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Lorem Ipsum  is simply dummy text of the printing and typesetting industry. 

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 

1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to 

make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also 

the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was 

popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem 

Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like 

Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. 
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Coaching para lideranças: 

Como desenvolver pessoas e organizações.  

 

APRESENTAÇÃO: 

O desenvolvimento de lideranças assume certa urgência nas 

organizações em tempos de globalização, caracterizada por rápidas 

transformações e avanços tecnológicos , tornando o ambiente de trabalho 

cada vez mais desafiador. 

Profissionais de diversas áreas buscam desenvolver novos negócios, 

e encontram possibilidades de criação de grupos de trabalho para viabilizar 

suas ideias que antes apenas ficavam no papel. 

Pessoas fazem a diferença nas empresas, contudo a subjetividade do 

ser humano torna o desenvolvimento de equipes um grande aprendizado para 

as lideranças cada vez mais jovens. 

O coaching é um processo que possibilita o desenvolvimento de 

competências comportamentais de líderes que buscam, através de equipes 

engajadas, alcançar objetivos comuns, desenvolver pessoas e recriar 

organizações. 

 

OBJETIVOS: 

Por intermédio deste curso, você estará apto a: 

 

• Compreender o papel das pessoas no desenvolvimento das organizações; 

• Compreender o processo do coaching no desenvolvimento de pessoas e de 

competências de lideranças; 

• Aplicar técnicas para desenvolvimento de lideranças e de equipes; 

• Promover dinâmicas de grupo. 
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A QUEM SE DESTINA: 

A todos os profissionais interessados em assumir papéis de liderança 

e promover o desenvolvimento de suas equipes de trabalho e das 

organizações. 

 
PROGRAMA: 
 
• Organizações dos novos tempos; 

• O papel das lideranças; 

• A subjetividade do ser humano; 

• Coaching para lideranças; 

• Trabalho com equipes. 

 

CARGA HORÁRIA: 

16 horas/aula.  

 

CORPO DOCENTE: 

Prof.a Mestre Lara Mattos 
 
• Administradora de empresas. Mestre em Educação com 20 anos de 

experiência de gestão e docência no Ensino Superior; 

•  MBA em Gestão Empresarial (Strong-Esags/FGV) com extensão 

internacional na University of California (UCI) - Irvine/EUA; 

• Especialista em Marketing de Serviços pela ESPM/SP com experiência 

internacional na Walt Disney World Company - Orlando/Flórida/EUA; 

• Especialista em Sistemas Humanos. Coach com formação ontológica e 

Trainer em Programação Neurolinguística (PNL); 

• Consultora empresarial em Planejamento Estratégico, facilitadora em T&D 

e palestrante; 

• Colaboradora da Revista Coaching Brasil e colunista da Revista Studio Box 

sobre coaching e comportamento humano; 

• Diretora da Lara Mattos Coaching & Consultoria; 

• Sócia-diretora da Coaches Associados. 
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METODOLOGIA: 

Aulas expositivas, dinâmicas de grupo, rodas de diálogo e estudo de 
casos. 
 

CERTIFICAÇÃO: 

 Será emitido certificado de participação em curso de atualização, pela 

ESAGS - Escola Superior de Administração e Gestão, aos alunos que 

obtiverem no mínimo 75% de frequência. 

 

VALOR DO INVESTIMENTO: 

Por meio do site da ESAGS – www.esags.edu.br  

 

• Incluso material didático;  

• Desconto para grupos de 02 ou mais pessoas da mesma empresa;  

• Desconto para alunos e ex-alunos.  

 

INSCRIÇÕES: 

Exclusivamente por meio do site da ESAGS – www.esags.edu.br 

 

CANCELAMENTO: 

 Pela ESAGS, por falta de quorum: Será devolvido 100% do valor pago. 

O aviso será feito com, no mínimo, 48h de antecedência do início do curso. O 

valor também pode ficar como crédito para início em outros treinamentos, a 

critério do aluno.  

 Pelo Participante: Será devolvido 100% do valor pago (exceto taxa de 

inscrição). O cancelamento deverá ser solicitado por telefone ou e-mail, no 

máximo 48 horas antes do início do curso. Depois deste prazo, não haverá 

devolução.  
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IN COMPANY: 

 Todos os treinamentos disponíveis nos programas abertos podem ser 

aplicados no modelo in company, pois são flexíveis quanto ao formato, duração 

e foco.  

 Por meio de um diagnóstico organizacional, nossos profissionais podem 

desenvolver cursos e treinamentos que atendam, de maneira específica, às 

necessidades de sua empresa. Consulte nosso atendimento. 


