Produtos e Serviços MOTIVE
NOVIDADES
➢ Workshop de Constelações Organizacionais 8 ou 16 h
O que são constelações e movimentos sistêmicos;
Olhar sistêmico na gestão organizacional;
Exercícios de movimentos sistêmicos;
Constelações contribuindo para relações de trabalho mais produtivas;
Aplicando as leis sistêmicas no ambiente de trabalho.
➢ Projeto Conexão 1+1+2dias = 4 dias
Visa desenvolver nos participantes seu potencial em mobilizar um grupo para
vivenciar um propósito comum, alinhado com o propósito do SICREDI;
Agir com protagonismo para atingir objetivos de forma colaborativa;
***Atividade vivencial, incluindo atuação na comunidade, de forma colaborativa
sem usar recursos financeiros;
Processos grupais, com dinâmicas que incluem design thinking, trabalho
colaborativo e cocriação, autoconhecimento, abordagem da comunicação não
violenta de Marshal Rosemberg, e constelações organizacionais.
➢ Liderança consciente: seis diálogos essenciais 16 h
Autoconhecimento: comunicar para liderar;
Como o estilo de comunicação impacta nos relacionamentos;
Os princípios da CNV – Comunicação não violenta;
Praticando comunicação não violenta e suas vantagens;
Praticando os seis diálogos essenciais:
Propósito/sentido do trabalho: que diferença fazemos na comunidade
Reconhecimento: valorizar e incentivar maior contribuição
Feedback de crítica: gerando melhor performance
Resultados e indicadores
Evolução e empoderamento: desenvolver novas competências
Conversas difíceis e corajosas
➢ Transformando a gestão: diálogos com propósito 8 h
Autoconhecimento para liderança e seu impacto;
Alinhamento do propósito pessoal e profissional;
Liderando com propósito, gerando sentido e engajamento;
Ações colaborativas para a equipe atuar com maior satisfação e resultado.

LIDERANÇA
➢ Programa de Desenvolvimento de Liderança – PDL
Desenvolver competências de gestão e propiciar transformações pessoais.

Ampliar a consciência do papel do líder nas mudanças para a sustentabilidade
da organização.
*** Aplicação efetiva do aprendizado
Ferramenta Motive Action® para acompanhar a evolução dos participantes.
Instrumento orientador para efetiva mudança de comportamento e aplicação
do aprendizado. Versão em aplicativo para smartphone.
➢ Programa de Desenvolvimento de Equipes
Metodologia vivencial para ampliar a comunicação e confiança no grupo.
Trabalho colaborativo gerando resultados superiores.
➢ Despertando o líder em mim
Autoconhecimento para despertar o potencial de liderança em novos gestores.
➢ Autoconhecimento para liderança
Consciência e novas habilidades para sair do “piloto automático”. Aprender a
se conhecer para assumir a responsabilidade pelos relacionamentos e
escolhas na atuação de liderança.
➢ Liderança e gestão de desempenho
Desenvolver habilidades de lídercoach para formar equipes de alta
performance. Competências para potencializar os pontos fortes e transformar
os pontos a melhorar das equipes.
➢ Liderança e gestão de talentos humanos
Aprendizado e aplicação de ferramentas para gestão de pessoas.
➢ Liderando com propósito: a inteligência espiritual em ação
Novas possibilidades de conexão dos propósitos de vida do líder e sua equipe
com o propósito da organização e na relação com a comunidade, trazendo
novos sentidos ao que se constrói no trabalho.
➢ Treinamento vivencial ao ar livre
Desenvolver as competências interpessoais e o trabalho em equipe com dinâmicas e
jogos ao ar Livre. As atividades são processadas relacionando a sua aplicação prática,
permitindo ao grupo a percepção de seu funcionamento e a influência das ações
individuais em sua performance.
Fortalece aspectos como comunicação, confiança, planejamento, feedback e
resolução de conflitos. Motiva e capacita para mudanças pessoais e profissionais.
➢ Multiplicadores de Ensino
Desenvolver habilidades instrucionais, didáticas e metodológicas de ensino,
através da prática para ministrar treinamentos. Estimular o processo de ensino
aprendizagem na organização.
➢ Treinamento em Atendimento
Personalizar e aperfeiçoar o relacionamento com os clientes, propiciando
novas atitudes para encantálos e aumentar sua fidelidade. Fortalecer a cultura

de experiência positiva da marca.
➢ Gestão para o comprometimento de Novas Atitudes
Ampliar o sentido e a dimensão do que fazemos no nosso dia a dia. Colocar
mais energia e motivação para determinar as mudanças atitudinais.
➢ Saber Treinar – metodologia e didática
Transmitir aos participantes a forma didática e metodológica para repasse de
treinamentos, palestras e montagens de eventos. Melhorar a comunicação entre
setores e ampliar o conhecimento e capacitação interna, permitindo maior visão
sistêmica. Dar consistência a missão educacional para fortalecer as ações de
mudança.

PALESTRAS INTERATIVAS
•

Lídercoach: transformando sua equipe

•

Liderança estratégica

•

O desafio na gestão de pessoas

•

Autoconhecimento para liderança

•

Accountability: gerenciando sua carreira

COACHING
➢ The Coaching Clinic ®
Grendene, RBS, SLC, Sicredi, Sesc, Senac e outras empresas já tem gestores
habilitados no método para coaching da Corporate CoachEUA.
Em dois dias oferece a aprendizagem das habilidades e competências do
lídercoach, com aplicação imediata no retorno à organização.
➢ Conversas essenciais para líderes ®
Programa avançado de coaching corporativo para aperfeiçoar as habilidade de
coaching e construir um modelo de excelência no desenvolvimento das pessoas.
Prérequisito: ter participado do curso The Coaching Clinic ®
➢ Lídercoach – formando equipes de alto desempenho
Desenvolver competências para atuar como lídercoach utilizando a ferramenta
MAPA®.
Habilita para empoderar e dar autonomia às equipes, elevando a motivação e os
resultados.
➢ Coaching executivo
Coaching individual com metodologia da CCUIEUA para:
desenvolver novas atitudes e competências duráveis
superar obstáculos para melhoria de performance
potencializar pontos fortes e transformar pontos fracos
autoconsciência para liderar com estratégia e foco em resultados

Disponibiliza assesment com teste de avaliação e plano de ação para trilha de
coaching.
➢ Coaching em grupo
Coaching em pequenos grupos para aprendizado de melhores práticas de
gestão e novas competências, rompendo paradigmas para gerar novas
atitudes e resultados.

CONSULTORIA
➢ Gestão organizacional e processos de mudança
➢ Transformação na governança e efetivação de mudanças

