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Especialistas FRST
As videoaulas contam com profissionais que atuam no mercado 
há mais de 10 anos, tendo passado por grandes empresas foram 
protagonistas em suas áreas, promovendo transformações 
e disrupções. As aulas apresentadas em pílulas traduzem todo 
o conhecimento que adquiriram ao longo de suas trajetórias.

Mentores FRST
Além disso, a FRST acredita que ter parceiros de aprendizagem 
estimula a troca entre profissionais e melhora os resultados 
nas organizações. O ambiente de colaboração é construído 
pelos participantes com a ajuda dos mentores que aportam 
sua experiência prática para buscar complementaridade
e ajudar a identificar o que cada um pode fazer diferente 
e melhor em seus respectivos desafios.

 
Comunidade 
As pessoas são protagonistas de sua própria jornada e, 
além disso, podem encorajar e apoiar o crescimento do outro. 
Aproveite os espaços de interação (sessões de mentoria e grupo 
no whatsapp), compartilhe as suas experiências, 
insights, dúvidas e reflexões. 

QUEM SÃO OS 
ESPECIALISTAS FRST

E S P E C I A L I S TA S  D O  P R O G R A M A
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EXPERTS

▶ Marcio Fróes, Presidente do Conselho da Falconi  
Márcio Fróes foi executive board member da Anheuser-Busch INBEV, CEO da Labatt e da 
Quilmes. Exerceu várias posições na Ambev e ABI: VP Supply, VP People Management, VP 
Comercial no Canadá. Atualmente, é investidor, board member da Gerdau e Presidente do 
Conselho da Falconi Participações S.A. Além desses, é membro do Comitê da Falconi Capital 
e do Comitê de Pessoas da Gerdau.

▶ Monica de Carvalho, Diretora Executiva do Google  
Monica de Carvalho é uma empreendedora com histórico em Inovação, Tecnologia e 
Criatividade. Diretora Sênior de negócios do Google Brasil desde 2014, foi vice-presidente de 
uma das principais agências de publicidade do Brasil (DM9DDB). Com um total de 30 anos de 
experiência, é reconhecida por sua abordagem criativa para questões complexas e por sua 
competência em criar soluções além do tradicional, ela é uma consultora experiente para 
empresas que buscam maturidade digital genuína.

▶ Carolina Cavenaghi, Co-fundadora FIN4SHE  
Co-fundadora da Fin4she, atualmente é responsável por liderar e implementar os projetos 
para promover o protagonismo das mulheres no mercado e a independência financeira 
feminina. Foi executiva da Franklin Templeton por 10 anos e trabalha no mercado financeiro 
desde 2006. É mãe do Tom e do Martin e através da Fin4she tem a missão de promover uma 
transformação na carreira e vida das mulheres, para que iniciativas como essa não precisem 
existir mais no futuro.

C O N H E Ç A  O S  E S P E C I A L I S TA S

https://checkoutv2.frstfalconi.com/cadastro-lideres-do-agora
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MASTERCLASSES

C O N H E Ç A  O S  E S P E C I A L I S TA S

▶ Roberto Funari, CEO Alpargatas   
32 anos de experiência executiva liderando áreas operacionais de negócios incluindo 
mercados locais, regionais e globais. Foi membro do Conselho Executivo da Imperial Brands  
e Reckitt Benckiser, onde ocupou posições de liderança em 6 países, 4 continentes:  
Europa, Ásia, África e América Latina. Ingressou na Alpargatas em março de 2018 como 
Conselheiro e a partir de janeiro de 2019, foi nomeado CEO.

▶ Ricardo Dias, sócio-fundador, Adventures, Inc   
Ricardo Dias é sócio e fundador da Adventures, Inc uma agência de publicidade que foge  
dos modelos padrões. Ricardo assumiu o cargo de Vice-Presidente de Marketing da Ambev, 
após trabalhar em diversas funções ao redor do mundo na Inglaterra, Canadá, China, EUA  
e México. Ricardo foi nomeado um “Media Maven” pela Advertising Age, um “Branding Power 
Player” pela Billboard e um dos “The Internationalists of the Year” por assumir riscos de 
marketing que produzem resultados em vários mercados. Em 2015, Ricardo foi nomeado  
“Hall of Achievement” da American Advertising Federation (AAF), o principal prêmio do setor 
para líderes de publicidade de destaque.

