
DATA HORÁRIO CONTEÚDO

25/11 19:00

Encontro Temático: Sociedade 5.0 - Economia da Inteligência Artificial e Novos Modelos de 
Negócios 

O mundo dos negócios vem passando por mudanças disruptivas, alavancadas por mudanças 
tecnológicas constantes e cada vez mais velozes. Isso demanda das organizações um esforço muito 
grande de inovação, de tal forma a desenvolver novos modelos de negócios.

Nesse encontro serão abordados temas como:
• Entender o impacto da economia da inteligência artificial no crescimento econômico, 

socioeconômico e impacto cultural global;
• Compreender novos modelos negócios na Gestão da complexidade, Gestão da Prosperidade e 

Gestão do Futuro.



DATA HORÁRIO CONTEÚDO

26/11 19:00

Encontro Temático: Antropologia do Consumidor e Tendências no Comportamento de Consumo 

É importante entender e gerenciar insights e tendências comportamentais e culturais do 
consumidor que impactam os mercados contemporâneos e futuros. Uma abordagem moderna é 
discutir o conceito de consumo a partir do ponto de vista da Antropologia e Sociologia, analisar 
estudos recentes feitos por antropólogos para grandes marcas e usar algumas práticas e 
ferramentas para melhor entender o consumidor do futuro.

Nesse encontro serão abordados temas como:
• Consumer insights. Um questionamento da Antropologia e da Sociologia. Etnografia;
• Como a Antropologia entende o consumo;
• O que está acontecendo com o mercado? Casos recentes;
• Branding cultural e simbólico: captando os novos significados culturais e comportamentais da 

contemporaneidade;
• Segmentação e perfilamento psicográfico, tecnográfico e comportamental;
• Construção do storytelling dos Buyer Personas;
• Shopper Insights: observando, mapeando e interpretando a jornada de experiência do novo 

consumidor.



DATA HORÁRIO CONTEÚDO

02/12 19:00

Encontro Temático: O desafio da Inovação nas Pequenas e Médias Empresas 

Em um mundo globalizado, conectado e com rupturas tecnológicas, somente as empresas Inovativas 
terão sustentabilidade. Como posicionar a sua empresa, quais tecnologias poderão dar sustentação 
aos seus negócios e que mudanças organizacionais e culturais serão necessárias? Como conciliar o 
desafio da limitação de recursos financeiros e estruturais para enfrentar este novo cenário de 
grandes desafios? 

Nesse encontro, serão abordados temas como:
• Tecnologias disruptivas;
• Empresas ágeis;
• Estrutura organizacional e cultura;
• O exemplo vem “de cima”;
• Recursos para inovação;
• Como entender e fazer parcerias com startups.



DATA HORÁRIO CONTEÚDO

03/12 19:00

Encontro Temático: Diversidade e Inclusão nas Organizações

Muito se tem falado em Diversidade e Inclusão (D&I) nas organizações, mas pouco se tem feito. 
Diversidade diz respeito à representatividade demográfica. Qual o percentual de pessoas negras, 
mulheres, pessoas com deficiência, profissionais LGBT e das diferentes gerações na sua organização? 
Inclusão é garantir que a diversidade existente na empresa tenha chances iguais de 
desenvolvimento, crescimento e acesso aos níveis hierárquicos da organização. É importante 
entender que as empresas se tornam mais produtivas e inovadoras a partir da valorização da 
diversidade e da inclusão (D&I) de diferente públicos.

Nesse encontro, serão abordados temas como:
• Questões referentes às Interseccionalidades, comunicação Inclusiva e Relação entre D&I e 

Estratégia da Organização.



DATA HORÁRIO CONTEÚDO

09/12 19:00

Encontro Temático: Aspectos Legais em Ambientes de Negócios 

Em razão do crescente uso de dados em novas tecnologias, principalmente dos consumidores, bem 
como em função da LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados, que se aplica a qualquer atividade que 
envolva a utilização de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou jurídica de 
direito público ou privado, é fundamental entender os aspectos legais envolvidos. A partir da análise 
de casos reais e hipotéticos, serão feitas discussões gerais da legislação brasileira que protege os 
direitos fundamentais de liberdade e de privacidade.

Nesse encontro serão abordados temas como:

• Introdução à Privacidade e Proteção de Dados;
• Cuidados e impactos do GDPR (General Data Protection Regulation);
• Panorama Brasileiro da Privacidade e Proteção de dados;
• Segurança e riscos dos dados no uso das novas tecnologias;
• Big Data, monitoramento e a identificação de crimes e ilícitos;
• Cyberataques envolvendo dados e Segurança da informação: Normas, recomendações técnicas 

aplicáveis ao setor privado e recomendações de ações em caso de incidentes;
• Política de Privacidade: quando é necessária, como estruturá-la adequadamente e quais os 

requisitos para o consentimento válido.



DATA HORÁRIO CONTEÚDO

10/12 19:00

Encontro Temático: Desenvolvimento profissional e carreira executiva 

Para fazer face aos desafios das organizações que dirigem, os executivos têm que estar preparados 
para liderar suas organizações. Dessa forma, um cuidado especial tem que ser tomado com o seu 
desenvolvimento pessoal e profissional, de tal forma a construir uma carreira de sucesso. É 
importante saber quais as competências e outros requisitos fundamentais que estão e serão 
demandadas pelas organizações, de tal forma a que o executivo esteja preparado para liderar as 
organizações do futuro e assim assegurar a sua empregabilidade, num momento de grandes 
mudanças e revoluções tecnológicas.

Nesse encontro, serão abordados remas como:

• Tópicos críticos de Empregabilidade, Identificação de Competências Técnicas, Comportamentais e 
de Liderança demandadas no contexto atual e futuro;

• Planejamento de Carreira e estabelecimento de Objetivos e Metas Profissionais;
• Construção e Manutenção de uma Carreira e Vida de Sucesso;
• Requisitos e Conhecimentos demandados pelas organizações líderes e pelas novas organizações 

do futuro;
• O “Networking do Fazer” – A mais relevante das competências;
• Transição e mudança de Carreira: O que devo considerar?
• Alinhamento e Balanço da Vida Pessoal e Profissional;
• Evolução e Aprendizado Contínuos.



DATA HORÁRIO CONTEÚDO

16/12 19:00

Encontro Temático: Encontro com um CEO

Encontro com um CEO`s de empresas relevantes para trocar experiências sobre como conduzem 
suas empresas com sucesso em ambientes de inovações tecnológicas e em cenários de turbulências 
na política e economia, bem como compartilhar as práticas bem-sucedidas em suas organizações.


