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PDL PDL 
PROGRAMA DE 

DESENVOLVIMENTO 
DE LÍDERES NA ERA DIGITAL





Programa focado no FORTALECIMENTO DAS COMPETÊNCIAS 
DE LIDERANÇA E GESTÃO DE PESSOAS, que proporcionará au-
toconhecimento e desenvolvimento de habil idades que tragam 
resultados estratégicos por meio da equipe.

O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES NA ERA DIGITAL está estruturado de forma 
que os profissionais possam CONHECER, ENGAJAR, APLICAR e TRANSFERIR conceitos e prá�cas 
atuais de Liderança e Gestão de Pessoas, através de módulos interligados e complementares, 
que garantam um aprendizado crescente e consistente. 

Durante o Programa, além de sessões de coaching com profissional sênior especializado, os 
par�cipantes terão a oportunidade de integrar experiências presenciais com uma plataforma 
colabora�va online (Blended), onde desafios, ques�onários e debates complementarão o 
aprendizado, além de proporcionar:

Reflexão sobre problemas e soluções organizacionais, que envolvam Liderança e Gestão de 
Pessoas;

Entendimento de como ser organizacionalmente ágil, em termos de estratégia, pessoas, proces-
sos e sistemas;

Desenvolvimento de conhecimentos e habilidades, para superar desafios de relacionamentos, 
diferenças interpessoais e construir laços estratégicos e networking;

Equilíbrio entre prioridades concorrentes, quando tudo é importante e as reservas são escassas.

O QUE SERÁ APRENDIDO?

Execu�vos, gerentes e coordenadores de equipes, em 
busca das novas prá�cas do mundo atual e em constante 
desenvolvimento de suas competências de LIDERANÇA E 
GESTÃO TRANSFORMADORA.

QUEM DEVE PARTICIPAR?
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Ferramentas de autoconhecimento (análise de perfil comportamental 
MBTI* e avaliação 360º), para iden�ficação das reais necessidades de 
desenvolvimento e definição de metas que levarão a um desempenho 
superior no campo da liderança;

Coaching individualizado, com metodologia própria (PBC - Project Based 
Coaching) e elaboração e acompanhamento de um Plano de Ação 
individual;

Aulas práticas, com teorias atuais sobre os conceitos essenciais de liderança 
e gestão, bem como, análise da aplicabilidade à realidade de cada líder;

Ampliação do Networking, compar�lhando experiências com outros 
líderes que vivenciem situações e desafios semelhantes;

Inclusão na rede permanente da DC, com participação em fóruns de 
discussão, descontos expressivos e acesso livre disponibilizado para 
palestras, treinamentos, livros, artigos, webinars, etc.

O QUE O PROGRAMA OFERECERÁ?



estrutura

Gestão de Projetos - Colocando o projeto em prá�ca 
Gestão de Processos – Estabelecendo o passo a passo
Concepção Ágil de Produtos e Serviços
Palestras e Ar�gos

DESPERTAR

ENGAJAR

TRANSFERIR

TRANSFORMAR
Competências em Liderança e Gestão na Era Digital
Design Thinking e Design de Experiência do Cliente
Comunicação Eficaz, Storytelling e Relacionamento Interpessoal 
Oficina para Análise de Negócios e Transformação Digital

Como Argumentar, Convencer e Influenciar Pessoas 
Negociação Eficaz e Administração de Conflitos 
Gestão de Mudança Organizacional e Transformação
Acompanhamento do Plano de Desenvolvimento Individual (Coaching)

Vivenciando situações de Liderança e Gestão de Equipes 
Autoconhecimento e Feedback como ferramenta de transformação 
Mo�vação e Inteligência emocional no contexto de rápidas transformações
Cria�vidade e Inovação como sobrevivência 
Elaboração do Plano de Desenvolvimento Individual (Coaching)
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Gestão de Projetos – Colocando o projeto em prá�ca
Apresentar conceitos, técnicas e ferramentas fundamentais da gestão de projetos, com 
uma visão do Ciclo de Vida de um projeto, assegurando que os vários elementos sejam 
adequadamente coordenados para o atendimento das necessidades de negócio, baseado 
em métodos ágeis, exemplos prá�cos e exposição teórica.

Gestão de Processos – Estabelecendo o passo a passo
Desenvolver uma visão integrada e evolu�va de gestão de processos de negócios, com 
foco em modelagem, análise e desenho de processos, u�lizando ferramenta de mercado 
BPMS (Business Process Management System), embasado em exemplos prá�cos e 
exposição teórica.

Concepção Ágil de Produtos e Serviços
Apresentar técnicas e formas de definir e gerar ideias para os requisitos de produtos e 
serviços, através de métodos ágeis. Esta abordagem ajuda a melhorar o direcionamento 
das ações das equipes e a resolver as reais necessidades do cliente, respeitando suas 
intenções, sensações e desejos, de forma integrada ao processo de u�lização do produto 
ou serviço.

