
WOBI APRESENTA A MASTERCLASS 
EXCLUSIVA SOBRE

INTELIGÊNCIA 
EMOCIONAL com

DANIEL 
GOLEMAN
PSICÓLOGO RENOMADO E 
PRINCIPAL AUTORIDADE EM 
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

NESTA MASTERCLASS, VOCÊ 
APRENDERÁ A:

Aprenda a gerenciar o estresse em um 
mundo pós-pandemia

Aprenda a enfrentar as adversidades 
diárias

Desenvolver Inteligência Emocional em 
todos os níveis da organização

Dinamize equipes aproveitando a 
Inteligência Emocional

Enfatize a importância da marca pessoal

wobi.com/pt-br/school-of-management/

ON DEMAND



SOBRE

DANIEL GOLEMAN
Psicólogo renomado e principal 
autoridade em inteligência emocional

Inquestionável autoridade mundial em 
inteligência emocional, as contribuições de 
Goleman para a área da psicologia tiveram 
um impacto transformacional no mundo dos 
negócios. Ele foi considerado pelo Wall Street 
Journal e pelo Financial Times como um dos 
pensadores mais influentes da área dos negócios, 
e é autor de inúmeros best-seller, incluindo 
“Inteligência Emocional” e “Foco”.

A Harvard Business Review designou a 
inteligência emocional como “uma ideia 
revolucionária que quebra paradigmas” e citou 
seu artigo “What Makes a Leader” (Como ser um 
líder) como um dos dez artigos “imprescindíveis” 
das suas páginas. Goleman tem recebido muitos 
reconhecimentos jornalísticos pelo seu trabalho, 
incluindo duas indicações ao Prêmio Pulitzer. 
Seu best-seller de 2014, “Foco: O Motor Oculto da 
Excelência”, sustenta que a liderança que obtém 
resultados exige um foco triplo: em nós mesmos; 
nos demais e nas forças externas que configuram 
as organizações e a sociedade”.

Daniel Goleman

A inteligência interpessoal é a capacidade de 
compreender os outros: o que os motiva mais, 
como trabalham e qual a melhor forma de 
cooperar com eles.



4 3 MASTERCLASS
SESSÕES HORAS INTERATIVA AO VIVO

SESIONES

VOCÊ NO SEU MELHOR

COMO VENCER O ESTRESSE

Otimizando seus talentos

Máxima Eficiência Cognitiva

Pico de desempenho, fluxo e 
quase fluxo

Harmonia Neural

As Etapas da Criatividade

O prêmio da inteligência 
emocional

Sobrevivendo em um mundo 
estressante

Por que EI é mais importante do 
que nunca

Seu cérebro sob estresse

Seqüestros emocionais e como se 
manter calmo e claro

Mantendo seu olho em seus 
objetivos

O segredo da adaptabilidade

Manter o foco em meio a 
distrações

45 min

45 min

SESSÃO 1

SESSÃO 2



4 3 MASTERCLASS
SESSÕES HORAS INTERATIVA AO VIVO

SESIONES

O PODER DO PROPÓSITO

COMO VENCER O ESTRESSE

Objetivo e engajamento

O baixo engajamento perde 
talento

Os drivers certos e errados do 
desempenho

Encontrando Seu Propósito

Trauma geracional e propósito

O declínio do Brand Me

A organização orientada por 
propósitos

Sobrevivendo em um mundo 
estressante

Por que EI é mais importante do 
que nunca

Seu cérebro sob estresse

Seqüestros emocionais e como se 
manter calmo e claro

Mantendo seu olho em seus 
objetivos

O segredo da adaptabilidade

Manter o foco em meio a 
distrações

45 min

45 min

SESSÃO 3

SESSÃO 4



info.pt@wobi.com wobi.com/pt-br/school-of-management/

A SUA ENTRADA INCLUI

PREÇOS

Acesso Completo: Acesso ao conteúdo On Demand 
por 30 dias

Resumo executivo: Visão geral escrita dos principais 
aprendizados de cada sessão

Multi-Language: Todas as sessões disponíveis em 
inglês, espanhol, italiano e português

Conteúdo: 3 horas de conteúdo

INDIVIDUAL GRUPOS

249USD 6393 tickets USD

1.0395 tickets USD

1.99910 tickets USD



Supporting Sponsor

©2022 WOBI on Digital Masterclasses
Organizado por WOBI  |  info.pt@wobi.com



Visite wobi.com/pt-br/wobi-pass/ para mais informações

©2022 WOBI on Digital Masterclasses
Organizado por WOBI  |  wobipass@wobi.com

ESPECIAL OFERTA DE ALMOÇO

790USD 890USD

· Acesso ilimitado às Masterclasses ao vivo do WOBI por 1 ano, com sessões de 
perguntas e respostas com nossos palestrantes

· Acesso ilimitado ao catálogo completo de Masterclasses com mais de 75 horas (e 
sempre mais) de conteúdo de gestão

· Benefícios exclusivos para membros, incluindo acesso a uma Masterclass adicional 
reservada para membros WOBIPass e descontos em outros produtos WOBI

Aprenda com alguns dos líderes mais bem-sucedidos

E muitos mais!

Michael Porter
STRATEGY

Lynda Gratton
TALENT 
MANAGEMENT  

Adam Grant
ORGANIZATIONAL 
CULTURE 

Pat Lencioni 
LEADERSHIP

Acesso ilimitado ao melhor conteúdo de negócios


