Workshop - Área Comportamental

GESTÃO DE EQUIPAS
DE ALTO
RENDIMENTO

FORMADOR:
Eng.º José Gabriel

Formado em Engenharia
Mecânica, pelo IST.

Consultor Sénior em
Gestão de Operações e
metodologias e
ferramentas de Melhoria
Contínua.

Projetou áreas de
produção, tendo
desenvolvido organizações
de serviço ao cliente, de
relação com fornecedores,
integrando processos e
sistemas no mercado
nacional e internacional.
+ 35 anos de Experiência.

Uma equipa de alto rendimento, é um conceito criado para
designar um grupo de indivíduos que por meio da confiança no
trabalho em conjunto, atingem resultados acima do esperado
pela organização.
Equipas de alto rendimento têm altos níveis de confiança
interna, responsabilidade e compromisso, navegam nas
mudanças com mais sucesso, têm mentalidades resilientes, são
mais sustentáveis e portanto, são mais eficientes.
Uma empresa beneficia bastante destas equipas pela redução da
supervisão, pelo aumento da produtividade, da criatividade, pelo
forte impacto nos resultados.

AO FREQUENTAR A FORMAÇÃO IRÁ:

Compreender que na gestão de equipas de alto
desempenho, são atribuídos objetivos que envolvem todos
os membros da equipa na tomada de decisões, sempre com
forte orientação para a obtenção de resultados.

DESTINATÁRIOS

Gestores intermédios.
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OBJETIVOS
Ao participar nesta acção, o formando será capaz de:
Reconhecer a importância de se desenvolverem equipas de
alto desempenho nas organizações que permitam levá-las
para outro patamar de operação, um patamar de excelência
operacional;
Compreender a relevância do trabalho com equipas com
uma liderança para servir, com uma visão compartilhada,
com uma cultura de total responsabilidade, com uma
comunicação contínua, com uma cultura para aprender,
com elevada participação dos seus membros e a
funcionarem em autogestão.

CONTEÚDOS ABORDADOS
Módulo 1

O que é uma Equipa de Alto Rendimento (EAR)
Membros de uma EAR
Objetivos e funções numa EAR
Tipos de Equipas de Alto Rendimento
Fatores a considerar numa EAR
Módulo 2

Caraterísticas de Equipas de Alto Rendimento
Desenvolvendo e mantendo uma EAR
Liderança numa EAR
Dinâmica saudável
Métricas
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"Formação
acessível e
perfeitamente
enquadrada na
realidade
operacional da sua
empresa!