Palestras e Ar�gos
Disponibilizar e indicar palestras e ar�gos relevantes para desenvolvimento e aprimora-
mento ao longo do Programa.
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L Vivenciando situações de Liderança e Gestão de Equipes

Proporcionar integração, mo�vação e autoconhecimento, com aplicação de dinâmicas e 
a�vidades que auxiliarão no planejamento e performance do PDL (Programa de Desenvolvi-
mento de Liderança).

Autoconhecimento e Feedback como ferramenta de transformação  
Ampliar a compreensão dos par�cipantes sobre a importância do autoconhecimento 
(Quais são seus obje�vos pessoais e profissionais? O que você gosta de fazer? O que lhe faz 
feliz? Do que você não gosta?), e o feedback como ferramenta para seu desenvolvimento e 
o impacto no comportamento e performance da equipe.

Mo�vação e Inteligência emocional no contexto de rápidas transformações
Desenvolver a compreensão do papel e importância da inteligência emocional e mo�vação 
na qualidade do relacionamento humano, engajando e influenciando pessoas ao seu redor.

Cria�vidade e Inovação como sobrevivência no mercado
Es�mular a criação e flexibilidade de pensamentos e aceitação de novas ideias frente a 
cenários incertos ou inéditos.

Elaboração do Plano de Desenvolvimento Individual (Coaching)
Realizar encontro individual com foco na construção do PDI (Plano de Desenvolvimento Indi-
vidual), u�lizando modelo PBC* (Project Based Coaching).
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Competências em Liderança e Gestão na Era Digital
Promover conhecimentos das competências fundamentais do líder no cenário atual, 
ressaltando os papéis e desafios com as tendências do mundo na era digital.

Design Thinking e Design de Experiência do Cliente
Desenvolver competências essenciais para solução de questões complexas ou de 
natureza inovadoras, posicionando o desenho de serviços, muito mais que produtos, 
como cultura que gera resultados. Introdução de ferramentas de análises centradas no 
cliente e aceleradoras de inovação.

Comunicação Eficaz, Storytelling e Relacionamento Interpessoal
Apresentar estratégias para alcance de elevado nível de relacionamento dentro da 
empresa, estabelecendo comunicação asser�va e permi�ndo maior interação entre as 
pessoas, os colegas de trabalho, os clientes internos e externos.

Oficina para Análise Ágil de Negócios e Transformação Digital
Aplicar na prá�ca conceitos rela�vos à gestão ágil de requisitos no papel de Produto 
Owner segundo métodos ágeis, concebendo uma plataforma de negócios baseada em 
tecnologia e novos modelos de negócio.

módulos
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LComo Argumentar, Convencer e Influenciar Pessoas

Desenvolver habilidades de Argumentação, Poder e Influências do Líder, aspectos deter-
minantes para alcance do sucesso em ambientes organizacionais nos tempos atuais.

Negociação Eficaz e Administração de Conflitos
Entender prá�cas adequadas de negociação para cada situação e estratégias para 
administração de conflito nas situações do dia a dia.

Gestão de Mudança Organizacional e Transformação
Desenvolver procedimento técnico estruturado e baseado nas melhores prá�cas, de 
forma a estabelecer planos de ação coerentes com as necessidades de cada Mudança 
Organizacional.

Acompanhamento do Plano de Desenvolvimento Individual (Coaching)
Realizar encontros individuais com foco no acompanhamento e orientação do PDI 
(Plano de Desenvolvimento Individual).
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Elaboração de Plano de Desenvolvimento Individual (Coaching).

Programa desenvolvido com tendências da era digital. Como manter a 
capacidade de influenciar pessoas por meio de tantas facilidades 
tecnológicas sem perder o aspecto humano. 

Empresa com mais de 30 anos de experiência no 
desenvolvimento de competências profissionais.

Empresa diversas vezes premiada e reconhecida por 
profissionais de RH.

Mais de 250.000 profissionais treinados em gestão de 
pessoas, projetos e processos.

Equipe Mul�disciplinar de consultores sêniores com 
carreira execu�va em diversos segmentos, gerando
aprendizado prá�co e teórico.

Detentora da marca Teal® – Treinamento Experiencial
ao Ar Livre.

Metodologia própria para aplicação de coaching 
(PBC - Project Based Coaching).

