O Programa Executivo da StartSe é voltado para lideranças empresariais
estratégicas que desejam se atualizar sobre as dinâmicas e revoluções
em curso no mercado – nacional e global – e que estão ocorrendo agora.
Em uma imersão presencial de três dias, o curso sintetiza os princípios
fundamentais que causam a aceleração das mudanças, trazendo o que
há de mais relevante no campo da inovação, tecnologia e novos modelos de gestão organizacional.
Os participantes são levados por uma jornada de profunda reflexão e
desaﬁados, saindo aptos a colocar em prática transformações no dia
seguinte.

JORNADA EXECUTIVE PROGRAM

MÓDULO 01
FUNDAMENTOS
DE UM NOVO
MERCADO
Entenda as principais
dinâmicas e tendências
de mudança no mercado
que estão gerando novos
modelos de negócios,
transformando o relacionamento com clientes
e provocando impactos
profundos em indústrias
inteiras.

MÓDULO 02

MÓDULO 03

TECNOLOGIAS
DISRUPTANDO
NEGÓCIOS

NOVO PARADIGMA
DE LIDERANÇA E
GESTÃO

Conheça qual é o papel da
tecnologia em catalisar inovações nas organizações.
Mergulhe no que há de mais
recente nos ecossistemas
de inovação do mundo.

Aprenda qual é o papel da
liderança empresarial de
sucesso em momentos
de grande volatilidade e
mudanças repentinas.
Desvende qual é o modelo
mental que influencia a
cultura organizacional e a
forma de gerenciamento
de empresas líderes de
mercado.

TRANSFORMAÇÃO
CONTÍNUA

Renove seus temas
de interesse e os verdadeiros desaﬁos de sua
empresa, deﬁna os próximos passos da jornada
de aprendizado. Você
carimbou
seu passaporRESTART
te na jornada lifelong
learning.

3 MÓDULOS EM 3 DIAS
DE IMERSÃO PRESENCIAL EM SÃO PAULO
8 horas em cada módulo, 24 horas que vão parecer o aprendizado de um ano

O Programa Executivo da StartSe é voltado para lideranças empresariais
estratégicas que desejam se atualizar sobre as dinâmicas e revoluções
em curso no mercado – nacional e global – e que estão ocorrendo agora.
Em uma imersão presencial de três dias, o curso sintetiza os princípios
fundamentais que causam a aceleração das mudanças, trazendo o que
há de mais relevante no campo da inovação, tecnologia e novos modelos
de gestão organizacional.
Os participantes são levados por uma jornada de profunda reflexão e
desaﬁados, saindo aptos a colocar em prática transformações no dia seguinte.

MÓDULO 01

FUNDAMENTOS DE UM NOVO MERCADO
Quais são as novas dinâmicas de funcionamento do mercado? Quais são os
modelos mentais do passado que não servem mais para a construção do sucesso empresarial no presente?
Neste primeiro módulo, iremos aprender a como nos desfazer de crenças antigas que não cabem mais no funcionamento de um mundo em rápida transformação. Os conteúdos do módulo contemplam o modelo desenvolvido pela
StartSe para servir como uma lente para enxergar o novo, como funcionam as
dinâmicas da economia e do mercado no momento presente, a importância do
foco no cliente e o perﬁl do executivo de sucesso do século XXI.

SESSÕES
MÓDULO 1: FUNDAMENTOS DE UM NOVO MERCADO
1.1

O MODELO FLYWHEEL DA STARTSE – o objetivo desta sessão é conhecer
as lentes que nos permite enxergar os princípios básicos que aceleram as
transformações e nos permitem compreender a complexidade.

1.2

A NOVA ECONOMIA E MERCADO – o objetivo desta sessão é entender as dinâmicas da economia e do mercado que impactam todas as indústrias
e setores.