▶ Professor Vicente Falconi, Fundador, FALCONI     
Vicente Falconi trouxe às empresas brasileiras os conceitos de eficiência, foco e disciplina 
inspirados no modelo de gestão de empresas japonesas. É sócio-fundador e Presidente do 
Conselho de Administração da Falconi. É também membro do Conselho de Administração  
da AmBev e da Brasil Foods. Publicou seis livros na área de gestão empresarial que venderam  
mais de um milhão de exemplares.

https://checkoutv2.frstfalconi.com/cadastro-lideres-do-agora


6

→ Início em 20 de Setembro
Faça sua inscrição agora

▶ André Siqueira (Co-fundador Resultados Digitais)   
Co-fundador da RD, nos 8 primeiros anos da empresa liderou a criação e escalada da área 
de Marketing, referência no Brasil. Posteriormente liderou a unidade de negócios focada em 
educação, atingindo 80mil alunos. Pela RD se tornou Empreendedor Endeavor (2017) e foi premiado 
pela Revista PEGN na categoria serviços (2015). Professor em MBAs como PUC-RS e Be Academy, 
também foi eleito um dos Forbes Under30 em 2019 e profissional do ano em Inbound Marketing 
pelo Prêmio Digitalks por três vezes (2016, 2017 e 2018.

▶ Pedro Donati (Fundador Round Pegs Inc.)   
Fundador da Round Pegs, empresa que acelera inovação corporativa. Antes, fez parte do time 
fundador da Americanas.com, que se tornou o maior e-commerce da América Latina. Também 
trabalhou no Itaú, sendo responsável por pilotar a transformação digital na empresa, criando times 
focados em desenvolver novos produtos e serviços por meio de metodologias customer centric.

▶ Ellen Kiss (Consultora e Advisor em Design Thinking e Inovação)   
Empreendedora, professora e palestrante. Possui mais de 20 anos de experiência em design  
nas maiores agências do Brasil, dos quais mais de 10 anos foi coordenadora de pós-graduação  
e professora de Design Thinking na ESPM. Em 2019 recebeu o prêmio "Women to Watch" por estar 
transformando a indústria de marketing. Graduada em Publicidade pela Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, pós-graduada pela London College of Communication, com especialização em 
Comunicação e Práticas do Consumo pela ESPM e na Berlin School of Creative Leadership.  
Hoje, mora no Vale do Silício onde lidera a Hyper Island fornecendo consultoria em inovação.

▶ Fernando Luz Lara (Senior Advisor da Falconi)   
Há 20 anos liderando projetos de melhoria de gestão em empresas públicas e privadas, nacionais  
e internacionais, atualmente é Senior Advisor da Falconi. É especialista em gerenciamento  
da rotina, gestão de processos e Auditor Líder da Qualidade ISO 9001:2015. Antes, lecionou  
Física e Gestão no Cefet/MG. Graduado em Engenharia Metalúrgica pela UFMG e Mestre  
em Gestão da Qualidade pela UFMG.

VIDEOAULAS

E S P E C I A L I S TA S

https://checkoutv2.frstfalconi.com/cadastro-lideres-do-agora
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VIDEOAULAS

▶ André Jeha (Consultor e sócio, FALCONI)    
Graduado em Administração de Empresas pela UFMG e especialista em Finanças Corporativas  
pelo IBMEC. É consultor da Falconi desde 2002 e atua como líder de projetos em empresas  
dos mais variados segmentos, no Brasil e no exterior. Antes disso, trabalhou com consultoria 
financeira e operacional para indústrias e varejo de pequeno porte.

▶ Elatia Abate (Futurista e Empreendedora)   
Empreendedora, especialista em capital humano e futuro do trabalho. Atualmente, trabalha  
em parceria com CEOs e líderes para construir culturas mais inovadoras e colaborativas.  
Antes, foi Diretora Global de Recrutamento para AB InBev e Vice-presidente de Recursos Humanos 
da Dow Jones & Company / The Wall Street Journal. Já ministrou aulas no departamento  
de estudos continuados de Stanford University e The University of Toronto.
  

