
Seu acesso a um ano de inspiração e idéias

Sua assinatura para a melhor gestão e comteúdo 
de liderança entregue por algumas das mais 

renomadas referências do mundo

wobi.com/pt-br/wobi-pass

https://www.wobi.com/pt-br/wobi-pass


TODO O COMTEÚDO DE GESTÃO QUE VOCÊ
NECESSITA PARA OS PRÓXIMOS 12 MESES

O que é WOBIPass? WOBIPass é uma assinatura anual com 
o melhor comteúdo de gestão e liderança.

Benefícios exclusivos para membros e 
descomtos em outros produtos WOBI

Materiais extras dos palestrantes (quando 
disponíveis)

Documentos de resumo executivo com 
destaques

Certificado de participação para cada 
masterclass ao vivo

Acesso ilimitado ao catálogo completo 
de produtos sob demanda do WOBI 
Masterclass

Acesso a masterclasses mensais ao vivo 
por 1 ano, incluindo sessões de perguntas e 
respostas com palestrantes
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Kick off

Conteúdo On-Demand

Meu WOBI
Acesso ilimitado a nosso 
catálogo de conteúdos (+100 
horas)

Acesso +10 masterclass ao 
vivo por ano

Depois da Masterclass pode ter 
acesso ao conteúdo da mesma 

on demand por 30 dias

Resumo do conteúdo mais 
destacado



Próximas Masterclasses Ao Vivo

1.5 horas

Executive Fellow da Harvard Business School, 
antigo Director Executivo da Medtronic, e 
autor de True North: The Emerging Leader 
Edition

AUTHENTIC LEADERSHIP
com Bill George

26 de abril de 2023

1.5 horas

Coach, Autor e Perito  em Gestão de Conflitos 
e Dinâmica do Local de Trabalho 

RELATIONSHIP 
MANAGEMENT
com Amy Gallo

24 de maio de 2023

1.5 horas

Director de estratégia na Wieden+Kennedy 
e professor de marketing na Ross School of 
Business

BRAND STRATEGY
com Marcus Collins

13 de julho de 2023



Próximas Masterclasses Ao Vivo

Não perca os novos speakers 
ainda por confirmar

1.5 horas

Escritor, investidor e consultor especializado 
no impacto das novas tecnologias

BLOCKCHAIN IN 
BUSINESS
com Alex Tapscott

26 de outubro de 2023

1.5 horas

Executive vice chairman of Cirque du Soleil

LEADING INNOVATION
com Daniel Lamarre

21 de setembro de 2023



Uma das figuras mais influentes no mundo do management

 • A importância de fomentar a inovação em todos os níveis da empresa

 • Como impulsionar a inovação como líder e membro da equipe

 • Compromisso de dentro: chave para a criação de uma cultura voltada para a 
inovação em todos os níveis

com Gary Hamel
INNOVATION

6 horas

Extraordinário psicólogo organizacional e um dos líderes mais influentes no 
mundo dos negócios

 • Desafie o seu pensamento pré-estabelecido

 • Liberte a sua originalidade

 • Capacite o seu pessoal

com Adam Grant

PERSONAL LEADERSHIP AND 
ORGANIZATIONAL CULTURE

4 horas

Professor da London Business School e especialista no futuro do trabalho

 • Entenda e envolva suas equipes para estabelecer relações de trabalho produtivas

 • O futuro do recrutamento e retenção do talento certo em um mundo pós-
pandemia

 • As macrotendências que irão impactar o sucesso de sua estratégia de talentos

com Lynda Gratton
TALENT STRATEGY

4.5 horas

Masterclasses On Demand



A maior autoridade mundial em estratégia competitiva

 • Compreender os motores fundamentais da concorrência industrial e como 
analisar a estrutura do setor para identificar e maximizar a vantagem 
competitiva

 • Saber como projetar um posicionamento estratégico correto: como criar valor 
único através de uma vantagem competitiva duradoura

 • Analisar como as empresas integram as questões sociais na estratégia para 
beneficiar a sociedade e, ao mesmo tempo, fortalecer a rentabilidade

com Michael Porter
STRATEGY

6 horas

Icone do Vale do Silício e antigo Evangelista Chefe na Apple

 • Estratégias que repercutem nos clientes, clientes e equipes em um contexto de 
mudança contínua

 • Definindo suas metas inovadoras e comunicando-as de forma eficaz em toda a 
sua organização

 • Como se diferenciar da concorrência e obter uma vantagem competitiva

com Guy Kawasaki
INNOVATION FOR GROWTH

2,5 horas

Especialista em estratégia e professora da columbia business school

 • Adquirir os conhecimentos, habilidades e habilidades necessárias para alcançar 
a excelência como um CEO

