
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Instrutor: Clemens Santos 

 
Licenciado em História pela Universidade Católica de Salvador; Pós-graduado em 
Administração pela Universidade Católica de Brasília; Coach Certificado pelo 
Instituto Brasileiro de Coaching. Ministra cursos relacionados à liderança 
organizacional e à gestão do tempo. Atualmente, é Auditor Federal de Controle 
Externo no Tribunal de Contas da União (TCU), há 12 anos atuando nas áreas de 
Planejamento Estratégico, Auditoria, Gestão de Pessoas e Gestão do 
Conhecimento, com liderança em equipes multidisciplinares.  

Planejamento, Liderança e Resultados 

Apresentação: 

É cada dia mais frequente o estresse causado pelas relações de trabalho. Metas 
arrojadas, mudanças de gestão, gestão de pessoas e atribuições crescentes fazem parte 
da rotina dos líderes de qualquer organização. Nesse ambiente tão exigente, é preciso 
disponibilizar os meios para que eles possam gerar resultados com eficiência e eficácia. 

Por essa razão, organizações públicas e privadas estão descobrindo que ajudar seus 
gestores a serem mais produtivos é a única forma de ter resultados sustentáveis.  

Nesse contexto, apresenta-se a oportunidade de facilitar ao corpo de gestores uma 
metodologia simples, motivadora e consistente, capaz de provocar mudanças 
comportamentais positivas.  

O curso tem por objetivo ensinar práticas de planejamento que conduzem ao aumento da 
produtividade e à melhoria da qualidade de vida, por meio de estratégias que focam na 
ação e na redução do estresse causado pelo excesso de demandas. 

O programa foi cuidadosamente planejado para promover a reflexão sobre os hábitos 
atuais e a induzir uma mudança comportamental imediata, fazendo com que o gestor saia 
do curso com seu sistema de produtividade pessoal definido. 
 



 

 

  

 

 

     

Programa:  
 

1. Primeiro estágio: onde está o líder hoje? 

Muitos desafios. Pouco foco.  

Obstáculos à produtividade 

2. Segundo estágio: onde o líder precisa estar? 

Fazendo as escolhas certas 

Criando metas inteligentes 

Entregando mais resultados com menos estresse 

3. Terceiro estágio: começando a mudança. 

Cuidando das interrupções e distrações 

Adquirindo controle sobre suas demandas 

Aplicando o método da ação:  

• Coletar/Anotar o que há para ser feito: criando o ambiente produtivo; 

• Identificar as demandas do líder: identificar os papéis do líder; 

• Organizar projetos e ações: cada coisa em seu lugar; 

• Revisar projetos e ações: identificando o que há para fazer; 

• Engajar: fazendo as coisas certas acontecerem. 

4. Quarto estágio: liderança com foco nos resultados. 

Planejando com eficiência 

Atuando com eficácia 

Liderando com sucesso 

 
Público Alvo: gestores e técnicos de organizações públicas, nos níveis estratégico e tático; gestores e 
técnicos das áreas de Auditoria Interna, Gestão de Riscos e Compliance, Escritórios de Processos e de 
Projetos e que atuam nas etapas de planejamento, execução, monitoramento e avaliação de políticas, 
projetos e processos. 

Benefícios para os Participantes:  
Ao final do curso o participante estará apto a utilizar um conjunto de técnicas poderosas que vão contribuir 
positivamente no alcance das metas organizacionais e melhorar a qualidade de vida por meio da redução 
do estresse. Ao término do curso o participante receberá certificado emitido pelo Instituto Brasileiro de 
Governança Pública (IBGP). 
 
Carga Horária: 8 horas 

Solicite uma Proposta para Cursos In Company. 

 

Para mais informações, acesse: 

 

Curso Planejamento, Liderança e Resultados 

 

http://www.ibgp.com/ly/gpspliderr