▶ Sergio Frias (Presidente & CEO, CX Hub Consulting Inc.)   
Presidente e CEO da CX Hub Consulting Inc. Foi Vice Presidente de Contratos de Jatos Executivos 
na EMBRAER e Vice Presidente de Contratos de Serviços na BOMBARDIER. Executivo sênior  
com anos de experiência no mercado, sendo especialista em experiência do consumidor.  
É formado em engenharia civil pela USP e se especializou nos programas na McGill University, 
Fundação Getulio Vargas e FIA. Com vasta experiência em Gestão de Fornecedores e Clientes, 
Sergio acumulou bastante conhecimento no desenvolvimento e aprimoramento para criar, gerir  
e proporcionar as melhores experiências para todos os stakeholders.

▶ Alexandre Ribas (Consultor e sócio, FALCONI)   
Possui 17 anos de experiência em implementação de método, identificação de oportunidades  
de redução de custos, aumento de vendas e lucratividade geral do negócio. É mestre em Economia 
Aplicada pela UFRGS. Participou também do programa de Educação Executiva - Strategy  
and Business Innovation na Universidade da Pensilvânia – The Warthon School.

E S P E C I A L I S TA S

https://checkoutv2.frstfalconi.com/cadastro-lideres-do-agora
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M E T O D O L O G I A

A jornada foi construída sob uma metodologia 
que busca entregar o conteúdo de ponta, 
além de colocar o participante na direção de 
condução do seu próprio desenvolvimento. Por 
isso te convidamos, desde o início, a pensar em 
um desafio real, uma situação-problema para 
ser trabalhada ao longo da jornada. 

O consumo de conteúdo das videoaulas e do 
whitepaper existe para construir novos saberes 
e aprendizados e as sessões de mentoria 
servem ao objetivo de gerar novas conexões, 
ambos essenciais para a busca de soluções 
que pareciam impossíveis até aqui.

EXPERIÊNCIA DE 
APRENDIZAGEM
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S O B R E  O  P R O G R A M A

A JORNADA

Primeiros 
passos & 
Detalhamento 
da Jornada

Pensamento 
Sistêmico e 
Solução de 
Problemas 
(Encontro com 

Experts)

Liderança, 
Protagonismo 
e Colaboração  
(4 aulas + 1 
Masterclass)

Mindset de 
Inovação 

(4 aulas + 1 
Masterclass)

Gestão para 
Resultados  
(4 aulas +  
1 Masterclass)

Colaboração 
Peer-to-Peer & 

Entrega Final 
do Projeto

Cultura, 
Hábitos de 
Aprendizagem 
e Lifelong 
Learning 
(Encontro com 
Experts)

O que você vai aprender nos módulos do programa

1 2 3 4 5 6 7 

https://checkoutv2.frstfalconi.com/cadastro-lideres-do-agora
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SOBRE O PROGRAMA
Seja protagonista na mudança do futuro

O grau de complexidade  
e incerteza da atualidade  
é inegável. Mudanças contínuas 
tornam o conhecimento obsoleto 
a cada segundo. E a pergunta 
que fica é: como tomar decisões 
nesse cenário?

Temos que entender o que 
transforma esses ambientes 
para fazer parte dessa mudança 
e usá-la ao nosso favor para  
criar futuros mais desejados.  
E, para isso, consideramos cinco 
competências essenciais para 
a liderança atual: pensamento 
sistêmico, protagonismo, gestão 
para resultados, mindset  
de inovação e cultura e hábitos 
de aprendizagem.

Nesse programa, você 
vai aprender essas cinco 
competências de forma prática 
e aplicada ao seu contexto. 
Além disso, criará um projeto 
a partir de um desafio próprio 
onde preparamos uma estrutura 
para te apoiar nessa construção 
e contamos com mentores 
especializados para auxiliar  
ao longo da jornada.

Ementa
Auxiliar no desenvolvimento 
de competências para 
que a pessoa profissional 
possa estar apta a resolver 
problemas dentro da sua 
empresa.

Objetivos do programa
▶ Identificar um problema 
real da sua organização;

▶ Desenvolver habilidades de 
liderança da nova economia;

▶ Colaborar para construção 
de novas perspectivas a partir 
do mindset de inovação.

