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Conheça, a seguir, o que você
aprenderá em cada uma das 7 etapas...

Ao longo do programa, seu aprendizado será conduzido pela metodologia 
STARTSE de ensino. Formada por 7 etapas, ela não segue currículos acadêmicos, 
não se baseia em métodos tradicionais e não foi inspirada em nenhuma 
universidade que você provavelmente conhece. Na verdade, se a StartSe 
fosse uma aluna, ela não passaria em um MBA. Acreditamos que as habilidades 
exigidas pela sociedade moderna são pouco exploradas pelo senso comum.

É preciso treinar profissionais para enfrentar os desafios sem precedentes do 
presente, e não para agir em um mundo que não existe mais.

Em uma mistura de aulas, debates e trocas de experiências, você será estimulado 
à transformação. Mude o seu entendimento de negócios, a sua capacidade de 
ousar e o seu potencial de impactar vidas. As competências que sustentaram 
profissionais, empresas e sociedades até aqui se tornaram insuficientes nos 
dias de hoje. Há uma dinâmica de mundo diferente, mais rápida, mutável 
e competitiva. Novas tecnologias aceleram a criação de novas tecnologias e 
fazem previsões de décadas acontecerem em anos. Isso muda hábitos de pessoas, 
expectativas de clientes e modelos de indústrias. Enquanto mais organizações 
sumirão sem deixar saudade, outras surgirão sem que ninguém perceba.
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S T

Why our way of thinking and acting need to change?

How can we be equipped to deal with the transformations that new technologies bring?

What are new converging technologies and why are they relevant for us?

Living the abundance era.

Why Silicon Valley is the place that’s teaching us new practices?

What makes an environment innovative?

21st century’s way of thinking.

Rebellion, knowledge, and capital.

Principais tópicos:

- A nova dinâmica de mercado.

- Os conceitos que fazem Uber, Spotify e outras empresas evoluírem tão rápido.  

- Os 6Ds do crescimento exponencial.

- Da escassez à abundância: a democratização de tudo.

- O cultivo do pensamento digital.

Principais tópicos:

- A diversidade de pensamento.

- O foco na execução.

- Modelo tradicional de negócios versus startups.

- Customer-based business: orientação à satisfação, experiência e sucesso dos clientes.

- Ser diferente é o novo normal.

A sociedade atual vive uma das maiores transformações que qualquer geração já precisou 

enfrentar. Os avanços tecnológicos afetam não só carreiras, negócios e governos, mas o 

próprio sentido da humanidade. Para estar na vanguarda dessa era, é preciso enxergar as 

mudanças como oportunidades únicas de evoluir e fazer a diferença. A perspectiva linear, 

típica da nossa espécie, deve se adaptar à característica exponencial das inovações con-

temporâneas. Se familiarize com os conceitos dos novos tempos. Saiba como eles impac-

tam o crescimento de empresas, de que forma a tecnologia democratiza o que é escasso 

e quais são as consequências disso tudo no mundo de hoje. 

O Vale do Silício foi responsável pela maioria das transformações recentes. Há 5 décadas, 

a região impacta a forma da sociedade global viver, trabalhar e se relacionar. Assim como 

um vulcão em erupção, seu ímpeto empreendedor produz inovações em série que rompem 

padrões, hábitos e costumes. Enquanto muita gente atribui o sucesso do Vale à tecnologia, 

o verdadeiro valor desse lugar está nas pessoas. É a capacidade de reunir gente inquieta e 

destemida que torna esse ambiente especial. Entenda, por exemplo, como a mentalidade 

desobediente pode ser adotada em sua vida, qual o papel da falha na construção de algo 

único e de que forma o empoderamento social fez o comportamento de massa desaparecer. 

Shifting your 
perspective

The new
mindset
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A R
What are the biggest challenges in the world?

How technologies can unlock solutions that will change society?

Discovering possible scenarios in the future.

Trends, implications, and impacts

How startups are changing the o�ce culture?

Scalable, repeatable, and transformational strategy.

Moonshot thinking to solve real-life problems.

Troublemakers are today’s game changers.

Principais tópicos:

- Tendências tecnológicas, de mercado e consumo.

- A relação entre você e assuntos aparentemente distantes: conexões inusitadas 

hoje são comuns.

- O futuro de empregos, carreiras e profissões.

- As novas técnicas para construir marcas inspiradoras.

- O que era ficção científica virou realidade.

Principais tópicos:

- O modelo “startup” aplicado à sua vida.

- Validar hipóteses na rua e não no plano de negócios.

- Velocidade é o nome do jogo.

- Crescer 10x em vez de 10%.

- Impactar o mundo como filosofia de vida.

