Esse é o momento dos otimistas.
Vamos nos reinventar juntos?

Re.StartSe

Temas
O que é?

Os temas serão as trilhas pelas quais dividiremos
as lives. Serão muitas aulas, mas separadas em 4
trilhas de conhecimento, que detalharemos a
seguir.

Re.StartSe

Temas/Trilhas
STARTUPS E PROJETOS INOVADORES
Com Junior Borneli às 13h
Nesta trilha de conhecimento você irá descobrir e
aprender sobre o modelo mental, as ferramentas e
as pessoas que inovam em startups ou dentro das
empresas inovadoras.
PROFISSIONAL DA NOVA ECONOMIA
Com Mauricio Benvenuti às 15h
Nesta trilha de conhecimento você irá
descobrir e aprender sobre as habilidades,
competências e comportamentos que os
profissionais modernos terão que desenvolver
para enfrentar os novos desafios de mercado.

TRANSFORMAÇÃO EMPRESARIAL
com Pedro Englert às 17h
Nesta trilha de conhecimento você irá descobrir e
aprender sobre os fundamentos e práticas paraa
transformação de gestão que então viabiliza as
demais transformações, inclusive a transformação
digital.
NOVAS TECNOLOGIAS E MODELOS DE NEGÓCIOS
Com Felipe Lamounier às 19h
Nesta trilha de conhecimento você irá descobrir e
aprender sobre as incríveis novas tecnologias e os
disruptivos novos modelos de negócios que
aceleram mudanças e transformam mercados com
cada vez mais frequência.

Re.StartSe

Agenda
Agenda da primeira semana
23 a 27 de março

VEJA A SEGUIR

Re.StartSe
PROJETOS INOVADORES E STARTUPS
AULA 1

STARTUP STYLE: UM JEITO NOVO
DE JOGAR O JOGO
Com Junior Borneli

Junior Borneli é fundador da StartSe, TEDx Speaker e LinkedIn Top
Voices. Ele, que já precisou se reinventar diversas vezes e encontrou
a saída na jornada empreendedora, é responsável por conduzir a
vertical de projetos inovadores e startups junto a muitos convidados
que conheceu nessa trajetória e tantos outros que admira.
Cristiano Kruel Desenhou programas de inovação para muitas multinacionais. Especialista pela FGV, MIT, IESE, UTexas, atualmente é
Head of Innovation da StartSe e nosso mestre de inteligência e
métodos.

O que você vai aprender?
As startups têm sido, há quase 1 década, o grupo de empresas que
está reinventando diversos mercados. Sob as mais diferentes
nomenclaturas (fintech, edtech, construtech...) elas estão trazendo
inovação e velocidade a mercados que antes pareciam dominados
por empresas estabelecidas e centenárias. Entender tudo isso é
fundamental para jogar esse jogo.

Tópico 1:

O que é o “startup style”

Tópico 2:

Como desenvolver esse mindset

Tópico 3:

Quais são as startups referências

PROJETOS INOVADORES E STARTUPS
AULA 1 ao vivo
23/03 às 13h

Re.StartSe

PROFISSIONAL DA NOVA ECONOMIA
AULA 1

CEDO OU TARDE VOCÊ MATARÁ O
SEU PRODUTO
Com Mauricio Benvenutti & Fernando Toti

Mauricio Benvenutti é sócio da StartSe, autor, engajador humano e
eterno aprendiz. Com uma experiência de mais de 5 anos morando
no Vale do Silício é responsável por conduzir a vertical dos
profissionais da nova economia junto a muitos convidados que
conheceu nessa trajetória e tantos outros que admira.
Fernando Toti foi fundador da reconhecida agência de Live Marketing
Sampa Comunicação, que atende Nespresso, Philips, Even e outros
clientes, mostrará o passo a passo de como criou a UPSampa, uma
plataforma digital que além de substituir a agência, matou a sua
própria empresa e iniciou uma transformação dessa indústria no
Brasil.

O que você vai aprender?
.
Ao encontrar a fórmula de matar o seu produto atual e criar a
próxima versão dele, você avança à dianteira do seu mercado. Se
não fizer isso, outra pessoa fará. Você verá como é possível
relacionar essa estratégia à realidade do seu negócio.