S O B R E  O  P R O G R A M A
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Semana 0 KickOff & Assessment Sessão de boas-vindas do programa e assessment FRST com IA da IBM Watson

Semana 1 Encontro com Experts 
& Liderança, Protagonismo 
e Colaboração

Encontro com experts para o tema Pensamento Sistêmico e Solução de Problemas  
e como definir sua missão como líder com autoconhecimento e qual o papel  
do líder na entrega de resultados

Semana 2 Mindset de Inovação Empresas da nova economia - que colocam o cliente no centro das suas decisões  
e que utilizam métodos inovadores para existir

Semana 3 Gestão para Resultados Como definir, desdobrar e alcançar metas desafiadoras. 
Da definição do problema ao plano de ação

Semana 4 Projeto Final Envio do projeto final incluindo problema, ações, resultados 
e lições aprendidas com a captura de resultados

Semana 5 Colaboração Peer-to-Peer Ambiente de colaboração para avaliar o projeto de outros estudantes

Semana 6 Mentoria Final & Encontro 
com Experts

Entrega final e discussão do projeto em sessão de mentoria e encontro com experts 
para o tema de Cultura, Hábitos de Aprendizagem e Lifelong Learning

S O B R E  O  P R O G R A M A

TEMPO DE PROGRAMA E CERTIFICADO
O programa terá uma carga horária de dedicação não restrita somente ao conteúdo. Para que você tenha a melhor experiência 
de aprendizado, recomendamos que também reserve um tempo para tarefas assíncronas da construção das missões semanais.

Aproximadamente 25 horas de programa (entre consumo do conteúdo, interações com especialistas  
e construção do projeto real).

Esse programa vai te ajudar a colaborar mesmo diante de conflitos, resolver problemas complexos, ter clareza do que  
fazer a seguir, planejar os seus próximos passos e, principalmente, a liderar um time que traga resultados sólidos.

Queremos formar líderes que saibam aprender, inovar e gerar valor em um mundo digital, complexo e volátil.  
Transforme sua carreira e seja a liderança que o futuro precisa. #befuture

ACESSAR PÁGINA DO PROGRAMA

https://checkoutv2.frstfalconi.com/cadastro-lideres-do-agora
https://lps.exame.com/venda-oficial-lideres-do-agora
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Assessment 
▶ O Assessment FRST tem o objetivo de diagnosticar  
as principais oportunidades de desenvolvimento pessoal. 
Utilizando inteligência artificial, a ferramenta identifica quais 
são as competências do futuro - como inteligência emocional, 
pensamento crítico e flexibilidade cognitiva - mais ou 
menos presentes em seu perfil. As lacunas de competências 
encontradas servirão como direcionamento para a construção  
de uma trilha de aprendizado individual, por isso, é muito 
importante respondê-lo com o máximo de atenção e franqueza. 

Kick-Off
▶ O Kick-Off é uma sessão inicial onde damos as boas-vindas 
para todas as pessoas participantes do Líderes do Agora  
e iniciamos a jornada de aprendizado. É o momento para  
se conectar com os outros participantes, entender os passos  
da jornada e iniciar a construção do mindset de aprendizagem 
que perdurará ao longo das próximas semanas.

Definição preliminar do problema
▶ Nossa metodologia busca conciliar a aprendizagem com  
os desafios da vida real vivenciados. O objetivo é que você 
consiga testar, aprimorar e concretizar as transformações que 
espera ao iniciar a jornada. Para isso, a desenvolvemos em torno 
de um projeto que será iniciado na Semana 0 e refinado ao longo 
dos encontros. Este é o objeto de aprendizagem prática mais 
importante. Você deverá resolver um problema da sua área de 
atuação por meio da construção de um projeto (ou plano tático), 
usando os conceitos aprendidos para solucioná-lo. Ao final  
do programa, discutiremos os projetos reais dos participantes  
em uma sessão de mentoria com especialistas FRST.

S E M A N A  0
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Ao longo dessas três semanas, serão trabalhadas as competências de Líderes do Agora. Você terá um conjunto 
de recursos de engajamento disponíveis para se adaptar ao seu estilo de aprendizagem.

COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS

S E M A N A  1  A  3

Conteúdo  
em pílulas

Encontro com 
experts 

Whitepapers 
interativos

Mentorias Ferramentas Missões 
semanais

Ambiente de 
discussão

Peer-to-peer APP Mobile

Masterclass Videoaula Whitepaper Outros

Semana 1 Liderança, 
Protagonismo 
e Colaboração

com  
Roberto Funari

▶ Liderar é se conhecer
▶ Identificando as pessoas certas
▶ Impactos da linguagem na qualidade 

da liderança
▶ Os 3 Ps da colaboração: problema, 

pessoas e processos
▶ Compartilhar poder para ter poder

A jornada de 
autoconhecimento

▶ Kit Ferramental
▶ Missão Semanal
▶ Encontro com
▶ Experts: Solução 

de Problemas 
e Pensamento 
Sistêmico

Semana 2 Mindset de 
Inovação

com  
Ricardo Dias 

▶ A era da conexão
▶ O novo Modelo de Empresa Ágil
▶ O Design e as Empresas Inovadoras
▶ Técnicas para Inovar com Foco  

no Cliente
▶ O Ponto de Partida da Transformação

O que dita o ritmo  
do mercado

▶ Kit Ferramental
▶ Missão Semanal

Semana 3 Gestão para 
Resultados

com  
Professor 
Vicente Falconi

▶ Transformando o Funcionamento  
de Um Sistema

▶ Arrumando a Casa Para Gerar 
Resultado

▶ Definindo Desafios em Busca de 
Novos Conhecimentos e Resultados 

▶ Critérios para Definir Boas Metas
▶ Elaborando planos de ação 

Entendendo  
sistemas 
organizacionais

▶ Kit Ferramental
▶ Missão Semanal

https://checkoutv2.frstfalconi.com/cadastro-lideres-do-agora
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S E M A N A  4  A  6

Semana 4 Projeto Final Esse é o momento de entrega da versão final do projeto. Reservamos essa semana para que você 
recapitule todos os conteúdos das semanas anteriores e realize uma síntese dos aprendizados 
coletados para refinar a conclusão. Aproveite para consolidar as lições aprendidas e os resultados 
alcançados até essa semana.

Semana 5 Colaboração 
P2P

Uma das mais valiosas fontes de aprendizado é coletar feedbacks e visões de outras pessoas sobre 
o que produzimos. O mesmo é válido quando estudamos e utilizamos referências de como outras 
pessoas realizaram suas ações. Esse será o foco nessa semana: avaliar o projeto de outros participantes, 
contribuindo com feedbacks, apreciações e sugestões de melhorias. Da mesma forma, o seu projeto 
também receberá avaliações para que você tome como direcionamentos de melhoria.

Semana 6 Mentoria Final Para finalizar o programa, preparamos uma sessão especial de mentoria em que os projetos 
entregues serão discutidos por especialistas FRST para trazer mais pontos de feedback 
para discussão em grupo com todos.

Expert 
Session

Cultura de 
Aprendizagem

Com o mundo mudando cada vez mais rapidamente, precisamos nos adaptar na mesma velocidade.  
Esse é um dos principais pressupostos para o crescimento da importância de se tornar 
um eterno aprendiz ou um lifelong learner. Para isso, é essencial que exista uma cultura 
de aprendizagem nos times e na empresa que fomente essa adaptação constante. 
Contaremos novamente com grandes nomes do mercado para que você possa interagir 
e tirar suas dúvidas de como estão se posicionando em relação a esse desafio.

https://checkoutv2.frstfalconi.com/cadastro-lideres-do-agora
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PRÉ-VENDA | VAGAS LIMITADAS!
Garanta o seu lugar na primeira turma.  

Seja um pioneiro(a) nessa jornada  
de transformação!

R$ 1297,00 
ou 12X DE 108,00

ENTRAR AGORA

https://checkoutv2.frstfalconi.com/cadastro-lideres-do-agora
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“SUA META É SER O MELHOR 
DO MUNDO NAQUILO QUE 
VOCÊ FAZ. NÃO EXISTEM 
ALTERNATIVAS.”

                          Vicente Falconi 

M E N S A G E M  E S P E C I A L

Saiba mais do PROGRAMA LÍDERES DO AGORA .        

  Para qualquer dúvida, entre em contato por WHATSAPP .
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