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Você está satisfeito com o desempenho de sua 
liderança?

Trilha de mentorias organizadas para apoiar, 
com instrumentos modernos de liderança, a 
gestão do negócio, a tomada de decisões, a 
manutenção das relações e a criação de 
possibilidades efetivas de resultado.



Líderes na crise: Os que
recebem as más notícias primeiro.

Dificuldade para compreender as
mudanças rápidas de cenário, sua 
complexidade e demandas.

As receitas tradicionais sobre como 
liderar não servem para o novo 
momento e falta recurso. 

Sobrecarga emocional dificultando 
ou impedindo a tomada de decisão e 
a condução adequada do negócio. 

Nova rotina desequilibrando a 
gestão adequada do tempo entre  
vida e trabalho. 



Entenda melhor:
Programa de mentoria de lideranças
Trilha de mentorias organizadas para apoiar, com instrumentos modernos de liderança, a gestão do negócio, a 
tomada de decisões, a manutenção das relações e a criação de possibilidades efetivas de resultado. 

Conteúdo de Excelência 
Paralelo ao programa de mentorias, os líderes 
terão acesso a um conteúdo de alta qualidade, 
baseado em uma visão moderna e inovadora da 
liderança. Além disso, é possível criar interações 
entre os participantes, para trocar boas práticas e 
reforçar o apelo institucional. 

Assessment individual
Realizamos uma entrevista profunda para 
compreender o cenário e o estágio de maturidade 
do líder. O objetivo é mapear os principais desafios 
e os possíveis problemas de performance, a fim de 
entender adequadamente quais são os desafios 
mais importantes para o momento. 

Diagnóstico Situacional
Iniciamos um conjunto de pesquisas para mapear 
a situação do time e da empresa. O diagnóstico 
possibilita enxergar qual a situação do clima, do 
engajamento, das relações internas e externas, 
do estado emocional e da importância dos 
resultados para o grupo.  

Mentoria Focada
As mentorias são realizadas de acordo com os 
desafios delimitados pelas fases de Assessment e 
Diagnóstico. A equipe de educadores é organizada 
por competência e de forma a possibilitar a oferta
mais abrangente possível de conhecimento e 
ferramentas para o líder.

Entendimento inicial do estágio do líder



Um pouco mais sobre nossa entrega
Programa de mentoria de lideranças
O que mais você precisa saber sobre o nosso trabalho:

Programa ágil
O programa é formatado em cinco 
encontros individuais de 1h30. As reuniões 
são semanais, online e incluem o suporte 
necessário para apoiar o líder. 

Aprendizagem sustentável
O foco, além de apoiar o momento 
presente, é permitir que o líder aprenda e 
avance em grau de maturidade e 
performance. 

Desafios urgentes
O estabelecimento de desafios de gestão no
início do trabalho não impede que novos 
desafios possam surgir ou que o rumo seja 
modificado durante o trabalho. 

Transformação cultural
Consideramos um olhar sistêmico para que, 
aproveitando as decisões do agora, se 
impacte positivamente a cultura do negócio 
no futuro, sem abrir mão da essência. 

Horas e mentoria adicionais
O programa pode ser estendido de forma 
flexível e facilitada, tanto para focar em
novos desafios, quanto para sustentar 
aprendizados em andamento. 

Perfil do mentor
Nossos educadores tem experiência na 
condução de processos de transformação 
cultural e de liderança, especializados nas 
mais diversas áreas de gestão. 



Prioridades da nossa 
atuação:

Transformação digital da gestão
O mundo muda sempre, ser digital não é 
mais uma opção. 

Apoio prático para decidir e abrir a mente
Decidir requer equilíbrio e repertório, 
insumos básicos da liderança. 

Ferramentas para problemas do aqui e do agora
Foco no aprendizado sustentável pela prática e pela 
gestão dos impactos e resultados. 

Centramento para manter a saúde mental 
Gerir percepções e emoções para obter uma 
visão clara e manter a mente em bom estado. 

Feito, precisamente, sob medida
Cada detalhe pensado para a melhor 
experiência do cliente e do negócio. 



Para mais detalhes, fale com nosso 
consultor:

Anderson Siqueira
11 96574.4747
anderson@consense.com.br
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