
EVENTOS



Reunir e conectar líderes para fomentar conhecimento, negócios e 
legados, contribuindo para o fortalecimento da livre iniciativa e dos 
valores democráticos, e para o desenvolvimento econômico-social 
das nações.

• Integridade
• Liberdade
• Responsabilidade

O LIDE – Grupo de Líderes Empresariais é uma organização de 
empresários com objetivo de fortalecer o pensamento, relacionamento e a 
livre iniciativa pautados pelos princípios éticos de governança corporativa. 
Formado por líderes de empresas nacionais e internacionais, o grupo 
promove a integração entre empresas, organizações e entidades privadas, 
por meio de programas de debates, fóruns de negócios, atividades de 
conteúdo e iniciativas de apoio ao debate econômico. O LIDE reúne 
lideranças que acreditam no fortalecimento da livre iniciativa e nos valores 
da democracia.

• Eficiência
• Comprometimento
• Transformação social
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Realizados mensalmente, os Almoços-Debate LIDE reúnem gestores públicos e privados para 
debater temas essenciais para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. 
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Os Seminários LIDE promovem o debate entre os empresários e o setor público, estimulam o 
networking e a troca de informações de corporações líderes em seus segmentos.
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Encontros enogastronômicos que celebram o networking, promovem o relacionamento pessoal e 
empresarial e a promoção de negócios. A cada edição, grandes chefs de cozinha promovem em seus 
renomados restaurantes menus exclusivos, harmonizados com excelentes vinhos.
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Os torneios LIDE de Futebol Empresarial ampliam o relacionamento corporativo entre as empresas 
e seus líderes em torneios de futebol. Após as partidas, o grupo se reúne para jantar e celebrar em 
renomados restaurantes da capital.
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O Fórum Nacional do Varejo, Consumo e Shopping Centers é o maior encontro do mercado 
varejista, shopping centers e dos setores relacionados à cadeia de consumo. O evento promove 
debates sobre conceitos, oportunidades, desenvolvimento, tecnologia e posicionamento do 
varejo no Brasil. 
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O Fórum Empresarial é o maior encontro empresarial do Brasil. O evento reúne os principais líderes 
políticos e empresariais para agenda de debates sobre política econômica, gestão empresarial e 
responsabilidade social que impactam no desenvolvimento do Brasil.
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O Fórum da Saúde e Bem-Estar reúne alguns dos mais importantes profissionais da área, 
empresários e autoridades públicas para debater políticas de saúde, a importância da qualidade de 
vida e da medicina preventiva. 

92 - 69 - 0 - 0

78 - 49 - 0 - 0

40 - 0 - 0 - 80
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Realizado anualmente em Nova Iorque, reúne empresários norte-americanos para gerar negócios 
e alavancar investimentos no Brasil.
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Discute a importância estratégica da produção de alimentos e o papel do Brasil neste contexto. 
Tem como intuito expor o cenário atual do País e propor soluções para compatibilizar o 
abastecimento do mercado interno com as demandas internacionais.
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Reúne mais de 300 CEOs e executivos de marketing das principais empresas nacionais e internacionais, 
além de grandes agências de propaganda. O evento destaca o valor das marcas e das estratégias de 
marketing na conquista de consumidores, debatendo as mudanças econômicas e sociais que influenciam 
diretamente nas tendências de consumo. Tornou-se referência no mercado de comunicação brasileira. 

Reúne mais de 300 CEO
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Um grande debate sobre políticas públicas de incentivo à educação com a utilização da inovação como 
ferramenta para alavancar ciclicamente a promoção e melhoria da formação profissional.
O encontro reúne lideranças empresariais, políticas, educacionais e do setor de tecnologia com o objetivo 
de traçar rumos para a mobilização pela educação, inovação, seus valores cívicos e competitivos.
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Um amplo debate sobre tendências mundiais do setor, comportamentos, conceitos de qualidade e 
ações preventivas na alimentação infantil, juvenil e adulta.
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O maior encontro de agro do País reúne, anualmente, líderes empresariais, pesquisadores, investidores 
e autoridades públicas para debater soluções para o desenvolvimento do agronegócio nacional.
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O maior evento corporativo do Brasil no exterior reúne, há mais de duas décadas, líderes de 
grandes empresas e membros do setor público para fortalecer relacionamento bilateral e 
promover oportunidades de negócios em diferentes países.
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O evento reúne empresários de destaque no mercado nacional e internacional que compartilham casos 
de sucesso no setor privado. Grandes líderes abordam trajetórias de vitória e dividem lições preciosas 
de empreendedorismo. O Fórum discute a importância da atividade empreendedora, as razões e lições 
dos empreendedores brasileiros que impulsionam o crescimento social e econômico do País. 
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Líderes empresariais, especialistas e autoridades públicas reunidos num amplo debate sobre 
soluções para gargalos e questões decisivas para melhorar a competitividade do País.
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O Prêmio Líderes do Brasil é a maior premiação empresarial do País. É o reconhecimento do talento, 
competência e comprometimento dos líderes do Brasil, para fazer um País melhor e mais competitivo.
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