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WOBI APRESENTA
A MASTERCLASS
EXCLUSIVA SOBRE

INOVAÇÃO com 

GARY 
HAMEL
UMA DAS FIGURAS MAIS 
INFLUENTES NO MUNDO DO 
MANAGEMENT

NESTA MASTERCLASS, VOCÊ 
APRENDERÁ A:

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



SOBRE

GARY HAMEL
Uma das figuras mais influentes no mundo do 
Management

Gary Hamel é um dos pensadores empresariais mais 
influentes e iconoclastas do mundo, que liderou os 
esforços de transformação em algumas das empresas mais 
extraordinárias do mundo, ajudando a criar milhares de 
milhões de dólares em valor para os acionistas. Hamel fez 
parte do corpo docente da London Business School durante 
mais de 30 anos e é o Diretor de Management Innovation 
eXchange.

Autor de livros de referência como “Competing for the 
Future” e “The Future of Management”, os conceitos 
inovadores de Hamel, como “a intenção estratégica”, “a 
concorrência básica”, “a revolução industrial” ou “a inovação 
do management”, transformaram a linguagem e a prática 
do management em organizações do mundo inteiro.

O Wall Street Journal classif icou Hamel como o pensador 
empresarial mais influente do mundo, e a revista Fortune 
classif icou-o como “o principal especialista mundial em 
estratégia empresarial”.

Gary Hamel

A inovação é o único seguro contra 
irrelevância. É a única proteção contra 
a comoditização. É a única garantia da 
fidelidade do cliente a longo prazo



SESSÕES

LEVAR A INOVAÇÃO A SÉRIO

DESENCADEAR A ENGENHOSIDADE DO DIA A DIA

INOVAR ONDE MAIS IMPORTA

2 horas

2 horas

2 horas

SESSÃO 1

SESSÃO 2

SESSÃO 3

Por qual motivo a inovação é agora mais importante do que nunca

Aprender a pensar como alguém que muda as regras do jogo

Enfrentar os inimigos da inovação

Livrar-se da burocracia

Reestruturação do modelo de gestão da inovação

Converter-se em um ativista da inovação

Livrar-se da burocracia

Reestruturação do modelo de gestão da inovação

Converter-se em um ativista da inovação

3 6SESSÕES HORAS NO TOTAL MASTERCLASSONLINE
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A SUA ENTRADA INCLUI

PREÇOS

Acesso Completo: Acesso ao conteúdo On Demand 
por 30 dias

Resumo executivo: Visão geral escrita dos principais 
aprendizados de cada sessão

Multi-Language: Todas as sessões disponíveis em 
inglês, espanhol, italiano e português

Conteúdo: 6 horas de conteúdo

INDIVIDUAL GRUPOS

249USD 6393 tickets USD

1.0395 tickets USD

1.99910 tickets USD


