Workshop discute principais tendências no desenvolvimento de líderes e gestores
Além de palestras sobre o tema, o evento, realizado em um hotel fazenda, terá atividades ao ar livre para
estimular a prática das principais competências dos líderes de sucesso, entre elas visão estratégica, motivação
e capacidade de gerir equipes
A Corporativa Brasil, empresa especializada em educação empresarial, promove no dia 26 de novembro, das 8h
às 18 horas, no Hotel Fazenda Solar das Andorinhas, em Campinas, SP, o workshop “Desenvolvimento de
Líderes e Gestores”. Destinado a gerentes, supervisores, chefes de departamentos e coordenadores, entre
outros ocupantes de cargos de chefia, o evento tem o objetivo de promover a formação de profissionais com
visão estratégica, focados na gestão eficaz de pessoas. O encontro também é uma oportunidade para a troca
de conhecimento e experiências entre os participantes dos mais variados segmentos.
O palestrante e coordenador do evento Márcio Silva, business consultant training da Corporativa Brasil,
abordará temas como “Chefia”, “Gerenciamento”, “Incentivo de Pessoas”, “Motivação, “Tendências da
Liderança” e “Trabalho em Equipe”. Já Sandra Said, médica especializada em Medicina e Segurança do
Trabalho, irá falar sobre o papel dos líderes e gestores na melhoria do clima organizacional e da qualidade de
vida nas organizações.
Outro debate será em torno do novo papel da área de Recursos Humanos nas empresas. O intuito é oferecer
ferramentas que auxiliem no desafio de fazer a transição do administrador de RH para um profissional focado na
gestão de pessoas e no desenvolvimento de competências.
Segundo Márcio Silva, a escassez de mão de obra operacional qualificada não é o único empecilho para o
desenvolvimento das empresas brasileiras. “Nossas organizações estão carentes de líderes com visão
estratégica, e um profissional com essa característica conduz de maneira mais eficaz uma equipe em busca dos
melhores resultados. Por isso, a qualificação e a capacitação de líderes e gestores se tornaram essenciais na
construção do perfil exigido pelo mercado”, analisa o palestrante, que também é professor do ICTQ (Instituto de
Ciência, Tecnologia e Qualidade Industrial) e autor do livro “Clientes por Todos os Lados”, publicado pela editora
Diário.
Seguindo uma tendência da área de educação corporativa e com o intuito de promover o desenvolvimento das
competências apresentadas durante as palestras, o workshop “Desenvolvimento de Líderes e Gestores” contará
também com atividades ao ar livre, entre as quais trilha e arvorismo. “Essas experiências em meio à natureza
constituem uma das formas mais inovadoras e eficazes de desenvolver visão estratégica, capacidade de
trabalho em equipe e habilidades interpessoais, como motivação e administração de conflitos e estresse”, afirma
Márcio Silva.
Os interessados podem se inscrever até o dia 22 de novembro pelo link
www.treinamentolideranca.com.br/encontrodelideres.html. O valor das inscrições é de R$ 760,00, com direito a
café da manhã, almoço, coffee break, apostila, CD com material de apoio e certificado. Há descontos especiais
a partir de duas pessoas. Os participantes também terão traslado gratuito para o local do evento, partindo da
Avenida Paulista, em São Paulo, SP, e aeroportos Cumbica, Congonhas e Viracopos. Outras informações
podem ser obtidas pelos números 11 3081-1156 / 2364-6988.
Workshop “Desenvolvimento de Líderes e Gestores”, dia 26 de novembro, das 8h às 18 horas,noHotel Fazenda
Solar das Andorinhas,Rodovia Campinas/Mogi Mirim, Km 121 – Campinas - São Paulo/SP.Estacionamento
gratuito.
Corporativa Brasil -Fundada em 2007, em São Paulo, a Coorporativa Brasil atua em todo o país na área de
educação empresarial por meio do desenvolvimento e customização de treinamentos, palestras, seminários e
workshops, sempre de acordo com a norma ISO 10015. Além de promover a capacitação profissional, a
empresa possui uma equipe altamente qualificada para a realização de eventos motivacionais in Company,
levando-se em conta as necessidades de cada organização.