DIFERENCIAIS



TURMA 
ABERTA

CARGA HORÁRIA
154 horas

PERÍODO DE REALIZAÇÃO
setembro/2017 a janeiro/2018

DIAS E HORÁRIOS
São Paulo – Segunda-feira
Rio de Janeiro -  Quarta-feira
Horário: 08h30 às 17h30

INVESTIMENTO
10 parcelas de R$ 1.000,00 (Total R$ 10.000,00) ou
3 parcelas de R$ 3.200,00 (Total R$ 9.600,00) ou
À vista: R$ 9.000,00

LOCAL
Rio de Janeiro - Av. Rio Branco, nº 43 - 11º andar, Centro – RJ.
São Paulo – Av. Nações Unidas, nº 12.551 - 24º andar - Brooklin.

PROCESSO SELETIVO
Até 30 de Agosto de 2017 (avaliação do perfil do candidato e sua contribuição 
ao grupo).



DEPOIMENTOS

Material didático para cada módulo;
 
Sessões de coaching durante o Programa; 

Análise de perfil e devolutiva;

07 Livros; 

Evento de integração MEX® - Módulo de Educação Experiencial, baseado na 
metodologia Teal® - Treinamento Experiencial ao Ar Livre;

A experiência de outdoor learning mexe com a cabeça das pessoas, 
facilitando o processo de mudança.

Edson Godoy Bueno - Ex Presidente do Grupo Amil

Paul Dinsmore encontrou a fórmula que ajuda empresários, execu�vos, 
profissionais, a compreender o valor do trabalho conjunto. Além disso, 
revela na prá�ca, a importância vital da solidariedade, da a�tude, do 

comando compar�lhado e da humildade.
João Doria Jr - Jornalista e Empresário

Excelente. Leva as pessoas a repensarem, saindo da sua zona de conforto, e 
faz um forte trabalho de formação e consolidação de equipe.

Antônio Sergio Rodrigues - Diretor Pós Venda FIAT

INCLUSO



Mestre em Sistema de Gestão pela Qualidade Total, com ênfase em Gestão

Estratégica de Pessoas na Universidade Federal Fluminense (UFF/RJ). Graduado

em Administração de Empresas com especialização em Gestão de Projetos pela

FGV – Fundação Getúlio Vargas. Sócio Diretor da DC-DinsmoreCompass, onde

coordena projetos em grandes empresas dos mais diversos ramos de atuação,

como energia, aviação civil, entretenimento, petróleo e financeiro. É professor 

das universidades PETROBRAS, IBMEC, FGV, e PUC-RIO.

COORDENAÇÃO TÉCNICA

LAURY AMARAL

FERNANDA ZARUR

Presidente do Conselho da DC-DinsmoreCompass. Conferencista e consultor 

empresarial internacional, é considerado referência em gerenciamento de 

projetos e uma autoridade em gestão empresarial. Fellow PMI Global e 

Fundador do PMI Rio de Janeiro e São Paulo. É formado em engenharia pela 

Texas Tech University e completou o Programa de Gerenciamento Avançado 

em Harvard. Pós-graduado em Administração de Empresas pela Fundação 

Getúlio Vargas, é autor de 18 livros, com publicações no Brasil, Estados 

Unidos, Japão e Coréia. 

PAUL DINSMORE

Psicóloga com especialização em Liderança pela University of California 

San Diego e formação e cer�ficação em Coaching pelo Integrated Coaching 

Institute (ICI). Foi professora da UFRJ nos projetos que a Universidade 

possui com empresas. Cursou o MBA Execu�vo pelo Coppead – UFRJ e 

obteve a formação em Dinamicista (especialista em Dinâmica de Grupo) 

pela Sociedade Interdisciplinar de Recursos Humanos. Atua como consulto-

ra na DC-DinsmoreCompass. 



Como se Tornar um Líder Servidor. 
Autor: James Hunter

Poder e Influência na Organização - O que todo LÍDER precisa saber 
sobre: PODER, INFLUÊNCIA e CONFLITO.  
Autor: Paul Dinsmore

Coaching Prático – O caminho para o sucesso. Modelo pragmático e 
holístico usando o método Project Based Coaching. 
Autores: Paul Dinsmore e Monique Consedey Soares

Toolbox PBC - Ferramentas para Facilitar o Processo de Coaching 
Usando o Método PBC Project Based Coaching. 
Autores: Paul Dinsmore; Claudia Mourão, Fabio Pitorri, Vanda S. 

Agile Think Canvas – Manual de práticas colaborativas construído com 
base em um método de trabalho que utiliza conceitos de Design 
Thinking e Gestão Ágil para o desenvolvimento de novos produtos.
Autor: André Vidal

The Service Startup - Inovação e Empreendedorismo Através do 
Design Thinking. 
Autor: Tenny Pinheiro

Business Transformation - Construindo as Organizações do Século 21 
(Annotated) eBook Kindle.Discute as transformações exponenciais 
que estão ocorrendo nos negócios no século 21. 
Autor: Jose Davi Furlan

LIVROS
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(21) 3212-5700 | (11) 3192-3788
contato@dc.srv.br
www.dc.srv.br