Tópico 1:

Porque ser capaz de canabalizar o seu produto é importante

Tópico 2:

9 passos para criar um novo projeto

Tópico 3:

Benefícios e desafios dessa jornada

PROFISSIONAL DA NOVA ECONOMIA
AULA 1 ao vivo
23/03 às 15h

Re.StartSe
TRANSFORMAÇÃO EMPRESARIAL
AULA 1

VISÃO NO FUTURO & AÇÃO
NO PRESENTE
Com Pedro Englert & Eduardo Glitz & Marcelo Maisonnave

Pedro Englert é CEO da StartSe, e ex-sócio da XP Investimentos. É
investidor de mais de 10 startups. Com sua vasta experiência no
mercado brasileiro e americano, é responsável por conduzir a vertical de
empresas neste novo mundo.

Eduardo Glitz É sócio da StartSe, deu uma volta ao mundo em 2016
focada em empreendedorismo, investidor de startups e ex-sócio da XP
Investimentos.

Marcelo Maisonnave é Fundador da XP Investimentos, empresa avaliada
em R$ 12 bilhões. É sócio da StartSe e um dos maiores especialistas em
fintechs do Brasil.

O que você vai aprender?

Você vai aprender sobre a jornada de transformação dos convidados que após uma
carreira bem sucedida criando um dos grandes cases do mercado financeiro foram
estudar o “novo mundo” e criaram novos negócios baseados nas novas práticas de
gestão.

Tópico 1:

Desenvolver a capacidade de entender e mapear cenários probabilísticos futuros.

Tópico 2:

Novas práticas de gestão para se preparar para esse momento de transformação.

Tópico 3:

Como definir portfólio de ações e tomar decisões para gestão do curto e longo
prazos.
TRANSFORMAÇÃO EMPRESARIAL
AULA 1 ao vivo
23/03 às 17h

Re.StartSe

NOVAS TECNOLOGIAS E MODELOS
DE NEGÓCIO
AULA 1

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: A MAIOR
REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE
TODOS OS TEMPOS
Com Felipe Lamounier & Vinicius David

Felipe Lamounier Apaixonado por tecnologia, inovação e
empreendedorismo, Felipe é sócio da StartSe e responsável pelas
operações internacionais. Autor do livro Silicon Valley - A Way Through,
onde compartilha os principais aprendizados de sua jornada no Vale do
Silício onde mora a mais de 5 anos. É mestre em Computação e estudou
na UC Berkeley, uma das três melhores universidades do mundo. Em
2017, foi premiado com a mdetalha Juscelino Kubitschek reconhecido
como empreendedor do ano no Congresso Nacional.
Vinicius David Executivo de produtos e serviços de alta tecnologia com
mais de 15 anos de experiência multinacional. Atualmente, Vinicius é
Fortune 100 Tech Executive, instrutor na UC Berkeley e Board Advisor.

O que você vai aprender?

A tecnologia se move em alta velocidade. Hoje, temos mais poder nos bolsos
do que tínhamos em nossas casas nos anos 90. A Inteligência Artificial (IA) está
revolucionando o mundo. Nos últimos anos, os cientistas fizeram avanços
extraordinários em “Machine Learning”. Inteligência Artificial reproduz de
alguma forma nossa capacidade de raciocinar, muitas das tarefas que
realizamos, IA faz e fará cada vez melhor, mais rápido e de forma mais
eficiente do que nós, humanos faríamos. Vinicius David trabalha na linha de
frente de projetos que envolvem Inteligência Artificial no Vale do Silício e
compartilhará o futuro e os impactos do avanço dessa tecnologia.

Tópico 1:

Cinco grandes categorias de IA

Tópico 2:

Como preparar sua força de trabalho para adesão de IA

Tópico 3:

Quais as industrias mais impactadas por IA

NOVAS TECNOLOGIAS E MODELOS DE
NEGÓCIO
AULA 1 ao vivo
23/03 às 19h

Re.StartSe
PROJETOS INOVADORES E STARTUPS
AULA 2

COMO CRIAR A “STARTUP
CULTURE” DENTRO E FOR A DAS
EMPRESAS
Com Junior Borneli & Gustavo Caetano

Junior Borneli é fundador da StartSe, TEDx Speaker e LinkedIn Top
Voices. Ele, que já precisou se reinventar diversas vezes e encontrou
a saída na jornada empreendedora, é responsável por conduzir a
vertical de projetos inovadores e startups junto a muitos convidados
que conheceu nessa trajetória e tantos outros que admira.

