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Ferramentas para o desenvolvimento de equipes eficazes e inovadores

"Eu não posso existir na vida cotidiana sem interagir e me comunicar 
continuamente com os outros ... sei que os outros têm desse mundo comum uma 
perspectiva que não é idêntica à minha. Meu aqui é seu lá. Apesar disso, sei que 
vivo num mundo que é comum a nós. E, o que é muito importante, eu sei que há 
uma correspondência entre meus significados e seus significados neste mundo” 

"(Berger y Luckmann, 1993, p. 40-41).

A oficina para desenvolver equipes eficazes e inovadoras é um encontro de dois
dias que visa instalar na gestão de negócios a necessidade de desenvolver a
inteligência social, porque as chaves para a eficácia não dependem mais da
criatividade de alguns indivíduos isolados, mas da ação coletiva, comprometida e
focada em resultados.

Os eixos temáticos do encontro serão:
• Alerta! Equipes eficazes e inovadoras são as chaves para o futuro dos negócios.
• Chaves para a eficácia das equipes. Propósito comum, tarefas coordenadas para esse fim, um sistema de

comunicação e participação e um sistema de gestão.
• Equipes eficazes: atingem seu objetivo, com a quantidade, qualidade e velocidade desejadas por seus clientes. Seus

membros querem continuar trabalhando juntos e conseguem satisfazer suas necessidades pessoais.
• Equipes inovadoras: Maior conectividade e emocionalidade positiva são as chaves das equipes inovadoras.



Metodologia didatica:
Esta é uma oficina de dezesseis horas, onde os participantes terão acesso aos
marcos teóricos básicos de desenvolvimento de equipes, mas terão
fundamentalmente a oportunidade de pôr em prática ferramentas e se verão como
sujeitos e objetos de aprendizagem.
Os exercícios, de comprovada validade, terão grande impacto nos participantes,
acessarão ao autoconhecimento através da análise de experiências e estilos
pessoais. O autoconhecimento é o primeiro passo para iniciar o processo de
desenvolvimento de equipes eficazes e inovadoras.

Agenda de trabalho:
Amanhã 1:
• A gestão de equipes eficazes e inovadoras.
• A equipe como sujeito de aprendizagem coletiva. Do aprendizagem indivídual para a equipe.
• O líder coach, uma figura estelar para o desenvolvimento da equipe.
Tarde 1:
• Dinâmica complexa das equipes de alto desempenho.
• A arte de dar e receber feedback.
Manhã 2:
• A inteligência emocional chave da inovação coletiva.
Tarde 2:
• Geração de confiança. Desenvolvendo vínculos de ajuda mútua



• Dr. em Psicologia do trabalho e das organizações. Valência, Espanha
• Coach Executivo, AECOP. 
• Master em Gestão do Talento. Valência, Espanha. 
• Ex Diretor do Centro Europeu de Coaching Executivo.
• Consultor de RH desde 1997.
• Palestrante em Espanha, Portugal, Colômbia e Argentina.
• Professor de Pós-Graduação em diversas universidades espanholas.

Dr. em Sociologia do Trabalho. 
• Diplomado Systems Dynamic for Managers, MIT 1997.
• Coach Ontológico Profissional (Newfield Consulting)
• Master Coach da Associação Argentina de Coaches Ontológicos Profissionais.
• Profissional Coach Certified (ICF).
• Diretor do Programa de Certificação em Coaching de Equipe.
• Quarenta e dois anos de trajetória organizacional.
• Autor dos livros 

• “Coaching y Aprendizaje Organizacional. Mitos y Realidades de una Época” 
• “Manual de Coaching de Equipos. Del Discurso a la Práctica”

Antecedentes dos facilitadores

Horacio E. Cortese

Gustavo H. Guzmán



Local: IETEC, Rua Tomé de Souza, 1065
Savassi – Belo Horizonte - MG

12 e 13 de Julho
Horário: de 09 até 18hs 


