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Expectativas sobre você:

• Participe

• Pergunte

• Se envolva

• Divirta-se



� Consultor

� Professor Universitário

� Formado em Ciência da Computação, MBA em Gestão

de Marketing e Especializado em Gestão de Pessoas.

� Adora comer, viajar e usar tecnologias inovadoras.

Cláudio J. Silvestre



Nossa Empresa

� Desde 2001

� Gestão de Pessoas

� Treinamentos Corporativos

� Recrutamento Especializado

� Otimização de Processos 



√ Liderança

√ Inteligência Emocional

√ Relacionamento 

√ Conflitos

√ Perguntas e Respostas

Agenda de Hoje



Liderança

"Assim como o amor, 

a liderança continuou a ser algo que todos sabiam que existia, mas, 

ninguém podia definir”.

(Cecília W. Bergamini)



O estilo de liderança responde 

por até 70% dos resultados de um grupo



Tripé de Competência

LIDERANÇA COMPETENTE

Ser Chefe

Administrador

Inspirador



� É fato inquestionável, porém, que todos os líderes, na
verdadeira acepção da palavra, não podem prescindir de
habilidades para gerenciar pessoas e são diretamente
responsáveis por estabelecer um clima sadio de relações
interpessoais no ambiente de trabalho, fator
indispensável para a formação de equipes eficazes.

Líder Competente: Inspirador, Administrador, Seguro de si e dos relacionamentos



Inteligência Emocional é Fator de Sucesso

90% da diferença entre as pessoas que obtém grande sucesso pessoal e

profissional, e aquelas com desempenho apenas mediano, se deve a fatores

relacionados a competências comportamentais, mais do que às

habilidades aprendidas na escola.

(Daniel Goleman)



Inteligência Emocional é Fator de Sucesso

Componentes principais:

1. Autopercepção

2. Autocontrole

3. Automotivação

4. Empatia

5. Práticas sociais



Inteligência Emocional nas Relações Interpessoais

“ Inteligência social é a aplicação da inteligência emocional 

nas relações interpessoais”

� Ser socialmente inteligente é possuir alto grau de empatia e de consciência

social.

� Impacta a produtividade dentro da uma organização e favorece a

persuasão e convencimento



Relacionamento Interpessoal

� Competência valorizada no mundo corporativo (e social)

� Convivência

� Maneira pela qual as pessoas se relacionam
(amam, odeiam, competem, brincam, trocam favores, ajudam, lideram, ...)

� Comportamentos verbais e não verbais
(facilitam ou dificultam)

� Comunicação, cooperação, respeito e amizade

� O outro é a referência para o eu

� Passamos mais tempo no trabalho do que em outras atividades

Trabalhamos pelo menos 8h/dia...1/3 de nossa vida?



Escolha das Relações Humanas

� As pessoas são diferentes

� Se levarmos isso a sério, os relacionamentos ficam mais fáceis, serenos, sóbrios...

� As pessoas não são e não pensam do nosso jeito.

� Mudar o mundo é impossível, então temos que optar pelo óbvio: mudar a nós mesmos.

� As pessoas reagem de forma diferente em uma mesma situação.

� Vale a pena observarmos os comportamentos



Comportamento Não Assertivo



Comportamento Agressivo



Comportamento Assertivo

Assertivo <> Agressivo



Relacionamento Interpessoal no Trabalho

Os relacionamentos de trabalho são diferenciados por dois motivos:

1. Não escolhemos nossos colegas, chefes, clientes ou parceiros

2. Precisamos funcionar bem juntos, independentemente do grau de

afinidade que temos com as pessoas

Lidamos com diferenças de opinião, de visão, de formação, de cultura, de

comportamento... etc... etc... e temos de dar resultados satisfatórios



Relacionamento Interpessoal na Liderança

Sucesso
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5  Pilares do Relacionamento Interpessoal no Trabalho



Perguntas e Respostas



Próximo Webinar

Comunicação




