LIDERANÇA CRIANDO O FUTURO
22, 23 e 24 de agosto de 2019
São Paulo

Este programa traz uma metodologia não-linear desenhada
para produzir uma mudança fundamental na perspectiva que
os líderes têm do seu trabalho e do seu papel nas empresas
e corporações, de como podem atuar para o trabalho em
equipe, e de que ações podem tomar para alterar
intensamente o seu desempenho e o desempenho de suas
empresas.
Os participantes saem da sua zona familiar de gestão e
liderança, identificam comportamentos solidificados, hábitos
e pressuposições nunca desafiadas, e os substituem por
novas perspectivas que têm como resultado novas ações e
um novo patamar de conquistas.
Os participantes também descobrirão novas abordagens aos
desafios inerentes ao exercício da liderança, culminando em
novas práticas para eles mesmos, extensíveis às suas
equipes, unidades operacionais e organizações.
O programa inclui o trabalho de investigação e discussão,
prática e exercícios individuais e em pequenos grupos e
tarefas entre as sessões.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Os participantes terão acesso às seguintes possibilidades
durante o programa:

• Expandir sua capacidade individual e de sua equipe de
trabalho de gerar resultados operacionais que vão além do
que conseguem vislumbrar.

"Administrar uma empresa é um assunto
complexo, e no coração de qualquer empresa
estão pessoas. Ainda não vi nada que tenha o
impacto tão positivo na capacidade das pessoas
de se relacionar, comunicar e desempenhar como
o Vanto Group tem."
Paul Fireman
Ex-Presidente e CEO da Reebok
"O que mais me impressionou em relação ao
processo e tecnologia do Vanto Group é que eles
têm uma maneira de dar às pessoas um acesso
real para alterar a cultura de uma organização."
Michael C. Jensen
Professor Emérito de Negócios da
Harvard Business School
"Me ajudou a assumir a responsabilidade das
minhas escolhas e a entender que se eu lidar de
forma íntegra com as pessoas e situações, todas
as escolhas passam a ser válidas, íntegras,
plenas. Eu sou a única responsável pela gestão
do que me impacta."
Roberta Medina – Vice Presidente
Rock World SA (Responsável pelo Rock in Rio)

de

“A participação do Time de Gestão da SKY no
programa do Vanto Group foi fundamental para
mudanças nas maneiras como enfrentamos
desafios.... em termos de nossos profissionais
serem proativos para liderar a mudança, em vez
de simplesmente responder à mudança. Isso fará
uma grande diferença, não apenas em nossos
resultados, mas também em nossas vidas
pessoais.”

• Expandir sua natural capacidade de liderança, passando a

Roseli Parrella
Diretora de Recursos Humanos da SKY TV

• Desafiar perspectivas convencionais, padrões de soluções de
problemas, conflitos e tomadas de decisões, e adquirir novas
ferramentas de trabalho produtivo e um novo uso da
linguagem.

• Desenvolver eficácia na comunicação com outras pessoas e
equipe, além de viabilizar a comunicação clara
pensamentos, ideias, projetos, objeções e reflexões.

despertar em outras pessoas cooperação, espírito de parceria
e ações comprometidas.

• Redefinir papéis e valores como membros de uma

organização dinâmica, poderosa e centrada no trabalho de
suas equipes.

• Ter uma melhor atuação nas relações de trabalho e uma
maior satisfação por estar trabalhando.

METODOLOGIA DO VANTO GROUP
Dentre as características únicas da metodologia do Vanto Group destacam-se três pontos relevantes:

• O alto impacto de seus trabalhos, em curto espaço de tempo;
• A capacidade de trabalhar com grandes grupos de pessoas promovendo a integração e o alinhamento dos
participantes aos objetivos comuns da empresa;

• A criação de um pensamento estratégico que coloca o indivíduo além da mera realização de suas tarefas diárias e
estabelece o impacto da comunicação entre indivíduos e áreas.

ALGUNS DE NOSSOS CLIENTES

INVESTIMENTO, LOCAL E DATA
Preços para inscrições até 17/junho:
Individual = R$ 6.800
Grupos de 4 ou mais = R$ 5.850 por pessoa
Preços pra inscrições após 17/junho:
Individual = R$ 7.850
Grupos de 4 ou mais = R$ 6.900 por pessoa
Local:
Hotel Gran Estanplaza Berrini
Rua Arizona, 1517 – São Paulo – SP
Datas:
22, 23 e 24 de agosto de 2019
Dados de contato:
Ana Cláudia Martins
Telefone: (21) 2491-5243
Celular: (21) 9-8204-1165
E-mail: amartins@vantogroup.com.br