 • Desenvolver uma visão abrangente da estratégia de crescimento dos negócios

 • Identificar as alavancas e chaves para a criação de uma estratégia voltada para o 
crescimento da organização

com Rita McGrath
GROWTH STRATEGY

6 horas

Masterclasses On Demand



Especialista pioneiro em liderança e desempenho organizacional

 • Como alinhar estrategicamente suas equipes para atingir um objetivo comum

 • Como liderar a regeneração da equipe, identificando e desenvolvendo os 
jogadores de equipe certos

 • O papel do líder na construção de uma organização saudável

com Pat Lencioni
LEADERSHIP

4 horas

Renomado psicólogo clínico e organizacional e experiente 
negociador de reféns

 • A psicologia por trás da negociação e seu papel no local de trabalho

 • Armadilhas de negociação e como liderar através da ligação com outros

 • Como ter uma comunicação clara e eficaz entre colegas, líderes e clientes

com George Kholrieser
NEGOTIATION

4 horas

Especialista líder em transformação e disrupção de negócios

 • Transformar mudanças e interrupções em oportunidades

 • Conheça as necessidades de seus futuros clientes

 • Construir uma estratégia poderosa em tempos de disrupção

 • O papel dos líderes na transformação organizacional

com Charlene Li
BUSINESS TRANSFORMATION

6 horas

Masterclasses On Demand



Especialista internacional em liderança e gestão de recursos humanos

 • Para enfrentar os desafios da capacidade humana no contexto da pandemia 
global

 • Como aumentar o valor de mercado intangível das empresas

 • Reconheça e defina os quatro elementos da capacidade humana

 • Chaves e etapas para implementar um plano de capacidade humana em uma 
organização

com Dave Ulrich
TALENT MANAGEMENT

4 horas

Um dos pensadores de gestão mais influentes de todos os 
tempos

 • Como entender a mudança e conhecer as habilidades necessárias para liderá-la

 • Como analisar e superar a resistência à mudança por diferentes partes 
interessadas no projeto

 • Como utilizar diferentes ferramentas para o envolvimento das partes 
interessadas na mudança

 • Como usar contexto, técnica, organização e critérios humanos para selecionar a 
estratégia correta e abordar o processo de mudança

 • Que papéis são necessários em um líder de mudança

com Tom Peters
CHANGE MANAGEMENT

4.5 horas

O mais aclamado autor de best-sellers do mundo, estrategista de 
negócios e futurista do marketing

 • Compreender e adaptar-se eficazmente às necessidades em rápida evolução do 
seu clientes

 • Alinhe corretamente seus produtos e serviços para fornecer valor ao cliente a 
longo prazo

 • As habilidades necessárias para construir confiança entre seus clientes e a 
organização

 • Como usar a tecnologia para melhorar a experiência do cliente

com Don Peppers
CUSTOMER CENTRICITY

6 horas

Masterclasses On Demand



Autor bestseller, pesquisador e fundador da “The Strengths Revolution”

 • Como construir equipes comprometidas, eficientes e produtivas

 • Chaves para desenvolver os pontos fortes da equipe

 • Como se comunicar e motivar eficazmente

 • Avaliar o desempenho da equipe, concentrando-se no desenvolvimento de cada 
pessoa

 • Como melhorar seu impacto como líder de equipe

com Marcus Buckingham
HIGH PERFORMANCE TEAMS

6 horas

Empresário e especialista em Inovação e Liderança

 • Como se conectar com o novo mercado de clientes “onipresentes e 
hiperconectados”

 • Os atributos que realmente agregam valor ao cliente e fidelidade a ‘uma marca’.

 • Por que e como a tecnologia desempenha um papel eficaz na centralização do 
cliente

com Jesús Cochegrús
CUSTOMER ENGAGEMENT

4 horas

Autoridade líder na liderança e na construção de organizações inteligentes

 • Como a interação entre o que as novas tecnologias permitem e o que as equipes 
preferem está remodelando drasticamente as organizações.

 • Um mergulho profundo no pensamento sistêmico e no aprendizado 
organizacional que levam ao sucesso

 • As forças que permitem que as organizações se tornem mais colaborativas e 
inovadoras

com Tamara Erickson
WORKFORCE TRANSFORMATION

4 horas

Masterclasses On Demand



Presidente e CEO da Hewlett-Packard Company (1999-2005) e 
autor de best-sellers

 • Desenvolver as habilidades de liderança necessárias para impulsionar a 
mudança transformacional

 • Defina seus problemas mais urgentes; defina metas ambiciosas e alcançáveis; 
supere a resistência para obter resultados

 • Ter acesso a uma Estrutura de Liderança indispensável que integra estratégia, 
execução, métricas e cultura

com Carly Fiorina
LEADERSHIP

3 horas

Autoridade reconhecida na transformação digital e na inovação disruptiva

 • Entenda o que é perturbação e como responder efetivamente a ela quando ela 
acontece com você

 • Estabelecer estratégias eficientes para incorporar processos inovadores em sua 
organização

