
TRANSFORMAÇÃO
DE LÍDERES

E DESENVOLVIMENTO DE
EQUIPES

CONSULTORIA E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS 



POR QUE INVESTIR EM
SEUS LÍDERES?

O líder positivo faz a conexão e o alinhamento de interesses entre a empresa e seus colaboradores, usam
de sua flexibilidade e comunicação para gerir mudanças e dar bons feedback. 
O líder transformado, age com empatia se colocando no lugar do outro e sempre trabalha com
inteligência emocional. A liderança positiva associada a inteligência emocional, traz conexões e
resultados surpreendentes junto à equipe. 
Uma vez ciente do próprio perfil, o líder pode direcionar muito melhor suas habilidades desenvolvendo as
performances da sua equipe.



1
Ambidestria 

Inovar com

segurança

LÍDER DO FUTURO
1º Equilibrar a eficiência das operações e

processos correntes e ao mesmo tempo

assumir riscos pela inovação.

2º Priorizar sua equipe, compreender a

individualidade das pessoas, entendendo suas

necessidades , desafios e desejos. Exercitar

empatia, escuta ativa e comunicação assertiva. 

3º Usar dados ao seu favor, transformá-lo em

informações realmente úteis. 

4º É o papel do líder praticar e garantir que os

valores sejam disseminados e praticados pelos

funcionários. 
writers manual vol 2

book.co

Líder 
do

Futuro
 

2
Gestão 

Humanizada 

3
Tomada de

decisão, baseado

em dados 

4
Ser embaixador

da cultura

organizacional 



EMPRESAS QUE INVESTEM EM SEUS
COLABORADORES ATINGEM RESULTADOS ELEVADOS. 

COMO: PESSOAS MAIS ENGAJADAS E MOTIVADAS 
 

Líderes de alta performance,
empresas transformadas.



COMO APLICAMOS A
TRANSFORMAÇÃO?

METODOLOGIA VIVENCIAL



TREINAMENTOS CONSULTORIA PALESTRAS WORKSHOP

Aplicamos a transformação e moldamos de acordo com as necessidades e momentos da empresa, através da
metodologia vivencial



É uma metodologia vivencial focada no aqui e agora. Onde a experiência de cada
participante é compartilhada no  espaço/tempo do grupo, servindo de ponto de partida
para a aprendizagem de cada um e de todos.

MÉTODOLOGIA VIVENCIAL
 



Benefícios/ Porquês

Porque o adulto aprende muito mais pela
experiência e pela expectativa de buscar
soluções para seus anseios e
Necessidades;

 

Porque o problema da maioria dos líderes
não é  falta de conhecimento; 
Porque o adulto possuí um referencial
interno que necessita ser reconhecido e
acionado para  que possa ocorrer uma
nova aprendizagem.
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PEQUENOS GRUPOS
 (PERCEPÇÕES E SENTIMENTOS)       

CONEXÃO   

COMPARAÇÃO
COM A REALIDADE

CONCEITUAÇÃO

APORTE TEÓRICO



O sucesso de um Líder é o seu poder coletivo, que só acontece quando seu poder pessoal é desenvolvido.
Sem esse desenvolvimento se torna praticamente impossível liderar pessoas, porque entender de pessoas
é entender de negócios. 
Treinamento e desenvolvimento para líderes, gestores e gerentes, que precisam desenvolver suas
equipes, alinhando os objetivos da empresa com cada colaborador. 
Desenvolvemos o projeto ideal para as necessidades da sua empresa.
. 

Líder coach 

Liderança 

Qualidade em atendimento 

Desenvolvimento de equipes

Administração de estresse  

Nossos projetos 



CONSULTORIA 

Consultoria para desenvolvimento de equipes é tão importante
quando investir em seus líderes, com a análise de
personalidade e comportamento é possível desenhar a melhor
estratégia para a empresa e desenvolver as habilidades de
cada colaborador. 

Análise de equipes 



PALESTRAS 

Comunicação empática 
Inteligência emocional 
Gestão de tempo
Líder se sí 
Gestão da inteligência emocional 

Formatamos as palestras com temas personalizados de acordo com as necessidades da empresa;
Alguns dos temas sugeridos:

Palestras direcionada para o autoconhecimento, abordamos temas estratégicos que envolvem desde
importância do equilíbrio emocional até o autodesenvolvimento.



WORKSHOP

Liderança de alta performance 
Foco em Resultados 
Inteligência Emocional 
Gestão de Equipes 
Administração de conflitos
Desenvolvimento de Equipes de Alta performance 
Comunicação assertiva 
Feedback 

Os workshop tem como objetivo de ensinar através de uma 
didática prática em curto espaço de tempo, utilizamos a metodologia
vivencial.

Personalizamos de acordo com a necessidade da empresa. 



Eu, Mari Santana vou te guiar nesta
jornada de transformação. 
Eu Mari Santana, te guiarei nesta jornada de transformação.
CEO Siga Transformando Consultoria em Desenvolvimento Humano 
Graduada em Gestão de Recursos Humanos
Pós graduada em Gestão estratégica de pessoas
Especialista em Neuroaprendizagem Avançada e Oratória Avançada 
Pós Graduação em Master e Trainer em Programação
Neurolinguística 
Coaching Parental
Coaching de Líderes para Alta Performance
Coaching Empresarial
Trainer de Líderes, Especialista em Grafologia, Terapeuta Sistêmico 
Hipnoterapeuta.



MEU PROPÓSITO É 

TRANSFORMAR VIDAS 

(41) 99525-5902 

@sigatransformando_

@terapeutamarisantana

MARI SANTANA - SIGA TRANSFORMANDO

www.sigatransformando.com


