|| O que é o Encontro Anual de Líderes e Gestores?
Segundo pesquisa realizada pelo Grupo Vistage Brasil, organização internacional de líderes
empresariais, que entre os dias 14 de abril e 5 de maio realizou uma enquete com os membros
Gerentes: Gestores e líderes de equipe representam as vagas mais difíceis de serem preenchidas
segundo 58% dos executivos.
Um dos entraves para o desenvolvimento do país e das organizações não está apenas na escassez
de mão-de-obra qualificada no nível operacional, mas também de líderes com visão estratégica e
que contribuam para gestão de pessoas.
Neste sentido, o Encontro Anual de Líderes e Gestores surge como uma resposta para escassez de
Líderes e Gestores Qualificados, comprometidos com o sucesso de sua organização.

>> Desenvolvendo Líderes e Gestores com Visão Estratégica
O Encontro anual de Líderes e Gestores tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento e
formação de líderes e gestores com visão estratégica, focados na gestão de pessoas. Além disso, é o
momento oportuno para desenvolver sua network interagindo com outros líderes e gestores de
diversos segmentos.

>> Desenvolvimento e Interação com a
Natureza
O Encontro Anual de Líderes e Gestores de 2011 será realizado
no Hotel Fazenda Solar das Andorinhas, a fim de proporcionar
aos participantes interações com a natureza e realização de
jogos e dinâmicas ao ar livre.

>> Público-Alvo
O público-alvo do Encontro é composto por Gestores, Gerentes, Supervisores, Chefes de
Departamento, Coordenadores, entre outros líderes de todos os segmentos (Industrial, Comercial e
Serviços).

>> Sua oportunidade de interagir com gestores e líderes de
diversos segmentos!
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES


Email: contato@treinamentolideranca.com.br


Contato: (11) 3081-1156 / 2364-6988





Encontro de Gestores e Líderes num Hotel Fazenda

Vivencie um workshop num hotel fazenda que seja patrimônio histórico e com alimentação típica
da área rural e a hospitalidade do interior!



O ambiente pode ser decisivo para os workshops quando exploramos suas potencialidades em
sinergia com o tema central do evento.





A natureza aliada ao ambiente do interior dão suporte ao afloramento das potencialidades
humanas.

O evento será realizado a fim de proporcionar aos participantes interações com a natureza e
realização de jogos e dinâmicas ao ar livre.



Você já participou de um workshop num Hotel Fazenda?