 • Saiba como combinar novas inovações com a visão estratégica evolutiva de sua 
empresa

 • Descobrir estratégias para cultivar uma cultura de inovação e para gerenciar a 
resistência à inovação dentro da organização

 • Promover novas maneiras de fortalecer a capacidade de sua organização para 
lidar com a incerteza contínua

com Nathan Furr
STRATEGY AND INNOVATION

4 horas

Psicólogo renomado e principal autoridade em inteligência emocional

 • Aprenda a gerenciar o estresse em um mundo pós-pandemia

 • Aprenda a enfrentar as adversidades diárias

 • Desenvolver Inteligência Emocional em todos os níveis da organização

 • Dinamize equipes aproveitando a Inteligência Emocional

 • Enfatize a importância da marca pessoal

com Daniel Goleman
EMOTIONAL INTELLIGENCE

3 horas

Masterclasses On Demand



Um dos maiores especialistas do mundo em construção de marca e 
experiência do consumidor

 • Compreender como os clientes mudaram ao longo dos últimos três anos

 • Construa um roteiro para uma melhor ligação com os seus clientes

 • Desenvolver um conjunto de ferramentas para construir uma notável viagem à 
medida

com Martin Lindstrom
CUSTOMER EXPERIENCE STRATEGY

4 horas

Especialista em tecnologia e inovação, fundador do MIT 
Media Lab

 • Olhar para além do digital e compreender melhor os próximos desafios e 
oportunidades

 • Aprender sobre o futuro da conexão, a conectividade e o seu impacto nos 
negócios

 • Descubra como a inovação e a criatividade serão afectadas pelo nosso futuro 
digital

 • Compreender os desafios associados ao poder da nossa vida digital

com Nicholas Negroponte
DIGITAL FUTURE

3 horas

Expert em persuasão e tomada de decisões

 • Desenvolver estratégias de liderança baseadas na persuasão e influência

 • Alinhar estrategicamente as suas equipas para alcançar um objectivo comum

 • Aprender as técnicas necessárias para conduzir eficazmente a mudança numa 
organização

com Zoe Chance
LEADING CHANGE

3 horas

Masterclasses On Demand



Cientista comportamental e premiada professora da Harvard 
Business School

 • Compreender a importância de gerar ambientes de trabalho diversos e 
inclusivos

 • Liderar equipas criando espaços de segurança psicológica

 • Transforme situações de conflito em oportunidades

com Francesca Gino
INCLUSIVE LEADERSHIP

4 horas

Perito em gestão internacional, escritor e consultor de 
estratégia empresarial

 • Aprenda um guia prático para criar uma estratégia que faça sobressair a sua 
organização

 • Compreender os princípios da estratégia empresarial para inovar 
sistematicamente, de forma consistente e rentável, e obter uma vantagem 
competitiva

 • Melhore as suas capacidades de liderança, aprendendo a cultivar as suas 
capacidades de pensamento integrador

com Roger Martin
STRATEGY & MANAGEMENT

4 horas

CEO da prestigiosa agencia de publicidade Saatchi & Saatchi (1997- 2014)

 • Entender  a importância e as diferenças entre gestão e liderança

 • Descubrir as técnicas necessárias para construir efetivamente uma cultura 
vencedora

 • Desenvolver uma nova visão de produtividade baseada em convicção e paixão

com Kevin Roberts
CREATIVE LEADERSHIP

1.5 horas

Masterclasses On Demand



Masterclasses On Demand

Coach em lideraça empresarial renomado mundialmente

 • Defina as suas decisões, riscos e esforços para alcançar um objetivo global

 • Reduz a distância entre o que planeia e o que finalmente consegue

 • Torne-se um líder mais eficaz e uma pessoa mais realizada

com Marshall Goldsmith
SELF-MANAGEMENT

1.5 horas

Co-fondatore di Waze e autore di Fall in Love with the Problem, Not the Solution

 •  Come scoprire e sfruttare le nuove opportunità di mercato

 • Innamorarsi del problema, non della soluzione: perché è una distinzione così 
importante - e spesso difficile - da compiere

 • Fallire velocemente e andare avanti: come costruire questa capacità in ogni 
cultura aziendale

 • Le chiavi per realizzare efficacemente le nuove idee

 • Gli errori più comuni che i leader commettono quando guidano la crescita e la 
trasformazione

con Uri Levine
ENTREPRENEURSHIP

1.5 horas



PREÇOS E PROMOÇÕES
Por tempo limitado!

Contate-nos em wobipass@wobi.com para quaisquer dúvidas ou 
descontos em mais de 5 ingressos.

Visite wobi.com/pt-br/wobi-pass para maiores informações

1 WOBIPASS 890USD

890USD

890USD

790USD

3 WOBIPASSES 740USD
cada

5 WOBIPASSES 690USD
cada

©2023 WOBIPass

wobipass@wobi.com 
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