
 

 

 

 

  

Newsletter semanal - 14 a 20/01/2017  
   

Cinco lições que o Capitão Kirk - Star Trek, pode 
nos dar sobre Gestão Organizacional  

(texto adaptado da Revista Forbes)  

Capitão James Tiberius Kirk é um dos capitães mais famosos da história da Frota Estelar. 
Há uma boa razão para isso. Ele salvou o planeta Terra várias vezes, parou o Doomsday 
Machine, ajudou a negociar a paz com o Império Klingon, manteve o equilíbrio de poder entre 
a Federação e o Império Romulano, e ainda conseguiu lutar contra os nazistas. Em sua 
missão de cinco anos comandando o U.S.S. Enterprise, bem como os comandos 
subseqüentes com tripulações diferentes (4 outras tripulações foram e ainda são a saga do 
seriado), James T. Kirk era um líder por excelência que liderou sua equipe rumo ao 
desconhecido com resultados sustentáveis. O Sucesso de Kirk não foi por acaso. Seu estilo 
carismático de comando e com alto poder pessoal demonstra um profundo conhecimento de 
liderança e como manter uma equipe que consegue repetidamente, independentemente dos 
perigos enfrentados, resultados. Aqui estão cinco das lições de liderança que você pode tirar 
o capitão Kirk quando você pilota sua própria organização em futuros desconhecidos:  

LEIA MAIS  

   

Conheça a Gauss   
 

 

Conheça a OT   
 

   

Baixe o PDF Institucional da Gauss  

Consulting Group - Inteligência de  

Negócios   
 

 

Baixe o PDF institucional da Olho de  

Tigre - Inteligência Comportamental   
 

 

  

 

   

https://hs283.infusionsoft.com/app/linkClick/6058/e1576d4dbc8df753/1143474/949bb245c06f3bde
https://hs283.infusionsoft.com/app/linkClick/6056/bb0a0d0f547b9584/1143474/949bb245c06f3bde
https://hs283.infusionsoft.com/app/linkClick/6054/fbaacd8477386347/1143474/949bb245c06f3bde
https://hs283.infusionsoft.com/app/linkClick/6052/2842f17657906916/1143474/949bb245c06f3bde
https://hs283.infusionsoft.com/app/linkClick/6052/2842f17657906916/1143474/949bb245c06f3bde
https://hs283.infusionsoft.com/app/linkClick/6052/2842f17657906916/1143474/949bb245c06f3bde
https://hs283.infusionsoft.com/app/linkClick/6050/0b8515cbede17402/1143474/949bb245c06f3bde
https://hs283.infusionsoft.com/app/linkClick/6050/0b8515cbede17402/1143474/949bb245c06f3bde


 

Consultoria em BPM  

Conheça a Metodologia Gauss de 
Mapeamento e Gestão por Processos e 

melhores seus processos  

Saiba mais   
  

 

 

Curso  

Diagnóstico e Gestão 
da Mudança da Cultura 

de Organizações  

Dias 20 e 21/02/2017 na Avenida 
Brigadeiro Luiz Antônio, 2050 – Sala 

Diamante 3 (Em frente ao Hipermercado 
Extra). Para quem não puder estar 

presencialmente no curso, o mesmo 
será transmitido ao vivo pela internet  

Saiba mais   
  

 

  

 

 

 

   

 

Consultoria ON-LINE 
em Vendas Complexas  

Conheça uma alternativa de prestação de 
serviços de consultoria especializada em 

vendas que é realizado totalmente a 
distância por meio de reuniões periódicas e 
oferta de templates específicos para cada 
tipo de escopo. Um modelo de operação 

que vai revolucionar a forma de fazer 
consultoria comercial em nosso país.  

 

Curso  

RH do Futuro O estado 
da arte em Gestão de 

Pessoas  

Dias 16 e 17/02/2017 na Avenida 
Brigadeiro Luiz Antônio, 2050 – Sala 

Diamante 3 (Em frente ao Hipermercado 
Extra). Para quem não puder estar 

https://hs283.infusionsoft.com/app/linkClick/6048/c2b6cb0d2394ed8a/1143474/949bb245c06f3bde
https://hs283.infusionsoft.com/app/linkClick/6046/2c9c3d3b4206f4bf/1143474/949bb245c06f3bde
https://hs283.infusionsoft.com/app/linkClick/6044/9fc9cc59c69f7cbb/1143474/949bb245c06f3bde
https://hs283.infusionsoft.com/app/linkClick/6042/a5ee116cc54b1c71/1143474/949bb245c06f3bde


Saiba mais   
  

 

presencialmente no curso, o mesmo 
será transmitido ao vivo pela internet  

saiba mais   
  

   

 

 

 

   

 

   

Me conheça   
 

   

Gauss Consulting Group  

 

Olho de Tigre  

   

 

 

 

   

 

https://hs283.infusionsoft.com/app/linkClick/6040/bdd5bdfdc5a42c52/1143474/949bb245c06f3bde
https://hs283.infusionsoft.com/app/linkClick/6038/c39d169cfd54b015/1143474/949bb245c06f3bde
https://hs283.infusionsoft.com/app/linkClick/6032/aa25232567638374/1143474/949bb245c06f3bde
https://hs283.infusionsoft.com/app/linkClick/6036/e544d1eef0403bcc/1143474/949bb245c06f3bde
https://hs283.infusionsoft.com/app/linkClick/6034/609b6be4db23a88f/1143474/949bb245c06f3bde
https://www.facebook.com/gaussconsulting
https://twitter.com/gaussconsulting
https://www.linkedin.com/company/gauss-consultores-associados
https://www.youtube.com/user/gaussconsultores
https://www.facebook.com/olhodetigretreinamentos
https://twitter.com/treinamentosOT
https://www.linkedin.com/company/olho-de-tigre-treinamentos
https://www.youtube.com/user/OlhodeTigreTrein

