
ENEAGRAMA & LIDERANÇA

CURSO DE CAPACITAÇÃO

O curso Eneagrama & Liderança 

apresenta, por meio de 9 tipos 

psicológicos e suas interações, 

um poderoso e reconhecido 

instrumento para conhecer a si 

mesmo e aos outros. 

No contexto de liderança, o 

Eneagrama  permite a adequação 

das tarefas de cada pessoa às 

competências inatas do seu tipo 

ou sugerir um plano de 

desenvolvimento para as 

competências faltantes. 
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OBJETIVO
Apresentar, de forma conceitual e 
vivencial o Eneagrama. Desenvolver as 
habilidades para identificar a estrutura 
que dá origem aos comportamentos, de 
forma a adequá-los aos desafios 
pessoais e profissionais, atuais e 
futuros.

PÚBLICO ALVO
Pessoas envolvidas em abordagens de 
capacitação e evolutivas (coaching, 
liderança, recursos humanos, 
assistência social, etc.). Pessoas 
interessadas em desenvolvimento 
humano. 

INVESTIMENTO

Local:

Horário:

Inscrições: 
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TEORIA
Os centros e as emoções 
associadas a cada centro do 
eneagrama.
Os tipos: o funcionamento, a  
infância,  os contextos sociais 
de desenvolvimento e as 
influências de vizinhança.
O stress: as armadilhas de 
cada tipo (distress), as saídas 
(eustress).
Os perfis de liderança de 
cada tipo: os pontos fracos, 
os pontos fortes e o caminho 
de desenvolvimento de 
competências que equilibram 
o conjunto.

PRÁTICA 
À luz do Eneagrama, vamos 
analisar os comportamentos 
que aparecem nas situações  
trazidas pelo grupo, pensando 
hipóteses de como eles se 
estruturam. Vamos sugerir 
formas de lidar com essas 
situações. Criar, em conjunto, 
caminhos de desenvolvimento 
para ampliar a percepção e 
comunicação dos envolvidos, 
dando a estes uma maior 
chance de transformar essas 
situações positivamente. 
Vamos avaliar os resultados 
ao longo do curso.

PERFIL DO INSTRUTOR

Sérgio Bracagioli
Diretor da INFINDHA. 
Engenheiro, Psicoterapeuta 
e Coach. 
Transitou profissionalmente 
entre abordagens corporais, 
cognitivas e noéticas. 
Em 2003 apresentou a sua 
síntese por meio da 
Transformação e Auto-
Organização Integral e a 
ensina a psicoterapeutas e 
coaches em workshops, 
cursos e grupos vivenciais.

Dedica-se a atendimentos 
individuais, cursos e grupos 
de desenvolvimento 
humano. 

Saiba mais em:

http://infindha.com


