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A Janela da Confiança: Uma Oficina de 
Transformação para Líderes Empresariais do 
Século 21 
 
Apresentado por Michael Skye, fundador da VisionForce, EUA | 04 e 05 de fevereiro de 
2011 (sexta-feira 19h - 22h45 e sábado 8h - 13h30) em Joinville SC na Sustentare Escola 
de Negócios. 
 
Negócios de sucesso no século 21 exigem líderes que possam inspirar a confiança de seu 
pessoal, mesmo em tempos de crise e incerteza. Os líderes e os gestores de hoje têm de 
aprender e dominar as ferramentas para navegar através dos conflitos de forma a  sustentar 
e construir relacionamentos de alta confiança e equipes de alta confiança. Líderes com 
estes são um ativo inestimável nas empresas. 
 
Em uma oficina exclusiva para alunos, ex-alunos da Sustentare e profissionais da região, 
Michael Skye, fundador da VisionForce, irá apresentar o seu instrumento de liderança 
transformacional, A Janela da Confiança. Esta é uma ferramenta utilizada por líderes em 
tempos de conflito para transcender as decisões emocionais que surgem entre as pessoas, 
e para inspirar sua equipe para a grandeza. 

Aqueles que dominam o processo da Janela da Confiança têm o poder de: 
·         Resolver conflitos emocionais difíceis entre as pessoas, 
·         Inspirar a confiança dos outros, e influenciar os ganhos com eles, 
·         Transformar rapidamente a sua própria resistência emocional e julgamento em 
compaixão e compreensão, e 
·         Transformar boas relações em alianças poderosas, e até mesmo transformar seus 
críticos em aliados. 

Neste workshop, você: 
·         Obterá uma compreensão introdutória do processo, e verá como ele é útil nas 
relações pessoais e empresariais, 
·         Testemunhará o poder desta ferramenta aplicada a situações de relacionamento na 
vida real, 
·         Práticar essa ferramenta com um de seus próprios relacionamentos, 
·          Recebem um livro com instruções para ajudá-lo a praticar este processo, e 
·         Aprender sobre oportunidades futuras para dominar este processo 

Queira juntar a nós para este estímulo e treinamento de habilidades de liderança 
transformacional. 
 
Michael Skye, de Austin, Texas, trabalha com uma nova geração apaixonada de agentes de 



mudança, empresários e líderes visionários de todo o mundo que se levantam 
corajosamente por um mundo que funcione para todos nós. Ele está animado para levar seu 
trabalho para os alunos e futuros líderes empresariais da região. 
Acesse http://www.michaelivanskye.com/ 

Reserve estas datas: 04 e 05 fevereiro de 2011 (sexta-feira 19h - 22h45 e sábado 8h - 
13h30). Contaremos com tradução simultânea. 
 
Mais informações: sustentare@sustentare.net   |   www.sustentare.net 
 
Para efetivar a sua inscrição, por favor informe nome completo, cargo/função, empresa, 
breve descrição das suas atividades, expectativas e necessidades quanto ao tema 
confiança e liderança.  
 
No dia 04 fev 2011, as 8h realizaremos o Cafe&Pessoas (na Sustentare), uma 
oportunidades para conhecer a proposta; das 8h as 8h30 Welcome Coffee e das 8h30 as 
9h30 palestra introdutória A Janela da Confiança. 
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