A humanidade enfrenta desafios enormes. Da escassez de alimentos ao futuro do 

trabalho. Da mobilidade à geração de energia. Da educação à expectativa de vivermos 

100 anos. Independente do segmento, os possíveis cenários afetam bilhões de pessoas. 

Aprenda com game changers que buscam resolver esses problemas quais as tendências 

para os próximos anos, como você será impactado por elas e de que forma é possível 

enfrentá-las. Ao invés de temer o amanhã, veja como a inovação pode solucionar os obstá-

culos que existem pela frente e transformar você em protagonista dessas mudanças.

As pessoas loucas o suficiente para achar que podem mudar o mundo, são as que de 

fato mudam. Steve Jobs eternizou essa frase, hoje adotada por cada empreendedor 

desse planeta. As startups mostraram que é possível construir soluções grandiosas e ao 

mesmo tempo enxutas, simples e horizontais. Veja como é possível utilizar esses concei-

tos na sua vida, independente do que você faça. Aprenda as principais características 

dessas empresas, que com soluções escaláveis, repetíveis e de impacto se tornaram os 

negócios mais valiosos do mundo.

Aspire the
future

Recognize the 
startup style
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T S
How to create a positive and lasting impact to keep us evolving?

Current and state-of-the-art technologies.

New business models to address rising expectations.

Polluting people’s minds with modern management practices.

World-changing ideas can come from anywhere.

How corporations connect with this disruptive ecosystem?

The role of venture capital firms.

Coworking spaces, accelerators, incubators, universities, and all other players collaborate.

Principais tópicos:

- As novas tecnologias: suas características, possibilidades e impactos.

- Os diferentes modelos de negócios: comuns hoje, mas incoerentes ontem.

- Quando você não paga por um produto, você é o produto.

- A cultura coorporativa moderna.

- Os benefícios do Growth Hacking para lançar produtos.

Principais tópicos:

- Corporate Innovation as a Service.

- Venture Capital: o que é, como atua e nos impacta.

- Como usar o pensamento de um venture capitalist na sua vida.

- Vale do Silício: online para quem está fora, o�ine para quem está dentro.

- Colaboração, networking e trabalho duro.

O tripé formado por novas tecnologias, modelos de negócios e práticas de gestão 

transformou possibilidades inimagináveis em soluções presentes no dia a dia. O 

aumento do poder computacional e a diminuição dos custos permitiram às empresas 

coordenar funcionários, atrair clientes e vender produtos de formas diferentes. Conheça 

inovações que podem impactar a sua carreira ou organização, culturas coorporativas 

que desafiam estruturas hierárquicas e modelos de monetização que permitem construir 

soluções únicas, singulares e incomuns. Aprenda a conduzir o planejamento de uma 

empresa através do olhar digital, virtual e tecnológico.

O Vale do Silício funciona porque há diferentes atores trabalhando juntos. É como uma 

engrenagem: uma peça não gira sem a outra. O ecossistema diverso, aberto e colaborativo 

é parte do sucesso desse lugar. Aprenda como universidades, incubadoras e acelerado-

ras contribuem para formar talentos. Entenda o papel dos coworking spaces para fomentar 

ideias, contatos e relacionamentos. Saiba como a indústria de venture capital financia jo-

vens startups. Conheça estratégias de grandes empresas para se conectar à rebeldia desse 

ambiente. Você será exposto a uma atmosfera cooperativa única que lhe permitirá identificar 

potenciais cenários e a se conectar com essa nova economia. 

The flywheel 
model

Shared
ecosystem
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Discover ways to translate your new knowledge into action.

Become inspired by people who are using technology to solve global challenges.

Unlock your potential to deal with a changing environment.

Lead and transform your business by starting a movement.

Principais tópicos:

- Construir um time e não uma empresa.

- Aprenda a formar equipes de alta performance.

- O empreendedorismo com atitude vai muito além de só construir empresas.

- A teoria traduzida na prática: cases de pessoas e empresas.

- Inspire-se com as referências da nova geração.

Não basta conhecer novas técnicas, estratégias e ferramentas. É preciso traduzir esses 

novos aprendizados em ações práticas. Atualmente, lideranças e organizações bem-su-

cedidas não são apenas excepcionais enquanto pessoas e estruturas. Elas são ousadas, 

desobedientes e questionadoras de tudo. Sabem, como ninguém, usar as tecnologias 

recentes para democratizar acessos, melhorar serviços e transformar a sociedade como 

um todo. Conheça exemplos reais de indivíduos que mudam o curso natural das coisas. 

Profissionais que impactam suas empresas e compartilham meios para você impactar a 

sua também. 

Examples
that inspire

YOUR
ONLY
LIMIT IS
YOUR 
MIND

E
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