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ON DEMAND

EXPERT EM PERSUASÃO E 
TOMADA DE DECISÕES

WOBI APRESENTA 
A MASTERCLASS 
EXCLUSIVA SOBRE

LEADING 
CHANGE com 

NESTA MASTERCLASS VOCÊ
APRENDERÁ A:

Desenvolver estratégias de liderança 
baseadas na persuasão e influência

Alinhar estrategicamente as suas 
equipas para alcançar um objectivo 
comum

Aprender as técnicas necessárias 
para conduzir eficazmente a 
mudança numa organização

ZOE CHANCE



Professora e investigadora na Escola de Gestão de Yale há 
mais de uma década, Zoe Chance é perita em persuasão 
e em desenvolver estratégias para ter um impacto 
positivo no mundo através da influência interpessoal.  
 
Chance é doutorada em Marketing pela Harvard Business 
School e ensina actualmente o curso mais popular da 
Escola de Gestão de Yale, baseado no seu bestseller 
internacional Influence Is Your Superpower: The Science 
of Winning Hearts, Sparking Change and Making 
Good Things Happen (2022). Graças à sua pesquisa em 
neurociência, psicologia e economia comportamental, 
Chance explica como transformar a vida das pessoas 
e organizações para tornar o Mundo um lugar melhor 
através do impacto que temos sobre os outros.  
 
A sua estrutura para a mudança de comportamento é a 
base da política alimentar global do Google e, antes do 
mundo académico, geriu um segmento de 200 milhões 
de dólares da marca Barbie na Mattel.  A sua pesquisa foi 
publicada em revistas e jornais de prestígio como o The 
New York Times, BBC e The Economist.

Zoe Chance

É mais importante do que como tentamos influenciá-los, 
quando ou onde. 

SOBRE

ZOE CHANCE
Expert em persuasão e tomada de decisões



4 1,5SESSÕES HORAS MASTERCLASSDIGITAL

A MÃE DE TODOS OS EQUÍVOCOS 

A ciência fundacional: uma perspectiva económica comportamental

Talvez nem precise de lhes mudar a mente

A maior influência no comportamento é esta

Porque é que enquadrar é a estratégia de persuasão mais 
importante de um líder

Os três frames mais poderosos

A Questão Mágica

A MAGIA DE UM SIMPLES FRAME QUE MUDA A VIDA 

SESSÕES

45 min

45 min

SESSÃO 1

SESSÃO 2



RESISTÊNCIA À MANIPULAÇÃO (TAMBÉM CONHECIDA 
COMO A DAS CRIANÇAS DE 2 ANOS DE IDADE)

Maus patrões (o que provavelmente o inclui a si)

Lidar com os limites: dizer e ouvir não

O segredo da escuta profunda, mesmo em conflito

Porque o carisma não é algo que se é, é algo que se faz

A relação entre poder e carisma 

Estratégias simples para se tornar mais carismático

CARISMA COMO HABILIDADE DE LIDERANÇA

4 1,5SESSÕES HORAS MASTERCLASSDIGITAL

SESSÕES

45 min

45 min

SESSÃO 3

SESSÃO 4



A SUA ENTRADA INCLUI

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 e italiano

Conteúdo: 3 horas de conteúdo

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

PREÇOS

INDIVIDUAL GRUPOS

249USD 6393 tickets USD

1,0395 tickets USD

1,99910 tickets USD



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


