Futuro dos
Negócios

Introdução
Inspire a sua empresa e venha sacudir o pensamento
tradicional e trazer uma nova visão dos negócios.
Uma combinação de conteúdo e prática para refletir sobre o
caminho estratégico da sua empresa, a partir do pensamento
sobre o espírito da nossa época e a evolução dos negócios.
Por meio de palestras inspiradoras e dinâmicas de reflexão,
engaje a sua equipe e crie novos espaços para começar
agora a construção do futuro da sua empresa.
Discuta por um dia temas como valores emergentes na
sociedade, tecnologia disruptiva, valor compartilhado,
redes e novas formas de relações, valores das novas
gerações, inovação e outros megatrends.

Formato

1/2 dia de Workshop
Bloco de Inspiração (2 horas):
• 2 apresentações ministradas por sócios Cria sobre a forma
de fazer negócios no futuro, zeitgeist, futuro das marcas,
branding integral e as principais macro tendências mundiais
• Apresentação de um convidado interno da empresa
falando sobre o futuro da empresa
• Apresentação de um convidado externo,
especialista no setor de atuação da empresa
• As palestras são em um estilo similar ao
Ted e de no máximo 30 minutos

Bloco de Reflexão:
Realização de uma dinâmica com reflexões individuais e
em grupos para discussão sobre as principais diretrizes
que irão impactar a empresa nos próximos 5 anos e o
que isso trás como oportunidades de negócios

Workshop do Futuro
dos Negócios
Duração:
Preparação - 2 semanas
Workshop - 1/2 períodos (8:00 às 12:30)
Entregas:
• Apresentação com conteúdo sobre futuro dos negócios
• Reflexão sobre as principais diretrizes que irão
impactar a empresa nos próximos 5 anos

Cases

Workshop Inpiracional
1 dia de workshop inpiracional
para a terceira geração da
Camargo Corrêa com palestras
e discussões sobre futuro
dos negócios, inovação, valor
compartilhado e branding integral.

Workshop de
Tendências do Futuro

Estudo sobre o
futuro da saúde

Processo de inspiração, treinamento
e brainstorming para o conselho,
comitê executivo e 150 executivos
do time de liderança para engajar
a liderança da empresa, elevando
o repertório e ampliando as
fronteiras para o planejamento
estratégico de longo prazo.

Engajamento e mobilização
da liderança do Grupo Fleury
em workshop realizado para
80 executivos apontando uma
visão sobre a indústria de saúde
e as principais tendências
que vão impactar a empresa
nos próximos 5 anos.

Quer saber
mais?
Entre em contato
com a gente:
paula@criaglobal.com

www.criaglobal.com

