
Formar e desenvolver Líderes é um dos grandes desafios

das empresas e exercer as competências de liderança de

forma efetiva não é uma tarefa fácil, seja para àquele que

está se tornando líder, seja para quem já exerce essa

função a mais tempo.

A Academia de Liderança é nosso programa de maior

sucesso, tendo passado por ele centenas de Líderes, de

todos os níveis, em diversas cidades do Brasil.

Capacitar os participantes, à entenderem os desafios da liderança e auxiliá-los
no desenvolvimento dessas competências.

OBJETIVO

ACADEMIA DA 
LIDERANÇA



PROGRAMAÇÃO

A Academia da Liderança é um programa modular,                                          
podendo ser personalizado de acordo às necessidades de 
cada empresa. Abaixo nossos módulos:

O ALICERCE DA 
LIDERANÇA

• Entendendo seu papel 
como líder

• Competências de um 
Líder de sucesso

• A importância de ser 
exemplo

SOLIDIFICANDO A 
LIDERANÇA

• Perfis e estilos de 
liderança

• Mapeamento da 
equipe

• Motivação e 
engajamento

DESENVOLVENDO 
A EQUIPE

• Comunicação eficaz e 
não violenta

• Pilares da comunicação 
estratégica

• Feedback

INTELIGÊNCIA 
EMOCIONAL

• Autoconhecimento e 
Empatia

• Gerenciamento das 
emoções

• Resiliência

LIDERANÇA 
COACHING

• Princípios do coaching 
na liderança

• Ferramentas do Líder 
Coach

• Foco em resultado

Continua

FORMANDO UM 
TIME

• Técnicas de Seleção

• Formando uma 
equipe de estratégica

• A integração padrão 
ouro

LIDERANÇA 
SITUACIONAL

• Liderança adequada a 
cada perfil

• Maturidade X 
desempenho

• Delegação

GESTÃO DO 
TEMPO

• Produtividade e 
Priorização

• Técnicas de gestão do 
tempo

• Crenças e obstáculos



Psicóloga Clinica e Organizacional, Coach certificada pela Sociedade Latino
Americana de Coaching, Treinadora, Palestrante, Consultora e Empresária.
Atua há 15 anos em Recursos Humanos, desenvolvimento de pessoas e
empresas, por meio de treinamentos, palestras, cursos, atendimento
clínico psicológico, entre outros.
Possui sólida experiência em empresa de diversos portes e segmentos,
nacionais e multinacionais, em diversos programas de Seleção,
treinamento e desenvolvimento, além de ter treinado centenas de
pessoas, sobretudo líderes em todo o Brasil.

INSTRUTOR: ALUANY CARVALHO

Solicite um Orçamento

Clique aqui

CARGA HORÁRIA: De 12 há 50 horas - 4 horas por módulo

CONVERSAS 
DIFÍCEIS

• Processos de 
demissão

• Gestão de conflitos

• Dando noticias difíceis 
para a equipe

GESTÃO DO 
INTANGÍVEL

• Saúde mental da 
equipe

• Motivação continuada

• Inspiração, Influência 
e engajamento

https://www.nobil.com.br/c%C3%B3pia-quem-somos
https://andrealmeida39.wixsite.com/meusite-1
https://www.nobil.com.br/c%C3%B3pia-quem-somos
https://www.nobil.com.br/c%C3%B3pia-quem-somos

