
LIDERANÇA 4.0  

  

COORDENADOR: Manoel Oliveira  

Graduado em Administração de Empresas e pós-graduado em MBA em Coaching pela 

Universidade Leonardo da Vinci e formado Practitioner em PNL – Programação Neurolinguística 

pelo Instituto Kaercher de Desenvolvimento Humano. Carreira moldada em mais de 15 anos em 

funções e cargos de Gestão de pessoas, processos e institucionalidades dentro de multinacionais 

nos estados de São Paulo e Bahia e hoje Fundador e Diretor da Interatiive, empresa situada em 

Feira de Santana especializada em Desenvolvimento Comportamental, Consultoria em Gestão, 

Gerenciamento de Projetos Institucionais, Palestras e Treinamentos Comportamentais. Manoel 

é autodidata, visionário e criativo, webdesigner, webanimador FLASH, Escritor, Poeta, Poliglota 

e Ator de teatro profissional.  

  

APRESENTAÇÃO:  

Ei você? É você mesmo, você que está lendo esse texto!  

Sabia que já é um LÍDER? Isso mesmo, Líder da sua comunicação, da forma como se relaciona 

com as outras pessoas, das escolhas que faz e responsabilidades que assume. Nem todo mundo 

tem conhecimentos de gestão de pessoas, processos e institucionalidades, mas como Líder, é 

possível aprender! 

E é assim, exercendo a sua Liderança, que te convido a aperfeiçoar também a Gestão e juntos 

desenvolvermos as habilidades do futuro, agora, na teoria e na prática, com pensamentos 

disruptivos, modelos mentais, dinâmicas de grupo, jogos teatrais, ferramentas interativas, 

atividades lúdicas, didática inovadora, conhecimento replicável, entre outras práticas! 

Venha! Junte-se a nós na Liderança 4.0!  

OBJETIVOS GERAIS  

Promover aprendizado, troca de conhecimentos acerca do futuro das Lideranças nas empresas, 

discutir, pesquisar e produzir conteúdo sobre os objetivos específicos apresentados abaixo por 

meio de estratégias lúdicas e criativas para desenvolver novos modelos mentais, dinâmicas e 

até jogos teatrais para que as empresas possam desenvolver não apenas de forma teórica mas 

por meio de atividades práticas a Liderança 4.0.  

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Sobre Liderança 4.0, desenvolver conteúdo prático sobre:  

1. Principais competências desejadas  

2. Pensamento disruptivo e modelos mentais (mindset)  

3. Pensamento Exponencial  

4. Habilidades do século XXI  

5. As 4 Principais Inteligências  



  

AGENDA:  

Maio - 06/05/20  

Junho - 03/06/20  

Julho - 01/07/20  

Agosto - 05/08/20  

Setembro - 02/09/20  

Outubro - 07/10/20  

Novembro - 04/11/20  

Dezembro - 02/12/20 


