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Workshop 

“Gestão e Liderança na Abordagem 
Transdisciplinar” 

 

Introdução 

Em nenhuma outra época da história da humanidade a velocidade e a profundidade 
das mudanças têm sido tão dramáticas como atualmente. 

Estamos beirando os 10 bilhões de pessoas na Terra, com novos paradigmas de 
crescimento e sustentabilidade impondo desafios sem precedentes para as empresas. 

Todas as velhas certezas caem, umas após as outras, dando lugar a novas visões que 
desorientam e desestabilizam as lideranças de todos os matizes. 

É preciso criar novos modelos que desvendem caminhos para os negócios e que 
sejam economicamente viáveis, socialmente responsáveis e ecologicamente 
sustentáveis. 

Neste workshop discutiremos a alternativa de uma nova visão para a gestão e 
liderança de negócios. Uma visão que pode trazer resultados acima da média, porque 
encara os resultados como consequência de ações virtuosas, repletas de sentido e 
significado. Uma visão que restaura o sentido humano do trabalho. E, quando isso 
acontece, os fins não justificam os meios, o trabalho em si ganha nova dimensão 
essencial e os resultados acontecem como recompensas justas de uma contribuição 
valiosa. 

 

Objetivos 

Os objetivos deste workshop são preencher a lacuna atual na formação de uma visão 
diferenciada dos negócios, voltada a responder aos enormes desafios das empresas 
atualmente. Também fundamentar um caminho para a produção de resultados acima 
da média, em diversas dimensões. Alguns pontos importantes: 

 Introdução com o compartilhamento de vida profissional do facilitador do 
workshop. Mesa redonda: é possível “reencantar” o mundo do trabalho? 
Como? 
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 Revisão histórica da trajetória humana nos campos social, político, econômico 
e no conhecimento/pensamento. A partir dessa revisão, tirar conclusões sobre 
a situação atual e futura. 

 Reflexão sobre um novo tipo de empresa em que teremos de trabalhar e 
prosperar. Quais devem ser seus atributos. 

 Discussão sobre os pilares de uma gestão de negócios que incorpore os 
imperativos para solução dos desafios atuais analisados. 

 Apresentação do modelo de Liderança Integral, adequado às demandas das 
empresas conscientes e humanizadas, que possa criar condições para 
resultados acima da média em diversas dimensões. 

 

Metodologia do Workshop 

 Conceitos ministrados de forma expositiva 

 Estudos de casos 

 Vivências 

 Dinâmicas de grupo 

 

Programa 

1. “Reencantamento” do Mundo do Trabalho 

a. Vida Pessoal e Vida Profissional. Há conciliação? 

b. O que vem acontecendo com nosso Mundo do Trabalho? 

2. Revisão Histórica 

a. 150.000 anos atrás até a Revolução Industrial 

b. Pós Renascimento: nos campos Político, Econômico, Social e do 
Conhecimento/Pensamento. 

3. Transdisciplinaridade 

a. O que é Transdisciplinaridade 

b. Das Disciplinas à Transdisciplinaridade 

c. Traços e Princípios 

d. A Transdisciplinaridade na Empresa 
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4. Gestão Integral, Humanizada e Consciente 

a. Os elementos constituintes de uma gestão avançada 

b. A finalidade empresarial 

c. Concepção de valor no sentido amplo 

d. O novo Propósito 

e. Resultados e Casos de Empresas Especiais  

5. O Despertar dos Líderes Integrais 

a. Liderar as nossas próprias vidas 

b. Os focos dos Líderes Integrais 

c. O processo de Transformação Humanista 

d. Os resultados com a Liderança Integral 

6. Conclusões Gerais 

 

Certificação e Carga Horária 

O workshop tem 12 horas de duração e fornece certificado de participação. Serão 8 
horas no sábado, dia 11/03/18 (das 9h00 às 18h00); e 4 horas no domingo, dia 12/03/18 
(das 9h00 às 13h00). 

Local: UNIPAZ-RJ. Rua Paulino Fernandes, 3 – Botafogo. Localizado a uma quadra da 
estação do metrô.  

 

Facilitador 

 Wanderlei Passarella: 
Mestre em Administração de Empresas e Bacharel em Economia pela FEA-

USP, e também Engenheiro Mecânico pela Escola Politécnica da USP. Pós-
graduado na Abordagem Transdisciplinar Holística, pela UNIPAZ. 

Atualmente dirige a Synchron Participações. Foi Diretor Presidente da 
Petroflex, da Synteko e da Orbis South America. Exerceu cargos gerenciais na 
Nitroquímica (Grupo Votorantim) e Ipiranga Química. 

É Instrutor em cursos de Pós-Graduação da UNIPAZ-RJ. Professor do MBA 
da Unifeso. Membro do Colégio Internacional dos Terapeutas (CIT). Mentor em 
Empreendedorismo da Endeavor, da InovAtiva e da Stato. 

Membro do Conselho de Administração do Grupo S2 (Lojas Redley, Cantão e 
Kenner), e dos Conselhos Consultivos da Eduinvest, da Nimal Tecnologia, da 
Clínica de Medicina Nuclear Villela Pedras, da Nortintas e da MyFirstIPO. Ex-
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Presidente dos Conselhos de Administração da Senergen, da Copenor e da 
Macroplast. 

Fez cursos de formação executiva nas principais escolas de administração da 
atualidade, nos EUA (Stanford, Kellog e Harvard), na Suíça (IMD) e na França 
(Dom Cabral/Insead). 

É autor dos livros “A Reinvenção da Empresa – Projeto Ômega”, “O 
Despertar dos Líderes Integrais” e “Fábrica de idéias, Banco de 
Oportunidades”, e também co-autor do livro “Criando seu próprio negócio: 
como desenvolver o potencial empreendedor”.   
 
 

Investimento 

Valor único de R$ 450,00 à vista. 

Alunos e ex-alunos possuem desconto. Consulte-nos! 

 

Inscrições 

  (21) 9 9707 5177   |     contato@synchron.net.br 
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