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

WOBI APRESENTA
A MASTERCLASS
EXCLUSIVA SOBRE

WORKFORCE 
TRANSFORMATION com 

TAMARA 
ERICKSON
AUTORIDADE LÍDER NA 
LIDERANÇA E NA CONSTRUÇÃO 
DE ORGANIZAÇÕES 
INTELIGENTES

NESTA MASTERCLASS, VOCÊ 
APRENDERÁ A:

Como a interação entre o que as novas 
tecnologias permitem e o que as 
equipes preferem está remodelando 
drasticamente as organizações

Um mergulho profundo no pensamento 
sistêmico e no aprendizado 
organizacional que levam ao sucesso

As forças que permitem que as 
organizações se tornem mais 
colaborativas e inovadoras



SOBRE

TAMARA ERICKSON
Autoridade líder na liderança e na construção de 
organizações inteligentes

Tamara J. Erickson é a autora vencedora do Prêmio 
McKinsey e uma autoridade amplamente respeitada sobre 
liderança, a força de trabalho em mudança, colaboração 
e inovação, e a natureza do trabalho em organizações 
inteligentes. Erickson é Executive Fellow, Organisational 
Behaviour, na London Business School, onde concebeu e 
dirigiu o principal programa de liderança da escola para 
executivos seniores, Leading Business into the Future. 

Uma executiva experiente e conselheira global, Erickson 
também fez parte do Conselho de Administração de duas 
empresas da Fortune 500. É licenciada pela Universidade 
de Chicago e tem um MBA da Harvard Graduate School of 
Business Administration.

Tamara Erickson

Produtividade e eficiência são desafios do 
século 20. As empresas icônicas do futuro 
avançam agora para o próximo desafio: 
Mobilizar a inteligência. Em resumo: Pensar!



SESSÕES

ENTENDENDO A WORKFORCE TRANSFORMATION

O QUE “ESSES CARAS” ESTÃO PENSANDO?!

FORMAS ESSENCIAIS DE ALCANÇAR A REALIDADE DO 

2 horasSESSÃO 1

Uma abordagem direta para entender os trabalhadores com 
diferentes pontos de vista 

Os dez maiores mal-entendidos entre trabalhadores mais jovens e 
mais velhos na atualidade

Comunicando eficazmente através das gerações

Quanto de seu trabalho é como tecer seda?  O poder da “tarefa, 
não o tempo”na atualidade

As três características mais importantes do projeto organizacional:  
Opções - Escolhas - Confiança

Como a tecnologia permite novas opções, o valor é criado através 
de conexões e as “Regras Simples” geram confiança

2 4SESSÕES HORAS NO TOTAL MASTERCLASSONLINE



SESSÕES

LIDERANDO O TRABALHADOR NA ATUALIDADE

CONSEGUIR QUE O MELHOR TALENTO ESCOLHA VOCÊ

O MODELO “D-I-C-E” DE LIDERANÇA PARA O TRABALHADOR DE 
HOJE

2 horasSESSÃO 2

O trabalho será interessante

As oportunidades de carreira serão variadas e multidirecionais

O talento será atraído e retido por uma promessa de Valorização 
dos Ativos Humanos tornado tangível

O trabalho de um líder é criar um ótimo ambiente:  Interromper - 
Intrigar - Conectar - Engajar

As empresas terão processos robustos para abraçar diversas 
formas de pensar e “fazer sentido

As perguntas substituirão as instruções; a experimentação 
substituirá o “pensar em grupo”

As idéias fluirão fácil e rapidamente em todas as direções

O significado é o novo dinheiro: como criar um compromisso 

2 4SESSÕES HORAS NO TOTAL MASTERCLASSONLINE
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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: 4 horas de conteúdo

INDIVIDUAL GRUPOS

249USD 6393 tickets USD

1.0395 tickets USD

1.99910 tickets USD


