
O Alinhamento das Competências Emocionais e 
o Eneagrama na Gestão de Pessoas. 

 
  

Objetivos: 
 
Este é um Curso de Capacitação para gestores que pretendem 
ampliar a consciência das diferenças entre pessoas e aplicar o 
autoconhecimento para ter o melhor de seu estilo de gestão. 
 
O Objetivo é auxiliar o gestor a ampliar sua consciência da influência 
que ele exerce sobre as pessoas de sua equipe. Como ele pode estar 
inconscientemente gerando os resultados opostos a sua vontade.  
 
Usando os mapas das Competências Emocionais e dos Vícios 
Emocionais o gestor terá uma visão mais objetiva dos aspectos 
positivos e negativos de seu estilo de gestão.  
 
O Programa é voltado a criar engajamento, criatividade, 
comprometimento e iniciativa nos membros das equipes. 
 
 
  
 

 Histórico do Eneagrama.  
 Inteligência Emocional (Centro Emocional) : Cérebro emocional 

ou mamífero; utilizado para compreender os sentimentos, 
emoções e relacionamentos.  

 Inteligência Teórica (Centro Teórico) : Néocortex; utilizado para 
pensar, avaliar e decidir.  

 Inteligência Criativa (Cento Ativo) : Cérebro Físico ou Réptil; 
utilizado para preservar nossa segurança. Vem dele o nosso 
senso de saber como nos relacionar com o mundo.  

 Desequilíbrio dos Centros de inteligência. Preferido, Reprimido e 
Apoio.  

 Quadro dos 4 elementos da motivação:  Desequilíbrio dos 
centros; Vício Emocional; Radar (atenção dirigida); Motivação 
básica (Principal desejo do padrão)  

 Eneagrama das Competências e dos Vícios emocionais.  
 Auxílio a cada participante na identificação do Tipo e sub-tipo. 
 Eneagrama da neutralização do vício emocional. Transformando 

o Vício em Competência Emocional por meio da mudança da 
faixa de consciência.  

 Modelo de liderança de cada padrão  
 Exercícios pessoais de reflexão. 
 Eneagrama da intensificação do vício (estresse de cada padrão)  
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 Conflitos comuns entre os padrões.  
 Relacionamentos entre membros de equipe.  
 Como lidar com o estresse dos outros padrões, criando 

ambientes propícios para o desenvolvimento de talentos. 
 Formando equipes com alto nível de desempenho.  
 Quem é quem na equipe.  
 A influência do gestor na performance da equipe e nos 

resultados obtidos 
 Descrição e aprofundamento das 9 Competências Emocionais: 

Persistência, Prudência, Sentimento de Capacidade, Adequação, 
Introversão, Desidentificação, Curiosidade, Ímpeto e Tolerância, 
e os Estilos de Gestão desencadeados. 

 Descrição dos Vícios Emocionais inconscientes e do Padrão de 
Comportamento que eles geram de forma repetitiva e 
cristalizada. 

 Como lidar com os diferentes Padrões de Comportamento e 
motivar diferentes membros da equipe através de suas próprias 
Competências Emocionais 
 
 

 

Equipamento de Apoio: 

 Projetor multimídia / Datashow; 
 Som para conectar no notebook e reproduzir filmes do 

notebook; Cabo p2. 
 O notebook será levado pelo consultor. (mas por 

precaução é solicitado outro PC de reserva) 
 

A quem se destina: 

Para empresários, executivos, líderes, gestores, coordenadores de 
equipe e demais interessados em desenvolver a capacidade de 
gerenciar relacionamentos e compreender o impacto de sua própria 
influência nos grupos. 
 

Carga Horária: 10h30 

 

 

 

 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

Instrutor: Wilson Veríssimo Calé 

                www.wilsoncale.com.br  

 

 

Wilson Calé é diretor da Face a Face Treinamento e Desenvolvimento Humano, desenvolve 

projetos de T&D/RH, atendendo as maiores empresas brasileiras.  

É articulista de diversos sites especializados em RH e co-autor do Livro SER MAIS INOVADOR 

EM RH. Participou de inúmeros fóruns e congressos e nos últimos 18 anos proferiu mais de 

1500 palestras e desenvolveu inúmeros workshops de transformação pessoal e seminários 

comportamentais para mais de 200 empresas em todo o Brasil. 

 

Calé tem se destacado por sua capacidade de orquestrar as emoções individuais de cada 
membro da equipe na direção do comprometimento coletivo, criando a atmosfera ideal para o 
desenvolvimento e sinergia de cada grupo. Conduzindo as equipes treinadas a um novo 
patamar de integração e entusiasmo na busca da melhoria de resultados. 

 

Seu trabalho é evidenciado pela abordagem integral do Ser Humano na busca de conciliar com 
excelência e harmonia os desafios da vida pessoal e as exigências do mundo corporativo. 

 

Psicoterapeuta, Educador, Palestrante e Consultor de Desenvolvimento Pessoal e Profissional, 

Master em PNL (Brasil e Argentina), Especializado em Dinâmica de Grupo (Berkeley-

California/USA), Aperfeiçoamento de Educação em Valores Humanos (Whitefield-

Karnataka/Índia), Curso Ciências da Espiritualidade (Puttaparti-Andhra Pradesh/Índia). 

É reconhecido por possuir uma didática clara, acessível e bem humorada que gera alto impacto 

nos indivíduos e instituições. 
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