
Apresentação do Treinamento de Liderança, Gestão, 

Coaching e o Mercado Corporativo 



Para reflexão e atingimento de resultados - Foco 

 

Treine enquanto eles dormem, 

 

Estude enquanto eles se divertem; 

 

Persista enquanto eles descansam, 

 

E então, viva o que eles sonham. 

 

                           



Apresentação do Treinamento de 
Liderança, Gestão, Coaching e o Mercado 
Corporativo 
Idealizador e Instrutor do Treinamento    

Sergio H. Miorin                

Diretor Geral - Leader Coach  

                           



Currículo Resumido do Idealizador do Evento 
Sergio H. Miorin 
Formação Acadêmica 

- Mestre em Educação pela UNISAL - Centro Universitário Salesiano de São 
Paulo; 

- Especialização em MBA em Gestão Empresarial pela FGV - Fundação Getúlio 
Vargas; 

- Especialização em Engenharia de Redes e Sistemas de Telecomunicações 
pelo INATEL - Instituto Nacional de Telecomunicações;  

- Graduação em Engenharia Elétrica modalidade Eletrônica pela USF - 
Universidade São Francisco; 

- Leader Coach pela Corporate Coach U. 

 

Experiência Profissional 

- Fundador e Diretor Geral da SM - Consultoria, Treinamentos e Palestrante 
desde 2009; 
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- Professor da FGV - Fundação Getúlio Vargas nos cursos de Pós-Graduação 
em Administração de Empresas desde 2006; 

- Professor da Unisal dos cursos de Pós-Graduação/MBA desde 2010; 

- Professor da FAJ - Faculdade de Jaguariúna de Pós-Graduação/MBA desde 
2014; 

- Professor do Grupo Anhanguera/Kroton de Pós-Graduação/MBA desde 
2014; 

- Professor da Metrocamp/IBMEC de Pós-Graduação/MBA desde 2014, curso 
desenhado pelo Roberto Justus - MBA em Estratégia e Liderança Empresarial, 
entre outros; 

- Experiência em lecionar em cursos de Pós-Graduação/MBA desde 2008; 

- Palestrante  em empresas públicas, familiares, nacionais e multinacionais; 

- Escreveu 211 artigos em jornais, revistas, sites, rádio e tv; 

- Consultor Empresarial. 
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É muito difícil conseguir realizar gestão sem liderança. 

Ferramenta indispensável para o mercado em todos os seus 

níveis, segmentos e complexidade. 

 

A liderança é o ponto de equilíbrio entre o sucesso e do fracasso. 

Apresentação do Treinamento  
Liderança, Gestão, Coaching e o Mercado 
Corporativo 



Mostrar a realidade do mercado corporativo e a 
necessidade do profissional moderno em conhecer  e 
aplicar a liderança, gestão e coaching, trazendo 
resultados para a equipe e para a empresa em que 
trabalha. 
 
 
 
 
 
 

 

O que se pretende com o Treinamento de 
Liderança, Gestão, Coaching e o Mercado 
Corporativo 



Trazer resultados rápidos para a empresa. 
 
Reter talentos através da liderança. 
 
Melhorar o clima organizacional através de atitudes 
simples trazendo grandes resultados. 
 
Direcionar todos da equipe para o mesmo caminho e 
objetivos. 
 
Desenvolver a atitude e a falta dela. 
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Treinamento de Liderança, Gestão,  

Coaching e o Mercado Corporativo -   
Detalhamento do treinamento 

   

Carga horária 16 horas; 

Certificado emitido pela 

 

 

 

 

 

 



O treinamento será realizado  
sexta-feira e sábado das 
8h30 às 18h00.  

Datas do treinamento: 

20 e 27 de maio. 
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Coaching e o Mercado Corporativo -   
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Treinamento de Liderança, Gestão,  
Coaching e o Mercado Corporativo 
Local do Evento - Blue Tree Towers - Valinhos  SP     

    Inclusos no valor: 
    1 welcome coffee e 1 coffee  
    break por dia; 
   
 
    Certificado. 
 

 

 

 

www.bluetree.com.br/valinhos 
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Conteúdo   

• Servir; 

• Conceitos de liderança e aplicação teórica e prática; 

• Líder natural x líder contratado;  

• A diferença de Chefe, Líder e Líder Coach; 

• O que é preciso para ser líder; 

• Os seis passos para o líder do futuro; 

• O impacto dos estilos diferentes de liderança nos seus liderados; 

• Como adquirir respeito dos seus liderados e não imposição de autoridade; 

• Como conduzir uma equipe; 

• As dificuldades do dia a dia e como trabalhar com resolução de problemas; 

• Trabalhar a criatividade com grandes desafios, mostrando que todos os colaboradores 
são iguais e que nem todos profissionais têm a mesma facilidade de resolução de 
problemas; 

• A importância das mudanças nas empresas; 

• Relacionamentos pessoal e interpessoal; 

• A importância da persistência na liderança; 

• A importância da motivação na liderança; 
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• A importância das equipes para as organizações; 

• Tomada de decisões na hora certa; 

• Como a diversidade pode ajudar ou atrapalhar uma equipe quando o líder não visualiza 
os pontos positivos e a importância para ele liderar; 

• Prejulgamento e preconceito; 

• A flexibilidade precisa estar presente no ambiente de trabalho o tempo todo; 

• Feedback franco - como realizar e receber; 

• Gestor com olhar de dono; 

• O que o mercado corporativo necessita; 

• A importância do líder no trabalho em 

•  equipe; 

• A importância das mudanças e inovação  

      no mercado corporativo; 

• A solução de problemas investigados  

• pelas causas; 

 

 

 

 
 
        
  
 

 



Valor total do investimento: R$ 1.900,00;  

 

Em 3 pagamentos de R$ 640,00 - março/abril e maio. 

 

Caso algum interessado tenha alguma condição  

diferente podemos, analisar.  
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As inscrições serão realizadas de 22/02/2017 a  

 

10/05/2017. 

 

É necessário preencher o documento  

que será enviado na inscrição. 
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Aguardamos o seu contato. As vagas são limitadas, somente 10 ou 20 

participantes por turma, conforme demanda. 

 

Investimento de alto nível, único. O melhor investimento em nossa vida e carreira é 

o conhecimento, inclusive determina onde iremos chegar. 

 

Contatos para inscrição: 

E-mail:  sergio.miorin@smconsultoriaempresarial.com.br  

Site: www.smconsultoriaempresarial.com.br  

Celular: (19) 99712-1145 

Comercial: (19) 3327-9777 

Muito obrigado. 
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