
 

 

 

AS COMPETÊNCIAS EMOCIONAIS E O ENEAGRAMA NA 

GESTÃO DE PESSOAS 

 

Sobre o programa:  

No mundo o Eneagrama tem crescido muito, sua abrangência chega às áreas da psicologia, do 

relacionamento interpessoal, do desenvolvimento de lideranças estratégicas, da educação de 

crianças e adolescentes, as universidades, saúde, espiritualidade, do ambiente empresarial, na 

somática, movimentos sociais das comunidades. 

O ENEAGRAMA é um mapa de autoconhecimento, utilizado desde a antiguidade, que apresenta 

9 tipos principais de personalidade, ou padrões de comportamentos, com seus distintos 

caminhos de evolução.  

Este conhecimento milenar, com origem no Oriente médio, ajuda a nos compreendermos, bem 

como aos nossos colegas de trabalho, familiares e amigos, resultando em melhora prática na 

qualidade dos relacionamentos, no âmbito corporativo e individual. 

Eneagrama é uma fonte eficaz de respostas as seguintes questões: 

✓ O autoconhecimento influenciando a Gestão de Pessoas e o engajamento da equipe. 
✓ Como lidar com os diferentes Padrões de Comportamento e motivar diferentes membros da 

equipe por meio de suas próprias Competências Emocionais. 
✓ Mudança de paradigma: de mudar pessoas para administrar potenciais. 
✓ Como administrar a relação entre Vício e Competência Emocional. 
✓ Por que meus atos e palavras, algumas vezes, são interpretados diferentemente do que 

pretendia? 
✓ Por que não podemos ser objetivos no trabalho e deixar os problemas pessoais de fora? 
✓ Podemos ter esperanças de alcançar uma convivência satisfatória e produtiva? 

 
Público-alvo: Gestores, empreendedores, profissionais que desempenham papel de líderes de 

equipes (gerentes, supervisores, coordenadores e profissionais da área de recursos humanos e 

gestão de pessoas). E pessoas que queiram fazer um mergulho no autoconhecimento. 

 

 

 

 



 

 

Conteúdo Programático: 

✓ Conhecimento e reconhecimento dos três centros de inteligência: Emocional, Teórico e Ativo; 
✓ Descrição dos 9 (nove) padrões de comportamentos e seus vícios emocionais; 
✓ Mapa da Psique; 
✓ Autoidentificação; 
✓ O stress de cada padrão de comportamento; 
✓ Como lidar com o stress dos outros padrões; 
✓ Neutralização do stress. 
✓ Detalhamento dos 27 subtipos de personalidade do Eneagrama e suas características; 
✓ Exercícios para percepção e desenvolvimento dos 3 instintos: autopreservação, social e sexual; 
✓ Descoberta do seu Subtipo no Eneagrama e aprofundamento em seu entendimento; 
✓ Identificação da ordem dos instintos para aprofundamento de seus padrões dinâmicas internas; 
✓ Caminhos de desenvolvimento e crescimento pessoal através das flechas (pontos de estresse e 

de evolução); 
✓ Pontos positivos e pontos de atenção no seu caminho de desenvolvimento pessoal. 
✓ Os nove principais perfis de liderança, acompanhados de suas habilidades, bênçãos e desafios 

pessoais; 
✓ Como cada tipo se comunica e os impactos dessa comunicação; 
✓ Mapeamento completo das tendências e dos motivos de geração de conflitos interpessoais e 

hierárquicos divididos conforme os nove estilos de personalidade de liderança; 
✓ O que irrita cada estilo. O que cada estilo faz que irrita os outros. O que o torna mais reativo e 

emocional e menos racional. Quais os caminhos do desenvolvimento. 
✓ Técnicas específicas para dar e receber feedback para cada estilo. 
✓ Desafios coach. 

 

Datas: 20, 27/10, 03, 10, 17 e 01/12 (quintas-feiras) 

Horários: 18h00 as 22h00  

Carga horária: 24 horas 

Local: Fundação Fritz Müller | Rua Iguaçu, 151 – Itoupava Seca, Blumenau/SC  

Investimento: R$ 1.840,00 em 8x de 230,00 no boleto ou 10x de R$ 184,00 no cartão de crédito  

Incluso: Material didático, coffee break e certificado para participantes com mínimo de 80% de   

frequência. 

Currículo Professor: Silvonei Sontag  

✓ Coach terapeuta e trainer expert em Eneagrama, ministrando turmas pelo Brasil desde 2009. 
✓ Especialista em Eneacoaching pela escola Khristian Paterhan. 
✓ Certificado EPTP (Enneagram Professional Training Program) pela UP9. 
✓ Formação em Hipnose Condicionativa e Ericksoniana.  

 



 

 

 
✓ Personal &amp; 
✓ Professional Coaching e Líder Coach pela Sociedade Brasileira de Coaching. 
✓ Constelador sistêmico. 
✓ Gestor pós-graduado em Gestão de Pessoas. 
✓ Terapeuta registrado pelo CTN 02920/SC. 

 

 

 

NOSSOS CLIENTES 

 

 
 

 
 

Obs. É necessário o preenchimento do número mínimo de participantes para a realização do curso. Caso não seja 
preenchido, a coordenação reserva-se o direito de não abrir a turma. 

Para mais informações entre em contato 47 3057.8001 ou cursos@fundacaofritzmuller.com.br 

http://www.fundacaofritzmuller.com.br/educacao-corporativa/academia-de-lideres/cargos-e-salarios/433
mailto:cursos@fundacaofritzmuller.com.br

