
09 a 12  de Dezembro de 2021



A TRANSFORMAÇÃO 
PARA O FUTURO.

DISRUPÇÃO
TEMA DO EVENTO:



PRESIDENTE CONVIDADO 
E ACOMPANHANTE

Inclui: Diárias all inclusive e 
programação do evento

CLUB MED TRANCOSO
T R A N C O S O  - B A



Entre Trancoso e Arraial d’Ajuda, o 
Club Med recebe você em um 
cenário excepcional, no alto das 
falésias de uma praia paradisíaca. 
Protegido das principais rotas 
turísticas da Costa do 
Descobrimento, o Resort em 
Trancoso é um refúgio de paz, com 
bangalôs charmosos e atividades 
para adultos e crianças.









15h00 - Check-in          

17h30 - Coquetel de Boas 
Vindas assinado pela Gatolin
Experience.

20h00 - Jantar  (Restaurante 
Principal com área reservada)

08h00 - Café da manhã

09h00 - Abertura do evento na 
sala de  Eventos 

13h00 - Almoço (Restaurante 
Principal com área reservada)

Tarde livre e Programação Normal 
do Village

20h00 - Jantar exclusivo e 
temático no Restaurante Lua com 
o tema: Gabriela, Cravo e Canela  
e música ao vivo

08h00 - Café da manhã

10h00 - Mini torneio de golfe e 
tênis e atividades para as(os) 
acompanhantes

13h00 - Almoço 
Tarde livre e Programação Normal 
do Village

19h30 - Coquetel seguido de jantar 
e Luau na Praia.

08h00 - Café da manhã

12h00 - Check-out

13h00 - Almoço (Restaurante 
Principal com área reservada)





















Empresário, Palestrante e Consultor de várias empresas da lista das “Maiores e Melhores” do Brasil. 
Investidor Associado do BR Angels, focado na avaliação de startups nas áreas de logística, delivery, 
Marketing Digital, HR Techs, Edutechs, FinTechs, HealthTechs, entre outras. Considerado um dos maiores 
experts brasileiros em Estratégia, Liderança, Cultura da Clientividade® e na montagem de Innovation Hubs. 

Criador dos inovadores conceitos e programas como “Líderes em Ação®”, “Reflexão Estratégica®”, “Team 
Business®” (em vez do tradicional Team Building), “Clientividade,®” e “As 7 Disciplinas do Empreendedor®”, 
César Souza foi apontado pela revista Exame e pelo jornal O Globo como um dos palestrantes mais 
requisitados do Brasil e tem sido indicado como um dos 5 "Palestrantes do Ano”.

É autor de diversos best-sellers, que figuram em várias listas na categoria Negócio, tendo vendido mais de 
400 mil exemplares, dentre os quais “Você é do Tamanho dos seus Sonhos”, o provocativo “Seja o Líder que 
o Momento Exige”, "Clientividade®: Como oferecer o que o seu Cliente Valoriza”. “Descubra o Craque que 
há em Você” (coautoria com Maurício Barros), o seu mais novo livro  “O Jeito de Ser Magalu”

World Economic Fórum, em Davos, o nomeou como um dos “200 Global Leaders for Tomorrow”.
Colunista da IstoÉ Dinheiro (coluna “Olhar de Líder”. A revista Você RH o listou como um dos 8 entre os 
Melhores Experts Mundiais em Gestão de Pessoas. Um dos idealizadores do Movimento #VamosVirarOJogo.



RODRIGO ROMERO
FUNDADOR E 

PRESIDENTE DO G100

PAULO SARDINHA
PRESIDENTE ABRH 

NACIONAL

CELINA JOPPERT
MEDIADORA

CEO A DEFINIR 

.





Inclui: Diárias all inclusive e programação do evento

RSVP: Cristiano Alves - cristiano@grupohel.com | 21 98134-8226

Transfer aéreo e terrestre é de responsabilidade do convidado

Convite pessoal e intransferível
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