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Descubra em 5 minutos qual
é o seu estilo de liderança e
potencialize a sua performance
e a dos seus liderados.

As decisões mais efetivas
acontecem de maneira
top down ou quando
compartilhadas com o time?

Qual é o equilíbrio entre dar
direcionamento na execução e
reforçar a visão estratégica junto
às pessoas que efetivamente
fazem as entregas?

Entender como você lidera
e o impacto do seu modo de
agir no rendimento de toda a
equipe se tornaram um fator
decisivo. Não só no resultado
para o negócio, mas para
o futuro da sua carreira
também.

O perfil da liderança
nas empresas no
Brasil está adequado
aos desafios que a
transformação dos
negócios nos reserva
no futuro?

Para responder a essa
pergunta, a plataforma
de conhecimento EXP
e a peopletech Woke
disponibilizam ao
mercado a PESQUISA PERFIL DE LIDERANÇA
EXP | Woke.

Um levantamento inédito
que visa mapear como se
comportam os profissionais
brasileiros, enquanto
ajuda você a compreender
seu jeito de liderar. Com
base nos questionários
respondidos em todo o
país, você terá acesso a
atualizações, reportagens
e estudos exclusivos sobre
a evolução da liderança e
carreira no mercado.
Realize agora e gratuitamente
o DIAGNÓSTICO DE ESTILO
DE LIDERANÇA da WOKE
e descubra em 5 minutos
qual é o seu perfil de
liderança baseado no modelo
desenvolvido pelos psicólogos
da Universidade de Harvard,
George Litwin e Richard
Stringer. Faça já parte do
mapa dos líderes do Brasil!

QUERO FAZER O
DIAGNÓSTICO!

SEJA PROTAGONISTA
DA TRANSFORMAÇÃO
EXP é a plataforma de
conhecimento que está
mudando o jeito de
compartilhar conteúdo e
aprendizagem. Liderança
transformadora, a agenda
ESG, modelos disruptivos
de negócios, investimentos
em startups, as novas
fronteiras da tecnologia…
todo o conteúdo que você
e a sua equipe precisam,
combinando o melhor do
jornalismo com a cultura de
aprendizagem rápida.

DESCUBRA A EXP

A WOKE é uma people
tech especializada em
recrutamento de altos
executivos, desenvolvimento
de líderes e cultura
organizacional, que está
sempre conectada às
empresas da nova economia
e de crescimento acelerado.
Através da união da
tecnologia, análise de dados
e inteligência aumentada, a
Woke vem mudando o modo
de fazer o recrutamento,
tornando-o mais rápido, mais
barato e, principalmente,
mais assertivo.

CONHEÇA A WOKE

