UMA ESTRUTURA PARA O SUCESSO DE LÍDERES DE TODO O MUNDO
O mundo está a mudar a uma velocidade nunca antes vista. Todos os dias, os líderes tomam inúmeras decisões e enfrentam
novos problemas que não enfrentavam no passado. O que funcionou ontem pode não funcionar hoje. A velocidade
é implacável e os desafios são constantes, mas as recompensas são igualmente grandes para os profissionais cuja liderança
leva uma equipa a conquistar resultados extraordinários de uma forma consistente. Então, o que podem os líderes fazer para
continuarem na linha da frente e mostrarem o seu diferencial e o diferencial das suas equipas, quando tudo se encontra
em acelerada e constante mudança?

CONHEÇA OS 4 PAPÉIS ESSENCIAIS DA LIDERANÇA
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3. Executar Estratégias: Alcançar resultados consistentes,
com e através de outras pessoas, utilizando processos disciplinados.
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2. Criar uma Visão: Definir claramente para onde caminha
a sua equipa e como vai fazer para chegar lá.
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1. Inspirar Confiança: Ser um líder confiável a quem as pessoas
escolham seguir – um indivíduo com caráter e competência.
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Os 4 Papéis Essenciais da Liderança são:
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Mesmo durante os períodos de turbulência, os líderes desempenham quatro
papéis que são altamente preditivos do sucesso. Os líderes desempenham
quatro papéis que são altamente preditivos do sucesso. Estes papéis
são essenciais, porque levam a que os líderes se liderem a si mesmos
e liderem as suas equipas de forma consciente e alinhada com
esses papéis, lançando assim as bases de uma liderança eficaz.
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4. Ser Coach do Potencial: Fazer emergir as competências de cada elemento
da equipa para incrementar a performance, resolver problemas e desenvolver as suas carreiras.
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O Desafio

A Solução

•

Os líderes que são promovidos a cargos médios e mais
altos/seniores e têm dificuldade para alcançar resultados
superiores.

•

Uma estrutura simples e prática que forme a base do sucesso
da liderança.

•

•

Os líderes seniores e experientes, que não possuem ainda
o mindset e as competências necessárias para liderar
com eficácia nos próximos 3-5 anos e no futuro.

Uma sessão prática que permita que os líderes trabalhem
de forma efetiva e, posteriormente, coloquem as suas ideias
em prática com as equipas.

•

Múltiplas modalidades de aprendizagem (presencial, virtual,
On Demand).

A INVESTIGAÇÃO E A SOLUÇÃO
A FranklinCovey passou mais de dois anos a investigar o que as organizações e as empresas precisam dos seus líderes hoje
e no futuro. Como resultado, descobrimos que essas organizações e empresas precisavam de líderes capazes de:
•

Pensar em GRANDE e adaptar-se rapidamente.

•

Transformar a estratégia em trabalho significativo.

•

Melhorar a performance através do coaching.

Os 4 Papéis Essenciais da Liderança desenvolvem líderes que dominam estas competências de forma consistente, utilizando
a estrutura única da FranklinCovey, para trabalhar quem é a figura do líder é qual o seu papel.

PAPEL

RESULTADOS/OBJETIVOS

Inspirar
Confiança

A confiança começa com o caráter e a competência de um líder – a credibilidade que lhe permite construir
uma cultura de confiança intencionalmente.

Criar uma Visão

Os líderes eficazes criam e partilham uma visão e uma estratégia de forma tão poderosa que os outros
se juntam a eles na jornada.

Executar
Estratégias

Os líderes não devem apenas pensar grande, devem também executar a sua visão e estratégia até o fim,
trabalhando com e através de outras pessoas.

Ser Coach do
Potencial

Os líderes eficazes desenvolvem o potencial de liderança nos seus colaboradores e melhoram
a sua performance através de feedback e coaching consistentes.

A FORMAÇÃO INCLUI:

•

Auto-diagnóstico ou diagnóstico 360º

•

Manual do Participante

•

Plano de Implementação

•

Módulos On Demand

O All Access Pass da FranklinCovey permite-lhe expandir o seu alcance, atingir os seus objetivos de negócio e impactar de forma sustentável
a sua performance através do acesso ilimitado ao conteúdo da FranklinCovey, incluindo diagnósticos, diversos percursos de aprendizagem,
ferramentas e recursos disponíveis ao nível presencial, online e On Demand.
Para mais informações sobre os benefícios da implementação do All Access Pass da FranklinCovey na sua organização,
fale com o seu parceiro FranklinCovey ou contacte-nos através do telefone 213 303 166.
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