
an
ne

 k
.



EOQSV
anne k.

é olhando que
se vê.

GESTÃO E
LIDERANÇA



O curso
Com foco em organizar o seu negócio, você vai 
aprender a padronizar os processos da sua empresa 
estabelecendo critérios de sucesso e liderando de 
forma situacional. Tudo isso de forma simples, 
prática, dinâmica, com networking e troca de ideias.



Primeira etapa: 
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 eficiência e agilidade. Você definirá quais cargos 
da sua empresa serão padronizados  e vai começar o trabalho de organização 
da sua empresa.



Segunda etapa: 
Liderança situacional
e níveis de desenvolvimento
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.



Voltado para empresários, líderes e gestores 
que estão com o foco em organizar o seu negócio.

Quem vai 
aprender?



Quem vai 
ensinar?

ANNE K. RODRIGUES KIEPE
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 profissionais 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.



programa
Liderança Situacional
Critérios de Sucesso



O que os alunos
dizem sobre o curso?



Diretora Administrativa da Albecon Concreto

Kiara Suele

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



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. 



Para aprender a classificar sua equipe, desenvolver um estilo de 
liderança apropriado para cada situação e, dessa forma, ganhar tempo.

Por que eu devo
fazer o curso?



Informações:

Local: Fundação Casa de José Américo

Data: 
27 e 28 de Março

Horário: 
08h - 12h / 14h - 18h



Investimento

Alguma dúvida?

Forma de pagamento: 
10x de R$165 no cartão de crédito
ou R$1.485,00 à vista (10% de desconto)

cursos@annek.com.br 
@annekiepe I www.annek.com.br 
(83) 998491212

R$1.650



nos 
vemos lá
www.annek.com.br