Gustavo Caetano é um dos empreendedores mais importantes e
influentes da atualidade, fundador e CEO da Samba Tech. Foi eleito
como uma das 10 mentes mais inovadoras do país pelo MIT, foi
considerado o Mark Zuckerberg brasileiro pela Business Insider, e
hoje é um Influencer oficial do LinkedIn, ao lado de grandes nomes
como Bill Gates.

O que você vai aprender?

O processo de criação de uma startup passa por algumas fases.
Não existe uma fórmula mágica para ser seguida, mas alguns
conceitos importantes precisam ser aplicados. Ideia, Validação,
Negócio e Escala. O processo de criação de uma startup não é
linear, por isso exige uma capacidade de reação rápida.

Tópico 1:

Como criar uma startup

Tópico 2:

Quais são os maiores desafios

Tópico 3:

Como crescer com resultado

PROJETOS INOVADORES E STARTUPS
AULA 2
1 ao vivo
24/03
23/03 às 13h

Re.StartSe

PROFISSIONAL DA NOVA ECONOMIA
AULA 2

TRANSFORME SITUAÇÕES ADVERSAS
EM OPORTUNIDADES
Com Mauricio Benvenutti & Prof. Jubilut

Mauricio Benvenutti é sócio da StartSe, autor, engajador humano e
eterno aprendiz. Com uma experiência de mais de 5 anos morando
no Vale do Silício é responsável por conduzir a vertical dos
profissionais da nova economia junto a muitos convidados que
conheceu nessa trajetória e tantos outros que admira.
Prof. Jubilut se consagrou como um dos principais professores da
atualidade. Após demissão, o professor precisou se reinventar e
criou um canal de videoaulas de biologia e virou um fenômeno na
internet. Hoje seu canal no YouTube já tem mais de 1 milhão de
assinantes e ele é exemplo para muitos profissionais e referência
para milhares de alunos.

O que você vai aprender?
Você vai aprender com quem já precisou se reinventar, como é
possível transformar uma crise em oportunidade. Seja na sua
carreira, na sua empresa, na sua vida. Afinal, o professional da Nova
Economia precisa estar preparado para se reinventar todos os dias.

Tópico 1:

Como identificar que está vivendo uma crise

Tópico 2:

Como se preparar para esse momento de transformação

Tópico 3:

Como medir que conseguirmos transformar uma crise em
oportunidade

PROFISSIONAL DA NOVA ECONOMIA
AULA 2 ao vivo
24/03 às 15h

Re.StartSe
TRANSFORMAÇÃO EMPRESARIAL
AULA 2

O FIM DA ERA DO PCC
(PLANEJAMENTO, COMANDO E CONTROLE)
Com Pedro Englert & Cristiano Kruel

Pedro Englert é CEO da StartSe, e ex-sócio da XP Investimentos. É
investidor de mais de 10 startups. Com sua vasta experiência no
mercado brasileiro e americano, é responsável por conduzir a vertical
de empresas neste novo mundo.

Cristiano Kruel Desenhou programas de inovação para muitas multinacionais. Especialista pela FGV, MIT, IESE, UTexas, atualmente é
Head of Innovation da StartSe.

O que você vai aprender?

Você vai aprender por que o modelo de gestão consagrado no século passado não
funciona mais para gerir as empresas da atualidade. Quais são as deficiências desse
modelo e quais modelos se apresentam como alternativa.

Tópico 1:

A mudança nos modelos de gestão.

Tópico 2:

A deficiência de modelos ultrapassados e o que pode ser feito.

Tópico 3:

Como mapear alternativas para o agora.

