
Um olhar mais estratégico
de dentro pra dentro da
sua empresa.

É OLHANDO 
QUE SE VÊ

C U R S O

GESTÃO E 
LIDERANÇA



COM ANNE K.
Arquiteta e Engenheira Química, 
há anos se dedica ao estudo
do Desenvolvimento Humano
de forma criativa e sistêmica. Morou 10 
anos na Alemanha, 
onde fez as suas formações e 
atuou como empreendedora e gerente 
de vendas, acumulando experiência na 
gestão de equipes. No Brasil, já treinou 
líderes e pro�ssionais de empresas 
como Alpargatas, Grupo Transnacional 
e São Braz.

Anne também é Master Coach, PNL Trainer
e Consultora Sistêmica Corporativa, certificada
pelo DVNLP, ICI e Metaforum Internacional.  ;)



O CURSO
Voltado para empresários, líderes e gestores que estão com o foco 
em organizar o seu negócio. Você vai aprender a padronizar os 
processos da sua empresa, com critério de sucesso, e também a 
liderar de forma situacional. Tudo isso de forma simples, prática e 
dinâmica, com networking e troca de ideias.

dinâmicas criatividade mão na massa

networking visão do futuro resultados



ETAPA 1
Padrões operacionais
e critérios de sucesso

Nessa primeira parte, você vai entender o que são critérios de sucesso e 
como usá-los em prol de uma maior e�ciência e agilidade.
Você de�nirá que cargos serão padronizados no curso, e vai começar o 
trabalho de organização da sua empresa na aula.



Sua empresa

Os departa-
mentos dela

COMO
FUNCIONA



Departamento Gestor Equipe



Gestor

Equipe

Ok.

Por favor, empilhe
os pneus 



24 
HORAS 
DEPOIS...

Gestor

Não era assim
que eu queria.

Departamento

Missão cumprida!



Isso acontece porque a maioria das 
empresa não trabalha com padrões 
operacionais e critérios de sucesso, 
perdendo tempo com retrabalho. 



ETAPA 2

Na segunda parte, você vai classificar a sua equipe 
de acordo com o nível dos colaboradores em cada 
tarefa. Em seguida, vai aprender a liderá-los de 
acordo com o nível em que eles se encontram.

Liderança situacional e
níveis de desenvolvimento



Níveis de
desenvolvimento

TAREFA

Aprenda como desenvolver sua equipe de 
acordo com o seu nível de desenvolvimento
e liderar de acordo com a situação.

Cada colaborador tem um nível de 
desenvolvimento em relação à tarefa.



Aprenda a classi�car a equipe para, logo 
depois, desenvolver um estilo de liderança 
apropriado para cada situação. Assim,
você ganhará tempo.



Empresas que já 
aprovaram o curso



Murilo Souza

Gerente comercial da 

Construtora Alliance.

Após o treinamento, fiz mudanças 
pontuais em alguns setores e
otimizei os processos.    



Cíntia Port Ritter

Supervisora de Educação e 
Desenvolvimento Corporativo
da Alpargatas.

Os nossos supervisores aplicaram 
o treinamento na prática. Tivemos
vários cases de sucesso.     



Kiara Suele

Diretora Administrativa
da Albecon Concreto.

O curso foi dinâmico, o conteúdo 
transmitido foi bem elaborado, de 
forma simples e prática que facilitou o
aprendizado. A atenção da treinadora 
com cada participante foi muito boa,
não deixou nada a desejar.  



Essa edição
com Anne Kiepe

27 e 28 de setembro

08h às 12h I 14h às 18h
 

Quando? 

Horário? 



Investimento

R$ 1.580,00

Cartão de crédito, cheque 
ou transferência bancária.

 

ou até 10x de R$ 158,00

 



VAGAS
LIMITADAS:

INSCREVA-SE PELO WHATSAPP

Mais informações: 
83 9 9817.7561



TE ESPERAMOS LÁ
annek.com.br @annekiepe


