
Formação em Liderança 3.0
Treinamento Management 3.0 + Curso Liderança na
Complexidade + Mentoria K21

Liderança 3.0 é uma formação em liderança continuada com a mentoria
dos experts da K21 para que você se torne uma liderança inspiradora!

Ementa

Management 3.0 - 16 horas (ao vivo)

• Motivação e engajamento: as pessoas são as partes mais
importantes de uma organização e os gerentes devem fazer de tudo
para manter as pessoas ativas, criativas e motivadas.

• Delegação e empoderamento: as equipes podem se
auto-organizar, e isso requer empoderamento, consentimento e
confiança da gestão.

• Valores e culturas: a auto-organização pode levar a qualquer coisa
e, portanto, é necessário proteger as pessoas e compartilhar
recursos e dar às pessoas um propósito claro e objetivos definidos.

• Aprendizado: as equipes não podem alcançar seus objetivos se os
membros da equipe não forem suficientemente capazes, e os
gerentes devem, portanto, contribuir com o desenvolvimento de
competências.

• Escalando a estrutura organizacional: muitas equipes operam em
um contexto de uma organização complexa, assim é importante
considerar estruturas que favorecem a comunicação.

• Sucesso e falha: pessoas, equipes e organizações precisam melhorar
continuamente para adiar o fracasso pelo maior tempo possível.



Liderança na Complexidade - 10 horas (on demand)

• Módulo 1 > Técnicas de trabalho remoto: compreender os
modelos de trabalho, identificar algumas práticas que vão te ajudar a
ser mais eficazes dentro de sua jornada de trabalho.

• Módulo 2 > Management 3.0: compreender porque a gestão
moderna não se aplica ao trabalho criativo, preparando-se para
enriquecer ainda mais sua experiência durante o treinamento
síncrono.

• Módulo 3 > Experimentação e melhoria contínua: entender
porque não existe um plano perfeito e como o método científico
ajuda a lidar com a imprevisibilidade do mundo moderno.

• Módulo 4 > Gestão e liderança na agilidade: analisar como a
Agilidade tem ajudado a economia criativa a desenvolver-se,
impactando modelos de gestão e liderança e transformando a forma
como empresas do século XXI devem funcionar.

• Módulo 5 > Práticas MGT 3.0: usar  práticas do Management em seu
dia a dia como liderança, melhorando a qualidade de feedbacks,
montando times empoderados a tomar decisões, garantindo maior
engajamento dos colaboradores.

• Módulo 6 > Liderança Exponencial: utilizar um modelo mental de
resultados lineares para resultados exponenciais.

Habilidades a serem desenvolvidas
● Gestão de performance
● Liderança e colaboração de times
● Empoderamento de pessoas
● Delegação
● Cocriação
● Alinhamento de restrições
● Motivação e engajamento de pessoas
● Feedbacks
● Facilitação
● Experimentação
● Melhoria contínua