TRANSFORMAÇÃO EMPRESARIAL
AULA 2 ao vivo
24/03 às 17h

Re.StartSe
NOVAS TECNOLOGIAS E MODELOS
DE NEGÓCIO
AULA 2

SELF-DRIVING CAR E O MUNDO SEM
MOTORISTAS
Com Felipe Lamounier & Andre Azevedo

Felipe Lamounier Apaixonado por tecnologia, inovação e
empreendedorismo, Felipe é sócio da StartSe e responsável pelas
operações internacionais. Autor do livro Silicon Valley - A Way Through,
onde compartilha os principais aprendizados de sua jornada no Vale do
Silício onde mora a mais de 5 anos. É mestre em Computação e estudou
na UC Berkeley, uma das três melhores universidades do mundo. Em
2017, foi premiado com a mdetalha Juscelino Kubitschek reconhecido
como empreendedor do ano no Congresso Nacional.
Andre Azevedo André atua como Senior Staff Software Engineer na
divisão de carros autônomos do Lyft, onde lidera o time de gerência de
execução. Antes do Lyft, trabalhou por 5 anos no Facebook, onde liderou
o desenvolvimento de dois dos sistemas de maior escala da empresa: o
sistema de armazenamento temporário de dados, e o sistema de
comunicação inter-servidores. Durante o inverno, pode ser encontrado
andando de snowboard nas montanhas de Lake Tahoe

O que você vai aprender?

Entre 40% e 95% das viagens de carro serão feitas em veículos autônomos até 2030,
segundo diferentes análises. A maioria das projeções sugere que os veículos autônomos
vão provocar uma onda de desemprego dos milhões de condutores profissionais que
transportam mercadorias e pessoas. De acordo com estimativas da Goldman Sachs, por
exemplo, cerca de 25 mil empregos podem ser destruídos por mês nos EUA, visto que
os veículos autônomos substituem caminhoneiros, taxistas e motoristas de transportes
públicos. Portanto, para que você possa se preparar e acompanhar essa evolução
convidamos o Andre Azevedo, engenheiro da Lyft na divisão de carros autônomos e um
expert no assunto.

Tópico 1:

O conceito dos dados conectados e os carros autônomos

Tópico 2:

Conheça as tecnologias por trás dos carros do futuro

Tópico 3:

Como carros autônomos vao moldar o nosso conceito de transporte
NOVAS TECNOLOGIAS E MODELOS DE
NEGÓCIO
AULA 2 ao vivo
24/03 às 19h

Re.StartSe
PROJETOS INOVADORES E STARTUPS
AULA 3

CRIATIVIDADE NESTE MOMENTO
DE REINVENÇÃO
Com Junior Borneli & Murilo Gun

Junior Borneli é fundador da StartSe, TEDx Speaker e LinkedIn Top
Voices. Ele, que já precisou se reinventar diversas vezes e encontrou
a saída na jornada empreendedora, é responsável por conduzir a
vertical de projetos inovadores e startups junto a muitos convidados
que conheceu nessa trajetória e tantos outros que admira.
Murilo Gun é palestrante e professor de criatividade. Se considera um
ex-nerd dos anos 90. Ex-autor de livros sobre internet. Exempresário de tecnologia. Ex-administrador de empresas. Excomediante stand-up. Ex-aluno de futurismo da Singularity na NASA.
Ex-apresentador de televisão. Ex-perto.

O que você vai aprender?

Em tempos de crise, se reinventar é o melhor caminho. Mas
como ser criativo num momento tão confuso, com tantas notícias
negativas e com um cenário tão incerto? A criatividade, nas
empresas e na vida, precisa acontecer independente disso tudo.

Tópico 1:

Técnicas de criatividade

Tópico 2:

Como ver o que não está claro

Tópico 3:

Como ser criativo no dia a dia

PROJETOS INOVADORES E STARTUPS
AULA 3
1 ao vivo
25/03
23/03 às 13h

Re.StartSe

PROFISSIONAL DA NOVA ECONOMIA
AULA 3

A ESSÊNCIA DE FALAR EM
PÚBLICO
Com Mauricio Benvenutti

Mauricio Benvenutti é sócio da StartSe, autor, engajador humano e
eterno aprendiz. Com uma experiência de mais de 5 anos morando
no Vale do Silício é responsável por conduzir a vertical dos
profissionais da nova economia junto a muitos convidados que
conheceu nessa trajetória e tantos outros que admira.

