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Liderar em meio à transformação digital se tornou um
desafio para você e para os líderes da sua organização?

13%
dos profissionais se
sentem preparados

Líderes que se adaptaram ao novo modelo de gestão, tiveram uma
melhora significativa nos resultados da organização. No cenário
atual, apenas 13% dos profissionais se sentem preparados para
os desafios que a vida digital impõe.
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O papel da liderança nos desafios dos negócios modernos

O Fórum de Líderes é um encontro entre gestores de diversos segmentos que, juntos,
discutem sobre os atuais desafios da liderança, além de trocarem experiências, desafios
e insights. No Fórum também é possível desenvolver suas habilidades de liderança de
forma participativa e enriquecedora, trazendo novos mindsets e perspectivas que irão
levar os participantes e suas equipes a novos patamares, colaborando assim, para
resultados significativos e crescimento das empresas!
Esse é um evento voltado para líderes de todos os segmentos, que buscam a
oportunidade de trocar experiências e aprender mais sobre o papel do líder no
desenvolvimento de pessoas.

No Fórum de Líderes 2020 vamos entender
profundamente a liderança em ambientes digitais e
trazer à tona discussões de como seus líderes poderão
abandonar o modelo de gestão baseada em controle e
partir para o modelo baseado em confiança, também
vamos discutir sobre ferramentas, impactos das novas
tecnologias, desafios, segurança psicológica,
comunicação, liderança e performance, liderança
tóxica e muito mais!
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Para quem esse
evento foi pensado?

Como acontecerá o
Fórum esse ano?

Ele foi pensado para líderes de
equipes ou pessoas que de
alguma forma, desenvolvem
pessoas. Também para os
profissionais do
departamento de T&D e RH
das organizações e para
todos que buscam
crescimento através de
soluções práticas para os
dilemas atuais da liderança.

Usando ferramentas como
o ZOOM, você se reunirá
com outros participantes
online, nos dias 03 e 04 de
dezembro. O evento conta
com um total de 20h de
conteúdos para você e
outros líderes terão acesso
a painéis, palestras,
discussões em grupo e
muita troca no networking.

Programação
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Andrea Krug

Carol Manciola

Liderança Tóxica

Rompendo com os padrões
da Liderança

Sauanne Bispo

Quando líderes reconhecem a
ocorrência da dor emocional e
intervêm, conseguem reverter
situações potencialmente letais no
ambiente de trabalho.

Sair do modelo Comando e Controle e
avançar para um ambiente disruptivo,
de confiança, ágil e tecnológico é
desafiador, mas possível. Temos que
desaprender modelos existentes,
questionar paradigmas.

Dani Junko

Alessandra Assad

Aline Gomes

Caroline Gonçalves

Moderadora

Moderadora | Executiva de RH

Tônia Casarin

Thaissa Candella

Susana Nunes

Renata Mastrangelli

Segurança Psicológica

RHD | Deco Proteste
Países Lusófonos - Portugal

Painel Ambiente Seguro
Neste Painel, será abordado
assuntos como, Segurança
Psicológica, Soft Skills, Empatia,
Confiança e Ambidestria como
ferramentas para tornar o ambiente
seguro psicologicamente.

Moderadora | Posiciona
Founder | Go Diáspora
Founder | B2Mamy

Painel Empreendedorismo
e Inovação
Se por um lado, empreender é
enxergar oportunidades e criar
negócios, por outro, a inovação é
essencial para agregar valor a
essas soluções e criar negócios
surpreendentes e úteis.

Comunicação & Oratória | Rocketseat
Design Thinking | Santander

Painel Mundo Ágil
Os líderes devem descobrir como
aprender rápido, desenvolver seu
pensamento criativo e crítico, e
dedicar tempo para isso. Para
desenvolver novas habilidades é
imprescindível reservar um tempo
para dedicar-se ao seu
desenvolvimento pessoal.

03 DE DEZEMBRO - QUINTA-FEIRA

Tania Mujica
Como se comunicar no caos
Os líderes têm uma responsabilidade
fortíssima sobre a comunicação.
Afinal, se não souberem passar, com
clareza, qual é a estratégia da empresa
e como cada funcionário pode ajudar a
companhia no curto, médio e longo
prazo, a engrenagem não vai girar bem.

04 DE DEZEMBRO - SEXTA-FEIRA
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Em números

9

EDIÇÕES

1400

LÍDERES TREINADOS

81%

TEM CARGO DE LIDERANÇA.

PALESTRAS (64%), NETWORKING (45%), CASES (27%) E RECICLAGEM DE CONHECIMENTO (24%)

são os 4 itens que os participantes mais buscaram em sua participação no evento, em 2019.

Só quem já participou sabe:
Evento foi maravilhoso. Superou todas
as minhas expectativas.
A ABTD tem como core o encantamento e
um trabalho muito profissional. Tenho
observado um plus em cada evento que
participo. Só elogios a essa equipe que nos
surpreende a cada encontro.

MUITO melhor do que eu
esperava! Me surpreendi
com o quanto de ideias
novas e informações úteis
recebi nos quase 3 dias! E
que network!
Barbaridade!!!! Pretendo
me programar para os
próximos!
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Participe você também:
Associados

Não-associados

Inscrição gratuita
De acordo com as licenças
contratadas no plano.

50% de desconto

R$ 2.300

R$ 2.520

Uma inscrição no
Fórum de Líderes

Uma inscrição +
plano individual

ASSOCIE-SE

Na inclusão de licenças extras.
R$ 1.150

Além do Fórum de Líderes, você poderá participar
de outros eventos da ABTD e ter acesso ao
Educa ABTD, nossa plataforma de conteúdos!

Participar do Fórum de Líderes é fácil e você ainda pode parcelar (no cartão de crédito) em até 6x! Faça sua inscrição o quanto antes!

WWW.ABTD.COM.BR/FORUM-DE-LIDERES-2020
Acompanhe a ABTD
nas redes sociais:
/abtdbr

@abtdnacional

/ABTDOficial

ABTD Nacional

@abtd
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PARTICIPE CONOSCO!
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