
HÁBITOS
PARA Gestores

Para fazer bem seu trabalho, um líder de equipe precisa de um conjunto de habilidades 
únicas, diferentes das de um colaborador individual. Não é fácil ser um bom líder! Muitos 
líderes e gestores foram promovidos por conta de suas competências individuais, mas têm 
dificuldade para liderar e gerenciar pessoas. Quando os gestores fracassam, normalmente é 
porque não conseguiram alcançar resultados importantes. Isso normalmente acontece por 
dois motivos: 

A solução pode ser ministrada em sala de aula ou à distância, via internet. Você pode se 
certificar para facilitar Os 7 Hábitos para Gestores, ou deixar a facilitação a cargo de um de 
nossos consultores.

Com Os 7 Hábitos para Gestores®, os 
líderes de equipe adquirem o 
ferramental necessário para lidar com 
essas questões básicas e melhorar sua 
maneira de alcançar resultados 
sustentáveis por meio de pessoas, e 
com pessoas. 

Esta solução foca distintamente quem o 
líder É, não apenas o que ele FAZ. Sua 
singularidade está nas lentes da 
estrutura dos 7 Hábitos – e a forma 
como a solução aplica a mentalidade, 
as habilidades e as ferramentas para 
formar grandes líderes, capazes de 
entregar resultados consistentemente. 

Não importa se o participante já lidera 
há um tempo, acabou de ser promovido 
ou é um líder emergente – este 
programa o ajudará a liderar e a 
gerenciar eficazmente sua equipe. 

1. Eles gerenciam os outros antes de gerenciarem a si mesmos.

2. Eles gerenciam pessoas em vez de deixarem que elas gerenciem a si mesmas, com  
 base em critérios mutuamente acordados. 

HABILIDADES E FERRAMENTAS
ESSENCIAIS PARA LIDERAR EQUIPES
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A SUA MAIOR VANTAGEM COMPETITIVA

Hábito 5
PROCURE PRIMEIRO

COMPREENDER,
DEPOIS SER

COMPREENDIDO

Hábito 6
CRIE SINERGIA

Hábito  4
PENSE GANHA-GANHA

Hábito  3
FOQUE PRIMEIRO O MAIS IMPORTANTE

Hábito  1
SEJA PROATIVO

Hábito 2
COMECE COM O

OBJETIVO EM MENTE 

VITÓRIA PARTICULAR

VITÓRIA PÚBLICA

INDEPENDÊNCIA 

Hábito 7 AFINE O INSTRU
M

EN
TO

DEPENDÊNCIA 

INTERDEPENDÊNCIA 
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VERSION 2.0

MANAGEMENT

ESSENTIALS

OBJETIVOS DE OS 7 HÁBITOS PARA GESTORES

A solução Os 7 hábitos para Gestores é construída sobre a estrutura dos 7 Hábitos das 
Pessoas Altamente Eficazes. Cada Hábito recebeu uma releitura singular para ajudar o líder a 
focar a gestão de si mesmo e a gestão de pessoas. 

A solução Os 7 Hábitos para Gestores: Habilidades e ferramentas essenciais para liderar 
equipes é uma experiência de aprendizado intensiva, com aplicação prática de conceitos, que 
foca os princípios básicos da grande liderança. O workshop oferece aos gestores, sejam eles 
novos ou experientes, a mentalidade, as habilidades e as ferramentas que os ajudarão a 
solucionar desafios de gestão atuais, entre eles:

Para mais informações sobre a solução Os 7 Hábitos para Gestores da FranklinCovey, 
contate um representante da FranklinCovey ou ligue para 11 5105-4400.

HÁBITO OS PARTICIPANTES APRENDERÃO A:

Alcançar resultados extraordinários usando consistentemente 
seu RI (recursos e iniciativa) para superar eventuais barreiras. 

Desenvolver uma mentalidade “voltada a resultados” em 
todas as atividades em que estiverem envolvidos – projetos, 
reuniões, apresentações, contribuições, etc.

Eliminar tendências que desperdiçam tempo e energia. 
Focar e executar as Metas Crucialmente Importantes da 
equipe utilizando uma cadência de planejamento semanal.

Criar uma atmosfera de honestidade e ajuda mútua investindo 
tempo para entender todos os lados das questões e dar 
feedbacks honestos e precisos. 

Resolver problemas de forma inovadora, buscando as 
diferenças e alternativas inéditas e melhores. 

Obter a maior e melhor contribuição de cada colaborador da 
equipe ao liberar suas fortalezas, paixões, capacidades e espírito.   

Liderar equipes motivadas e de desempenhos excepcionais,
utilizando um processo de expectativas compartilhadas e 
prestação de contas.

Hábito 1: Seja Proativo®

Hábito 2: Comece com o 
Objetivo em Mente®

Hábito 3: Foque Primeiro o 
Mais Importante®

Hábito 4: Pense 
Ganha-Ganha®

Hábito 5: Procure Primeiro 
Compreender, Depois Ser 
Compreendido®

Hábito 6: Crie Sinergia®

Hábito 7: Afine o 
Instrumento®

•  Priorização
•  Prestação de contas e confiança
•  Desenvolvimento individual e da equipe
•  Execução

•  Gestão de desempenho 
•  Resolução de conflitos 
•  Colaboração 
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A SUA MAIOR VANTAGEM COMPETITIVA

O KIT DO PARTICIPANTE INCLUI:

• Manual do Participante

• Livro A Essência da Gestão • Ferramentas on-line


