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Este conteúdo foi criado por profissionais das áreas de
Business Innovation e lideranças executivas que atuam no
mercado nacional e internacional.

SOBRE O CURSO
O objetivo desta imersão é oferecer aos
participantes condições para guiar e liderar seus
times, trabalhando as softskills voltadas para o
desenvolvimento de pessoas e equipes
multidisciplinares.

PÚBLICO-ALVO

Este workshop é indicado para profissionais com
mais de 2 anos em lideranças (c-levels). É
destinado em especial aos gestores de
transformação digital, executivos, diretores e líderes
a frente de squads e tribos.

REQUISITOS
Para profissionais da
altas lideranças em
esferas públicas,
privadas e terceiro ou
1/2 setores da
economia.
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1 Conceito de Transformação
Digital e a Era pós Covid

- Cases;

- Engajamento e a Transformação;

- Acelerada;

- Metodologias e Frameworks.

2Cultura 
Importa

- People Engagement; 

- Planejamento; 

-Online/Offline: Equipes Remotas /
Híbridas; 

- Comunicação entre áreas e papéis
de trabalho junto ao DHO.

3 Mentalidade 
Data Driven

- Pesquisas e Insights; 

- Reports; 

- Letramento em Dados.

4Metodologias 
Ágeis

- Scrum & Kaban;

- Introdução do universo de Produtos Digitais; 

- Construção de squads / tribos.



EQUIPAMENTO CERTIFICAÇÃO
Um computador conectado à internet
(preferencialmente através de cabo de
rede), webcam e microfone.
Uso da versão Free do software para a
parte prática.

Após o término do workshop você
receberá um certificado digital, que inclui a
carga horária total do workshop, data, tema
e assinatura da coordenação.

5 Comunicação Transformada:
Líderes Influenciadores

- Comunicação Assertiva; 

- Storytelling: Apresentando suas ideias e
trabalhando as melhores narrativas; 

- Hierarquias e Importância da
representatividade para influenciar todas as
pessoas (diversidade & gênero).

6 Team Coaching &
Productivity

- Feedbacks e Rituais;

- Times autogerenciáveis (Intro O2/Socio e
Holacracia);

-Reuniões Efetivas;

- Apresentação Final - Conclusões.
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Em caso de cancelamento do workshop por parte da EDIT., o valor pago pelo
estudante será reembolsado integralmente. Caso o cancelamento seja
efetuado pelo estudante em qualquer prazo, será devido uma multa de 10%
(dez por cento) do valor pago. Não será restituído o valor da inscrição após o
início do workshop.

A EDIT., livre de quaisquer ônus para com os estudantes, poderá utilizar a sua
imagem e voz para fins de divulgação do workshop e das suas atividades,
podendo, para tanto, reproduzi-los ou divulgá-los nos seus canais de
comunicação. A EDIT. reserva-se ao direito de alterar datas e horários ou
mesmo cancelar workshops de acordo com um número mínimo de
interessados. Nesse caso, todos os inscritos serão previamente avisados, até
24 horas antes do início do workshop.
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