
























What do we  

have in common? 

Values we  

believe in 

Partnership 

Creativity 

Entrepreneurial spirit 

Citizenship 

Innovation 

Influence 

Impact 

Demonstration 





APRENDIZAGEM 

CORPORATIVA E 

TRANFORMAÇÃO DIGITAL 

Conrado Schlochauer 





PRIMEIRO, O QUE É O 

DIGITAL? 



O que ‘digital’ realmente significa 

Todo mundo quer ser digital. O primeiro passo  

é realmente entender o que isso significa. 



SER DIGITAL  
é mais do que 

ser tecnológico 

ou on line. 



É um novo  

jeito de pensar. 

‣ Criar valor em novas fronteiras. 

‣ Criar valor no core business. 

‣ Construir as capabilidades 

fundamentais 



Um mundo 

exponencial 



Exponencial não 

é um jeito de ser.  

 
É MATEMÁTICA. 





26X 

30m 





Uma Organização Exponencial 

(ExO) é aquela com impacto 

(resultado) desproporcionalmente 

maior  - pelo menos 10X maior – do 

que as demais por utilizar novas 

técnicas organizacionais que 

alavancam tecnologias 

exponenciais. 









Reid Hoffman 

Se você não tiver 

vergonha da primeira 

versão do seu produto, 

você lançou-o muito 

tarde.” 

“ 



6D 
Digitalização 

Decepção 

Disrupção 

Desmonetização 

Desmaterialização 

Democratização 



DESMATERIALIZAR, 

DESMONETIZAR, 

DEMOCRATIZAR 

 





TECNOLOGIAS 

EXPONENCIAIS  
são aquelas que 

acompanham a  

Lei de Moore. 



1. Impressão 3D 

2. Sensores e redes  

(IoT + Big Data) 

3. Robótica 

4. Inteligência Artificial 

5. Biologia sintética 

6. Medicina Digital 

7. Nanomateriais 

TECNOLOGIAS 

EXPONENCIAIS  



Impressão 3D 













E POR QUE ISSO IMPACTA A 

APRENDIZAGEM CORPORATIVA? 













Case  
Adidas 



At an All-Employee Meeting in November 

2011, our CEO Herbert Hainer announced 

that the adidas Group will invest further in 

our employees by building a Corporate 

University for all our employees to learn and 

develop. A team was formed in HR in the 

Centre of Excellence Learning to develop 

ideas on how learning should look for 

present and future generations. 

 

And instead of just re-packaging our training 

and learning offers and re-branding it 

„Corporate University‟, the team realised that 

this was a unique opportunity to re-position 

and re-wire learning in the 21st century, to 

acknowledge training, learning and 

development as a competitive advantage. 

Case  
Adidas 
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Case  
Adidas
:  
Video 







PESSOAS 





1. Ninguém aguenta mais o modelo 

de emprego. 

2. O modelo de empreendedorismo 

também está mudando. 

3. O surgimento da colaboração. 

4. Estamos começando a finalmente 

entender o que é a internet. 

5. A queda do consumismo desenfreado. 

6. Alimentação saudável e orgânica. 

7. Despertar da Espiritualidade. 

8. Movimentos de Desescolarização. 

POR QUE  
isso viralizou? 











https://www.youtube.com/watch?v=

n2A1WB16KH4 

Conseguimos inserir uma imagem 

congelada da ola 

https://www.youtube.com/watch?v=n2A1WB16KH4
https://www.youtube.com/watch?v=n2A1WB16KH4


LÍDERES 



A liderança  
heróica  
acabou 









TECNOLOGIA APLICADA 











Inteligência Artificial 

















E agora? 



Curiosidade 

ativa 





Experimentaçã

o 









Autoaprendizado 





www.alexbretas.com.br 



Prazer pela mudança 

Prazer pela 

mudança 



Mauricio Kubrusly 

Odeio gente que 

fala: ‟por que no 

meu tempo...‟. Seu 

tempo é agora!” 

“ 



NOSSA VISÃO 



























Para cada desafio, uma playlist. 





PARA CADA DESAFIO, UMA PLAYLIST. Em cada 

playlist, os desafios serão apresentados em diferentes 

mídias, como vídeos, artigos, podcasts, infográficos, 

job  aids, entre outros. As playlists podem ser 

acessadas de forma independente, favorecendo uma 

aprendizagem flexível, autônoma e autodirigida. Além 

disso, vídeos, podcasts e textos poderão ser curtidos, 

comentados e marcados, favorecendo o 

compartilhamento de conhecimentos e experiências 

entre os participantes.  

 

PEER-TO-PEER FEEDBACK. Líderes poderão 

submeter seus resultados e atividades para que outros 

participantes possam contribuir com feedbacks e 

insights.  





 Vendedores em seu início de carreira ou; 

 Que precisem de atualização; 

 Atuantes no mercado de varejo ou em vendas diretas; 

 Atendem a pessoas físicas; 

 Escolaridade média ou baixa; 

 Realizam um alto volume de atendimentos por mês. 





Conteúdo leve, 

realista e 

divertido, usando 

o humor para 

sensibilizar  

e motivar 

Experiência de 

aprendizagem 

com foco na 

prática, 

amparada por 

um Master em 

vendas 

O programa pode 

ser realizado em 

lojas, no trabalho 

de campo e até 

mesmo no trajeto 

de ida e volta ao 

trabalho 

Anos de 

experiência com 

programas de 

treinamento de 

força de vendas 

pela Escola De 

Vendas Affero Lab 






