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APRENDA O QUE É O LEADER TRAINING E QUAIS
SUAS VANTAGENS

© Depositphotos.com / valuavitalyLeader Training, ou Treinamento de Liderança, é um programa para capacitação de líderes eficazes.

“As pessoas são contratadas por seu conhecimento técnico e são demitidas pelo seu comportamento. Por
isso, quem entende de pessoas leva grande vantagem no momento de liderar.”
Peter Drucker

O QUE É LEADER TRAINING?
Leader Training, ou Treinamento de Liderança, é um programa para capacitação de líderes eficazes. Este
tipo de curso é voltado para o aprimoramento da performance e resultados, sendo realizado com ajuda
de ferramentas e recursos com foco no desenvolvimento de capacidades, habilidades e competências.
No cenário atual, este tipo de treinamento empresarial tem sido cada vez mais buscado. Isso porque a
nova ordem para empresas que querem se tornar competitivas e se manter no mercado é investir em
pessoas e na construção de uma cultura organizacional bem alinhada entre os funcionários, garantindo
que todos desempenhem seus papeis em direção ao objetivo comum.
Os líderes são as peças-chave para esta missão, pois são eles os responsáveis por aplicar as estratégias
de liderança em sua equipe, disseminando comportamentos favoráveis para o alcance dos resultados
propostos pela organização. Lembre-se: “Empresas são resultados de pessoas”.
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VANTAGENS DE INVESTIR EM LÍDERES

A professora de Administração de Empresas, Cyntia Montgomery, realizou uma pesquisa na Harvard
Business School comparando o tempo em que uma empresa consegue se manter na liderança do
mercado em que atua, de acordo com a prioridade de investimento:


Investimento em preço: 2 meses na liderança do mercado;
 Investimento em publicidade e propaganda: 1 ano na liderança;
 Investimento em manufatura: 3 anos na liderança;
 Investimento em pessoas: 7 anos na liderança.
Outra pesquisa, feita pela PUC-Campinas com 10 executivos que passaram por processo de Coaching,
apontou que:






100% aperfeiçoaram a capacidade de ouvir;
80% melhoraram a flexibilidade;
90% melhoraram a produtividade;
80% se mostraram mais abertos às mudanças organizacionais;
70% conseguiram melhorar o ambiente e os relacionamentos no trabalho.

LEADER COACH TRAINING
O Leader Coach Training trata-se do maior movimento já idealizado no Brasil e no mundo para
democratização e acessibilidade da mais poderosa habilidade que um Líder pode desenvolver: contribuir
significativamente dentro das empresas, ajudando a desenvolver o potencial infinito das pessoas e
trazendo resultados significativos e duradouros.
O Leader Coach Traning é o resultado de minha experiência de mais de 25 anos de trabalho em
desenvolvimento de líderes e organizações, unido ao meu sucesso como administrador de empresas e
empresário da maior instituição de Coaching do Brasil. Tudo isso alcançado por meio da aplicação
prática da maior e melhor metodologia de desenvolvimento humano da atualidade: o Coaching.
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