1.3

CLIENTE NO CENTRO – o objetivo desta sessão é ressaltar a importância
de colocar o cliente no centro da estratégia e aprender a como fazer isso
de forma prática.

1.4

O NOVO EXECUTIVO – o objetivo desta sessão é desconstruir o modelo
mental do que era ser um executivo de sucesso no passado para liderar
a mudança no presente.

TOOLBOX: Flywheel | Battlefield | King’s Strategy

MÓDULO 02

TECNOLOGIA DISRUPTANDO NEGÓCIOS
Como a tecnologia está transformando os mercados através da inovação e da
maneira de fazer negócios? O que é importante que todos os executivos saibam sobre novas tecnologias? Quais são as principais ferramentas tecnológicas que devem ser utilizadas pelas empresas para continuarem relevantes no
mercado? Neste módulo, iremos entender como a tecnologia atua como um
agente catalisador da transformação dinâmica do mercado e negócios. Iremos
compreender o papel da Inteligência Artiﬁcial na tomada de decisão empresarial e identiﬁcar quais são as condições necessárias para realizar a transformação digital em empresas que não nasceram com foco em tecnologia.

SESSÕES
MÓDULO 2: TECNOLOGIAS DISRUPTANDO NEGÓCIOS

2.1

A NOVA MÁGICA TECNOLÓGICA – o objetivo desta sessão é conhecer
quais são as tecnologias que estão mudando a forma como as empresas
inovam e fazem negócios, e – em especial - como entende-las sem ser
um especialista.

2.2

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA – o objetivo desta sessão é compreender o que é inteligência artificial, quais são as suas diferentes formas e
como utilizá-la em seu negócio de acordo com a sua necessidade e setor de
atuação.

2.3

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL – o objetivo desta sessão e aprender a como
liderar a transição de uma empresa que não nasceu digital para uma organização que utiliza as inovações tecnológicas como diferencial competitivo.

TOOLBOX: EBZ – Corporate Refounding | nˆ3 Horizons

MÓDULO 03

O NOVO PARADIGMA DE LIDERANÇA E GESTÃO
Qual é a cultura e os valores organizacionais mais aderentes com as mudanças
em curso no mercado? Como as empresas mais bem-sucedidas e inovadoras
do mundo atraem e mantém os melhores talentos? O que mudou na forma
de construir e liderar times de alta performance? Neste módulo, iremos desconstruir os antigos paradigmas sobre liderança e gestão para aprender novos
conceitos e conhecer métodos e ferramentas que possibilitem uma gestão organizacional aderente às práticas mais inovadoras e vencedoras do mercado.

SESSÕES
MÓDULO 3: O NOVO PARADIGMA DE LIDERANÇA E GESTÃO

3.1

O NOVO CONTEXTO DE GESTÃO – o objetivo desta sessão é entender quais
são os cenários atuais que estão modificando a forma de gerir organizações
de sucesso.

3.2

CULTURA E LIDERANÇA – o objetivo desta sessão é compreender qual é o
papel da cultura e liderança organizacional na criação de uma empresa que
dita a mudança no mercado.

3.3

HACKEANDO A CULTURA – o objetivo desta sessão é aprender a como construir organizações com cultura e liderança aderentes às transformações do
agora.

3.4

HORIZONTE ZERO – o objetivo desta sessão é aprender a como começar a
construir a nova organização a partir do que foi visto no Executive Program.

TOOLBOX: Contextual Management | Horizonte Zero

SESSÕES DE NETWORKING
A diversidade dos participantes do Executive é o diferencial que torna o programa tão rico: indústrias, segmentos, regiões geográﬁcas e contextos empresariais distintos tornam a interação um dos pilares que permeiam toda a jornada do curso.
Ao longo de todos os módulos, teremos dinâmicas de networking entre os
participantes, que podem acontecer ao início, meio e ﬁnal de cada dia, assim
como momentos para discussões temáticas nas atividades propostas durante
as sessões de conteúdo.