O que você vai aprender?
Para prosperar no mundo atual, você precisa se comunicar bem.
Uma das formas mais convincentes de transmitir ideias é por meio
de histórias. Aprenda como começar a montar uma apresentação,
elementos para narrar histórias e maneiras de conectá-los para
criar mensagens consistentes.

Tópico 1:

Framework para organizer uma palestra

Tópico 2:

Modelo para criar histórias

Tópico 3:

Técnicas para falar em público

PROFISSIONAL DA NOVA ECONOMIA
AULA 3 ao vivo
25/03 às 15h

Re.StartSe
TRANSFORMAÇÃO EMPRESARIAL
AULA 3

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
DO SEU NEGÓCIO
Com Pedro Englert & Romeu Bussarello

Pedro Englert é CEO da StartSe, e ex-sócio da XP Investimentos. É
investidor de mais de 10 startups. Com sua vasta experiência no
mercado brasileiro e americano, é responsável por conduzir a vertical
de empresas neste novo mundo.

Romeu Bussarello é Diretor de Marketing, Inovação e Ambientes
Digitais da Tecnisa. Professor dos Cursos de MBA e Pós-Graduação da
ESPM e INSPER e professor convidado da Fia/USP.

O que você vai aprender?

Você vai aprender como grandes empresas conseguiram mudar o seu negócio e se
tornaram empresas preparadas para jogar esse novo jogo. Estudaremos casos de
sucesso e teremos o depoimento de alguém que passou por essa transformação.

Tópico 1:

Primeiro mude a cultura das pessoas, depois elas mudarão o negócio.

Tópico 2:

Como grandes empresas conseguiram mudar o seu negócio.

Tópico 3:

Casos de sucesso e depoimentos de alguém que passou por essa transformação.

TRANSFORMAÇÃO EMPRESARIAL
AULA 3 ao vivo
25/03 às 17h

Re.StartSe
NOVAS TECNOLOGIAS E MODELOS
DE NEGÓCIO
AULA 3

INOVAÇÕES EM IOT QUE IRÃO
MUDAR A NOSSA VIDA
Com Felipe Lamounier & Armando Pinto

Felipe Lamounier Apaixonado por tecnologia, inovação e
empreendedorismo, Felipe é sócio da StartSe e responsável pelas
operações internacionais. Autor do livro Silicon Valley - A Way Through,
onde compartilha os principais aprendizados de sua jornada no Vale do
Silício onde mora a mais de 5 anos. É mestre em Computação e estudou
na UC Berkeley, uma das três melhores universidades do mundo. Em
2017, foi premiado com a mdetalha Juscelino Kubitschek reconhecido
como empreendedor do ano no Congresso Nacional.
Armando Pinto Armando Lucrecio é especialista em IOT e trabalha no
Amazon Lab126 a area de pesquisa e desenvolvimento da Amazon na
Bay Area, em São Francisco que projeta dispositivos eletrônicos.
Dispositivos como tablets Fire, leitores eletrônicos Kindle, Amazon Fire
TV e Amazon Echo.

O que você vai aprender?

A previsão é de que até 2021, 200 bilhões de coisas estejam conectadas à
internet. A internet das coisas (IOT) já está inserida em diversos setores, fazendo
uma verdadeira revolução por onde passa. A Internet das Coisas consiste na
capacidade dos objetos conectados interagirem entre si, com os ambientes,
sistemas e pessoas. Escritórios inteligentes, fábricas, lojas, hospitais, existe
solução de IoT para cada um desses locais. Pequenas e grandes mudanças
advindas da transformação digital criam locais de trabalho cada vez mais
dinâmicos. Com a IoT, os consumidores mudarão seus hábitos de compra, formas
de pagamento e aquisição de produtos e serviços. Convidamos o Armando Pinto
grande especialista de IOT que atualmente trabalha na Amazon Labs no Vale do
Silício com projetos de IOT.

