
COACHING PARA LIDERANÇAS
PALESTRA

Como desenvolver pessoas nas organizações
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Palestra na área do Desenvolvimento Humano.

Presencial.

Com a evolução das gerações e dos tempos contemporâneos, formar a 
liderança para a atualidade é de fundamental importância nas 
organizações.  

As competências desejadas para o exercício da liderança são, dentre 
outras, o autoconhecimento, a comunicação, a capacidade de delegação e 
de dar feedback. 

Diante destas competências, o coaching mostra-se uma técnica propícia 
para o desenvolvimento de líderes nas organizações.



👍

📊 A proposta metodológica é uma palestra expositiva. 

Através desta palestra, você será capaz de reconhecer o lado 
comportamental da liderança e como a evolução da sociedade influencia o  
seu exercício. 

De que forma podemos preparar o líder diante da mudança geracional dos 
tempos de hoje. 

Quais os indicadores das empresas que tiveram o processo de coaching 
como técnica de formação de líderes. 

Como desenvolver habilidades de liderança como a empatia, a escuta e o 
diálogo para liderar equipes de trabalho.
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Destina-se a qualquer pessoa que busca informações acerca de processos de 
autodesenvolvimento em ambientes corporativos, principalmente na 
formação de líderes. 

O objetivo geral é obter informações acerca do processo de coaching para 
líderes nas organizações.

O objetivo específico é apresentar uma técnica de autodesenvolvimento que 
visa desenvolver os líderes das organizações e, respectivamente, sua 
equipe, através da ampliação da consciência, da responsabilidade e da 
aprendizagem conjunta.

Palestra de cunho informativo para a conscientização sobre o assunto.
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🎓 Desenvolvido pela coach Lara Mattos.

A palestra é realizada in loco.

Data a combinar com o contratante.

A carga horária é de 01 hora. 

Conteúdo baseado no coaching ontológico com abordagem neurocientífica, 
psicofisiológica, filosófica e comportamental e nos conceitos de liderança 
corporativa.
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Coordenação Lara Mattos.

Com certificação.

Inscrição pelo site www.laramattos.com.br

Investimento de acordo com o número de participantes.

Forma de pagamento a combinar.

http://www.laramattos.com.br


–Aristóteles

“Só há um 
princípio motor:  
a faculdade de 

desejar” 


