
Liderança
Exponencial
Você elevado a sua melhor versão, 
sua empresa crescendo como nunca.

Conteúdo do Programa



Módulo 1
Visão Sistêmica e
Pensamento Digital

- Agilidade vs. Velocidade
- O que significa ser Digital
- Exercício: iniciativas digitais na sua organização
- Visão sistêmica: Beer game
- Visão sistêmica: Value Stream
- Exercício: diagrama de loop causal
- Mindset de crescimento: a obsolescência da
  liderança tradicional (dinossauro apavorado)
- Exercício: dinossauros na sua organização
- Dê feedbacks para guiar a produção de novos conteúdos
- Governança Exponencial



- Cultura de Produto vs Projeto 
  (Parte 1 + Parte 2)
- Customer Centricity e Inovação em     
   ambientes saturados (Case Nubank)
- O impacto de Ciclos Curtos
- The infinite game

Módulo 2
Centralidade no
cliente para gerar 
resultados exponeciais



Módulo 3
O jeito de desenvolver
pessoas mudou: mais
confiança, autonomia 
e engajamento para 
resultados sustentáveis

- O valor da autonomia: Team of Teams
- Gerindo o trabalho, não os trabalhadores
- Sala de Guerra
- Exercício - Preparando uma reunião mais 
  eficaz
- Gestão de pessoas: feedbacks e agilidade
- Contratamos por técnica e demitimos por 
  comportamentos
- Formação de times: 5 disfunções de um 
time
- Exercício: disfunções na sua empresa



Módulo 4
Liderando e cuidando
de pessoas de forma
prática

- Liderança e Inteligência emocional
- Expertise em Aprender
- Exercício: mindset �xo e mindset de 
  crescimento
- Exercício: tirando “bengalas” da liderança
- Exercício + Re�exão: Diferentes gerações nas 
organizações
- Arquétipos de posturas corporativas
  disfuncionais (insetos)
- Criando ambiente seguro para executivos
- Criatividade e Inovação



- Smells da liderança no Online
- Boas práticas para empresas remotasMódulo 5

Sim, é possível fazer
gestão a distância e 
ainda sermos felizes 



Assistindo a somente algumas aulas 
e identi�cando seus problemas, 
você pode trazer feedbacks que 
irão guiar a nossa produção de 
novos conteúdos para buscarmos 
atender aos seus desa�os!

Você se inscreve 
no programa

Tem acesso imediado 
a mais de 30 aulas

Pode assistir quando e 
onde quiser, no seu 

ritmo e no seu horário 
disponível

Você identifica seus
problemas e surgem

dúvidas

Pode comentar
no fórum 

da plataforma

Pode sugerir direto para
os instrutores no grupo

exclusivo de alunos
no Telegram

Nossos instrutores 
gravam novas aulas 

com  o tema
que você sugeriu

Toda semana
entram novas aulas

na plataforma



Evolução contínua de 
pessoas e organizações

k21.global

https://www.facebook.com/k21global/
https://twitter.com/K21global
https://www.linkedin.com/company/k21global/
https://www.instagram.com/k21global/
https://www.youtube.com/c/K21global
https://k21.global/