Tópico 1:
5 Setores que estão sendo transformados por IOT

Tópico 2:

Infraestrutura para internet das coisas

Tópico 3:

Inovações que estao levando a expansã de IOT
NOVAS TECNOLOGIAS E MODELOS DE
NEGÓCIO
AULA 3 ao vivo
25/03 às 19h

Re.StartSe
PROJETOS INOVADORES E STARTUPS
AULA 4

MVP: COMO PREPARAR UM
PRODUTO PARA O MERCADO?
Com Junior Borneli & Eduardo Glitz

Junior Borneli é fundador da StartSe, TEDx Speaker e LinkedIn Top
Voices. Ele, que já precisou se reinventar diversas vezes e encontrou
a saída na jornada empreendedora, é responsável por conduzir a
vertical de projetos inovadores e startups junto a muitos convidados
que conheceu nessa trajetória e tantos outros que admira.
Eduardo Glitz tem sólida experiência em empreendedorismo e gestão
de negócios. Com grande capacidade de inspirar e influenciar, é exsócio da XP Investimentos, atualmente sócio da StartSe e também
investidor e membro do conselho em empresas de tecnologia e
fintechs.

O que você vai aprender?

Criar um produto e lançá-lo no mercado é mais complicado do
que parece. Se demora demais, pode perder uma oportunidade.
Se lançar cedo demais, pode queimar a largada. O MVP (Mínimo
Produto Viável, em português) é a versão mais básica necessária
para testar sua hipótese no mercado. É simples, objetivo,
imperfeito. Mas precisa ser assim, para ser testado rapidamente,
com o objetivo único de colher feedbacks para ser aprimorado.

Tópico 1:

Erre rápido, erre logo, erre muito

Tópico 2:

A importância de validar os aprendizados

Tópico 3:

Agilidade é fundamental
PROJETOS INOVADORES E STARTUPS
AULA 4
1 ao vivo
26/03
23/03 às 13h
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PROFISSIONAL DA NOVA ECONOMIA
AULA 4

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: A
MATEMÁTICA DO SÉCULO XXI
Com Mauricio Benvenutti & Cristiano Oliveira

Mauricio Benvenutti é sócio da StartSe, autor, engajador
humano e eterno aprendiz. Com uma experiência de mais de 5
anos morando no Vale do Silício é responsável por conduzir a
vertical dos profissionais da nova economia junto a muitos
convidados que conheceu nessa trajetória e tantos outros que
admira.
Cristiano Oliveira é fundador e CEO da Olivia AI, Inc, uma
assistente financeira pessoal que usa inteligência artificial e
economia comportamental para ajudar as pessoas a fazerem
mais com o seu dinheiro. Líder de um produto inovador e bemsucedido, com experiência no gerenciamento de ambientes
sofisticados de tecnologia e serviços com equipes amplas e
multidisciplinares em todo o mundo.

O que você vai aprender?

A IA é uma das mais fascinantes ciências da atualidade e está
por trás de todos os impactos que indivíduos, carreiras e
negócios estão passando, e de todas as transformações que
sociedades, governos e nações estão enfrentando. Aprenda a
identificar as oportunidades geradas e se coloque posição
privilegiada
para
atuar
nesse
novo
ciclo.

Tópico 1:

O que é preciso saber sobre a inteligência artificial

Tópico 2:

Como ela impacta o seu negócio

Tópico 3:

De que forma você pode utilizá-la
PROFISSIONAL DA NOVA ECONOMIA
AULA 4 ao vivo
26/03 às 15h

Re.StartSe
TRANSFORMAÇÃO EMPRESARIAL
AULA 4

A ERA DA COOPERAÇÃO E
DO ECOSSITEMA
Com Pedro Englert & Pedro Waengertner

Pedro Englert é CEO da StartSe, e ex-sócio da XP Investimentos. É
investidor de mais de 10 startups. Com sua vasta experiência no
mercado brasileiro e americano, é responsável por conduzir a vertical
de empresas neste novo mundo.

Pedro Waengertner é fundador da ACE, a 1ª aceleradora de startups do
Brasil. Especialista em marketing, trabalha na área de tecnologia desde
o início da Internet comercial no Brasil.

O que você vai aprender?

