
Liderança com INTELIGÊNCIA EMOCIONAL. 
 
 

Justificativa: 

As pessoas que têm altos níveis de domínio pessoal não podem se permitir 
escolher entre a razão e a intuição, ou entre a mente e o coração, do 
mesmo modo que não escolheriam andar com uma só perna ou ver com um 
só olho. 

Cada vez mais precisamos adotar práticas que contemplam todo o nosso 
potencial com nossas inteligências combinadas harmoniosamente, 
resultando em resultados surpreendentes na nossa vida pessoal e 
profissional. 

 

Tema Principal: Liderança e a busca do equilíbrio entre carreira e vida 
pessoal e a gestão Integral do Ser Humano. 

 

Carga Horária: 10h30 

 

Objetivo Principal:  

Oferecer ferramentas que capacite gestores, líderes e liderados na busca do 
equilíbrio das relações, desenvolvendo a atitude correta para enfrentar as 
dualidades da vida e atender com a mesma qualidade os compromissos de 
trabalho e a vida pessoal, familiar e afetiva.    

 

Programação: 

Papéis sociais e máscaras 

Relacionamentos 

Diversidade Humana 

Habilidades de comunicação 

Valores Culturais 

Feedback 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


Necessidades contemporâneas 

AS BARREIRAS NAS RELAÇÕES HUMANAS: Reatividade interpessoal e 
indiferença emocional 

Auto-estima 

Auto-confiança 

Equilíbrio 

Comprometimento 

Psicodinâmica dos desafios 

Desejos e dualidades 

A amplitude do raio de confiança 
 
O valor construtivo da insatisfação 
 
A linguagem das emoções 
 
Os 4 estados básicos da energia humana e a relação com a  inteligência 
emocional 
 
Valores Humanos 

Autoconhecimento 

Movimento quântico 

O Ser Humano Integral 

Talentos e aptidões 

Inteligências múltiplas 

Percepção 

Filtros mentais 

Tomada de decisão 

Liderança 

Planejamento 

Fisiologia das emoções  

Como lidar com pessoas difíceis  
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Contatando a essência da criança interior  

Lendo as Faces- Sistema de codificação da ação facial 

 

 
Metodologia:  

Palestra dinâmica e interativa. 

Dinâmicas de grupo contextualizadas. 

Utilização de recursos de áudio e vídeo. 

Técnicas de sensibilização. 

Exercícios práticos para aceleração da aprendizagem. 

 

Equipamento de Apoio: 

 Projetor multimídia / Datashow; 
 Som para conectar no notebook e reproduzir filmes do 

notebook; Cabo p2. 
 O notebook será levado pelo consultor. (mas por 

precaução é solicitado outro PC de reserva) 
 

 
 
A quem se destina: 
 
Empresários, diretores, gerentes, gestores, supervisores e demais 
pessoas interessadas em desenvolver seu potencial de liderança na 
sua vida pessoal e profissional. 
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Instrutor: Wilson Veríssimo Calé 

                www.wilsoncale.com.br  

 

 

Wilson Calé é diretor da Face a Face Treinamento e Desenvolvimento Humano, desenvolve 

projetos de T&D/RH, atendendo as maiores empresas brasileiras.  

É articulista de diversos sites especializados em RH e co-autor do Livro SER MAIS INOVADOR 

EM RH. Participou de inúmeros fóruns e congressos e nos últimos 18 anos proferiu mais de 

1500 palestras e desenvolveu inúmeros workshops de transformação pessoal e seminários 

comportamentais para mais de 200 empresas em todo o Brasil. 

 

Calé tem se destacado por sua capacidade de orquestrar as emoções individuais de cada 
membro da equipe na direção do comprometimento coletivo, criando a atmosfera ideal para o 
desenvolvimento e sinergia de cada grupo. Conduzindo as equipes treinadas a um novo 
patamar de integração e entusiasmo na busca da melhoria de resultados. 

 

Seu trabalho é evidenciado pela abordagem integral do Ser Humano na busca de conciliar com 
excelência e harmonia os desafios da vida pessoal e as exigências do mundo corporativo. 

 

Psicoterapeuta, Educador, Palestrante e Consultor de Desenvolvimento Pessoal e Profissional, 

Master em PNL (Brasil e Argentina), Especializado em Dinâmica de Grupo (Berkeley-

California/USA), Aperfeiçoamento de Educação em Valores Humanos (Whitefield-

Karnataka/Índia), Curso Ciências da Espiritualidade (Puttaparti-Andhra Pradesh/Índia). 

É reconhecido por possuir uma didática clara, acessível e bem humorada que gera alto impacto 

nos indivíduos e instituições. 
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