Você vai aprender por que o modelo de gestão consagrado no século passado não
funciona mais para gerir as empresas da atualidade. Quais são as deficiências desse
modelo e quais modelos se apresentam como alternativa.

Tópico 1:

Como utilizar a inteligência de terceiros para potencializar o seu negócio

Tópico 2:

Por que o modelo de gestão consagrado no século passado não funciona mais

Tópico 3:

Quais modelos se apresentam como alternativa e melhores práticas

TRANSFORMAÇÃO EMPRESARIAL
AULA 4 ao vivo
26/03 às 17h

Re.StartSe
NOVAS TECNOLOGIAS E MODELOS
DE NEGÓCIO
AULA 4

3D PRINTING E O MUNDO SEM
ESTOQUE
Com Felipe Lamounier & Alex Dantas

Felipe
Lamounier
Apaixonado
por
tecnologia,
inovação
e
empreendedorismo, Felipe é sócio da StartSe e responsável pelas
operações internacionais. Autor do livro Silicon Valley - A Way Through,
onde compartilha os principais aprendizados de sua jornada no Vale do
Silício onde mora a mais de 5 anos. É mestre em Computação e estudou na
UC Berkeley, uma das três melhores universidades do mundo. Em 2017, foi
premiado com a mdetalha Juscelino Kubitschek reconhecido como
empreendedor do ano no Congresso Nacional.
Alex Dantas Alex Dantas é Engenheiro mecanico e CEO da Circuit Launc,
conhecido como o espaco Maker do Vale do Silicio. Um coworking
dedicado ao desenvolvimento de hardware eletrônico, com laboratórios
de prototipagem e testes integrados. O espaço hospeda diversos
projetos relacionados com robótica, impressora 3D, carros autônomos e
realidade virtual.

O que você vai aprender?

As impressoras 3D estão revolucionando o modelo de fabricação no mundo. Desde
objetos simples de decoração até órgãos e casas. Imagine uma fabrica onde é
possível produzir de acordo com a demanda, em poucas horas, varias peças
diferentes e sem a necessidade de estocar. Organizaçōes já podem fazer isso e
obtendo uma grande redução de custos, mas é necessário mudar o seu
comportamento e sua estratégia de inovação. Alex Dantas é engenheiro mecânico
fundador e CEO do Circuit Launch um coworking space focado apenas em projetos
de hardware, eletrônicos e robótica. Ele convive com projetos de impressão 3D
diariamente e vai nos guiar para que possamos entender como a tecnologia vai
revolucionar as grandes fábricas.

Tópico 1:

A Tecnologia por trás das impressoras 3Ds

Tópico 2:

Impressão 3D e os Impactos no Setor Industrial

Tópico 3:

Quais são as principais indústrias que podem se beneficiar da tecnologia
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TENTATIVA E ERRO: O DIA A DIA DE
UMA STARTUP
Com Junior Borneli & Marcelo Mejla

Junior Borneli é fundador da StartSe, TEDx Speaker e LinkedIn Top
Voices. Ele, que já precisou se reinventar diversas vezes e encontrou
a saída na jornada empreendedora, é responsável por conduzir a
vertical de projetos inovadores e startups junto a muitos convidados
que conheceu nessa trajetória e tantos outros que admira.
Marcelo Mejla é CEO e co-founder da Skillio (EdTech focada em
desenvolver soft skills para empresas), Co-Founder e CEO da
Veduca, uma das maiores plataformas de Ensino online do Brasil,
além de mentor de startups e palestrante.

O que você vai aprender?

O que funciona hoje, pode não funcionar mais amanhã. Criar uma
startup é viver num constante movimento de tentativa e erro.
Como diz Cristiano Kruel, sócio da StartSe, “startup é um
experimento”. Quanto mais tentativas você faz, mais chances
tem de obter melhores resultados.

Tópico 1:

A importância do erro

Tópico 2:

Empreender é uma arte

Tópico 3:

Persistência é necessária
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O PERFIL PROFISSIONAL DO
AGORA
Com Mauricio Benvenutti & Bianca Bastos

Mauricio Benvenutti é sócio da StartSe, autor, engajador humano e
eterno aprendiz. Com uma experiência de mais de 5 anos morando
no Vale do Silício é responsável por conduzir a vertical dos
profissionais da nova economia junto a muitos convidados que
conheceu nessa trajetória e tantos outros que admira.
Bianca Bastos é de RH da brMalls, a maior empresa de shoppings da
América Latina, e compartilhará o conjunto de características e
competências que fazem parte do perfil mais valorizado pelas
empresas nos dias de hoje.

O que você vai aprender?
Na medida em que as inovações avançam, o formato de vida se
redesenha. Hoje, carreiras não são mais definidas simplesmente
por cargos, mas por ciclos constantes de experiências e
aprendizagens que oferecem às pessoas oportunidades de adquirir
novas habilidades, perspectivas e julgamentos. As contínuas
transformações sociais exigem renovadas abordagens para o
desenvolvimento pessoal e profissional.

Tópico 1:

Perfis profissionais que estão em alta no momento

Tópico 2:

Novas profissões do futuro

Tópico 3:

Que soft skills são necessárias para moldar seu perfil
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ORGANIZAÇÕES FOCADAS
NO CLIENTE
Com Pedro Englert & Cláudia Backes

Pedro Englert é CEO da StartSe, e ex-sócio da XP Investimentos. É
investidor de mais de 10 startups. Com sua vasta experiência no
mercado brasileiro e americano, é responsável por conduzir a vertical
de empresas neste novo mundo.

Cláudia Backes é sócia e hoje integra o time de inteligência da StartSe,
sendo também responsável pela criação da área de Customer Success
da StartSe. Atuou em ambientes do ecossistema de startups,
multinacionais e agências de publicidade. Durante sua experiência de
mais de 10 anos no marketing, o relacionamento é o foco principal.

O que você vai aprender?

Você vai aprender como as empresas estão criando clientes embaixadores da marca
e capturando crescimento através dessa estratégia.

Tópico 1:

O que devemos aprender com estas organizações

Tópico 2:

Como as empresas estão criando clientes embaixadores da marca

Tópico 3:

Melhores práticas de como capturar crescimento através dessa estratégia
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A INDUSTRIA BILIONÁRIA DE
GAMING E E-SPORTS
Com Felipe Lamounier & Rodrigo Tamellini

Felipe Lamounier Apaixonado por tecnologia, inovação e
empreendedorismo, Felipe é sócio da StartSe e responsável pelas
operações internacionais. Autor do livro Silicon Valley - A Way Through,
onde compartilha os principais aprendizados de sua jornada no Vale do
Silício onde mora a mais de 5 anos. É mestre em Computação e estudou
na UC Berkeley, uma das três melhores universidades do mundo. Em
2017, foi premiado com a mdetalha Juscelino Kubitschek reconhecido
como empreendedor do ano no Congresso Nacional.
Rodrigo Tamellini Rodrigo tem 20 anos de experiência na liderança de
equipes de produtos, marketing e estratégia de negócios em grandes
empresas multinacionais. Rodrigo foi executivo de grandes empresas no
Vale do Silício, responsável por criar e escalar produtos e negócios
globalmente. Ele tem formação em engenharia e um MBA em gestão de
negócios estratégicos. Atualmente Co-founder e CEO da GamerSafer.

O que você vai aprender?

Uma industria de 1 bilhão de dólares que cresce e se profissionaliza cada vez mais
com uma audiência global de mais de 300 milhões de fãs. Campeonatos
transmitidos pela internet, feiras que atraem milhares de pessoas e grandes
patrocinadores que investem muito fazem desse mercado um dos mais
promissores do país. Mas não envolve bola, estádios ou gramados. Bem-vindo ao
mundo dos eSports. Esse é o nome dado aos jogos competitivos profissionais. O
Brasil é 13º maior mercado de games do mundo, mas, se as projeções forem
confirmadas, deverá estar entre os 10 primeiros no futuro próximo. Para que você
possa entender como surfar essa onda estamos trazendo um especialista no
assunto.

Tópico 1:

Onde esta o dinheiro por trás do eSports?

Tópico 2:

O poder dessa comunidades online e os principais desafios de segurança para este
mundo virtual

Tópico 3:

Streaming e eventos online são o futuro?
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