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AGENDA
Monday
27/01/2020

 

UNTOLD SILICON VALLEY

O Vale do Silício é sinônimo da indústria de
tecnologia, mas quando e como essa pequena
área da Califórnia se tornou o o principal
centro de inovação e empreendedorismo do
mundo e se tornou um bairro de quase USD 3
trilhões, graças a empresas como Apple,
Google e Tesla? A transformação da área
aconteceu gradualmente, ao longo de mais de
100 anos e nesta apresentação vamos passer
pelos principais pontos para apresentar o
porque o Vale do Silício é o Vale do Silício e o
porque de todas as grandes transformações
que impactaram as nossas vidas nas ultimas 5
décadas saíram deste lugar para mudar a
como nos relacionamos, comportamos,
trabalhamos e fazemos negócios.

Felipe Giannetti 
Sócio da StartSe

StartSe University
545 Bryant St

 

SILICON VALLEY’S SECRET
SAUCE

Embora outros centros de tecnologia tenham
surgido em todo o país, incluindo Nova York,
Los Angeles e a área da Triad ao redor da
Carolina do Norte e do Sul, nenhum deles se
equiparou ao tamanho, escopo e influência do
Vale do Silício. Talvez isso se deva
principalmente ao fato de que essas áreas não
tiveram tanto tempo para desenvolver a
“mentalidade” nem a cultura que o Vale do
Silício trabalhou décadas para promover. O
mindset do Vale do Silício é dedicada à
inovação, flexibilidade, agilidade e capacidade
de pensar de forma diferente. Velocidade,
competência, aceitação do fracasso; estas são
todas as coisas que são extremamente fortes
aqui.

Felipe Giannetti 
Sócio da StartSe

StartSe University 
545 Bryant Street, Palo Alto -
CA

 

LIVING THE ABUNDANCE ERA

Como um adjetivo, exponencial é definido
como “aumentando ou expandindo a uma taxa
constante e excepcionalmente rápida”. O
crescimento exponencial não é um conceito
intuitivo para a compreensão de nossas
mentalidades lineares, mas esse fenômeno
continuará a mudar nosso mundo além de
nossa imaginação. A sociedade atual vive
uma das maiores transformações que
qualquer geração já precisou enfrentar. Com o
poder de computação e tecnologia digital se
tornou o principal catalisador do nosso
progresso e crescimento, o termo exponencial
é cada vez mais usado por futuristas tentando
explicar e quantificar o quão diferente o futuro
da geração atual iria parecer para eles. Os
avanços tecnológicos afetam não só carreiras,
negócios e governos, mas o próprio sentido da
humanidade e por isto é impoortante entender
de que forma a tecnologia democratiza o que é
escasso e quais são as consequências disso
tudo no mundo de hoje.

Felipe Giannetti 
Sócio da StartSe

StartSe University 
545 Bryant Street, Palo Alto -
CA

 

DECODING SILICON VALLEY

Autora do best-seller “Decoding Silicon Valley”,
Michele é uma empreendedora serial com
mais de 20 anos de experiência no Vale do
Silício e em mais de 50 países, incluindo o
Brasil. Michelle decodifica a mística do Vale do
Silício, incluindo os aspectos mais sutis
ocultos à vista de todos. Ela aborda temas
como: melhores práticas do Vale do Silício
para empresas em crescimento e
dimensionamento, o ponto de vista exclusivo
do Vale para avaliar startups e quais regras
podem e devem ser quebradas no decorrer da
construção de um negócio global.

Michelle Messina 
Autora Best Seller, Empreendedora
Serial

StartSe University 
545 Bryant Street, Palo Alto -
CA



PLUG AND PLAY

Fundada em 2006, em Sunnyvale,CA a Plug
and Play é a maior aceleradora de Startups do
Vale do Silício, e consequentemente do
mundo. É uma plataforma global de inovação
que conecta Startups à grandes empresas.
Com mais de 22 escritórios no mundo, a Plug
and Play tem muitos de sucesso como PayPal
e Dropbox, e investe em mais de 100 startups
a cada ano. Apenas na unidade do Sunnyvale,
a Plug and Play conta com mais de 400
Startups que mantém seus escritórios no local.

Plug'n'Play - Sierra Madre 
440 N Wolfe Rd, Sunnyvale, CA
94085

 

B8TA STORE

Visita à B8ta Store, em Palo Alto, loja com os
mais recentes produtos de tecnologia em
IoT(Internet das coisas), onde estes podem
ser experimentados, como óculos de realidade
virtual, bicicletas e skates elétricos, drones,
entre outros.

B8TA 
516 Bryant St, Palo Alto, CA
94301

 

THE FACEBOOK CULTURE

A cultura organizacional é muito importante no
Facebook. Vamos entender o que fez a
empresa deixar de ser uma startup e se tornar
um gigante da internet. A ideia por trás da
filosofia do Facebook é criar um time onde
cada um desenvolve sua força e ignora suas
fraquezas – ao invés de serem proficientes em
tudo. Alex vai compartilhar o que fazem
organizações exponenciais como o Facebook,
na matriz de prioridades o cliente está em
primeiro lugar, ao contrário de empresas
tradicionais onde os acionistas estão no topo
das prioridades. Exemplos de como isso
funciona e está intrínseco na cultura da
empresa.

Alex Goncalves 
None

StartSe University 
545 Bryant Street, Palo Alto -
CA

 

Storytelling Silicon Valley Way

Como desenvolver a habilidade de melhor
comunicação entre os lideres e liderados
através de técnicas de Storytelling. Angelika
vai trazer técnicas de Storytelling baseadas
em pitch de Startups do Vale do Silício.

Angelika Blendstrup 
Founding Venture Partner, SV
LATAM

StartSe University 
545 Bryant Street, Palo Alto -
CA



AGENDA
Tuesday
28/01/2020

 

BETTER UP

A BetterUp é uma ferramenta de coaching
online, que associa os funcionários a um
coach dedicado e experiente, para
desenvolver os comportamentos de liderança
que necessitam. A empresa possui a visão de
que é preciso duas pessoas para desenvolver
grandes líderes: um indivíduo pronto para
novos desafios e um técnico de classe
mundial. Essa abordagem inovadora
acompanha rapidamente o desenvolvimento
de liderança e ajuda os funcionários em todos
os níveis da organização a encontrar mais
satisfação em suas funções para realizar seu
melhor trabalho. A plataforma da BetterUp
utiliza tecnologia para selecionar o melhor
coach para cada funcionário, além de fornecer
avaliações regulares com visões críticas sobre
o desenvolvimento da força de trabalho e
resultados mensuráveis em 25 dimensões-
chave de liderança. A empresa já levantou
US$40 milhões de investimento.

Better UP 
1200 Folsom Street

 

CORPORATE INNOVATION

A ̀ medida que as empresas amadurecem, elas
frequentemente enfrentam um decli ́nio no
crescimento, a ̀ medida que a inovac ̧a ̃o da ́
lugar a ̀ ine ́rcia. A fim de alcanc ̧ar ni ́veis
consistentes de crescimento ao longo de suas
vidas corporativas, as empresas devem
atender a ̀s empresas existentes, enquanto
ainda consideram as a ́reas que podem crescer
no futuro. O arcabouc ̧o dos tre ̂s horizontes -
apresentado em The Alchemy of Growth, 1 -
fornece uma estrutura para as empresas
avaliarem oportunidades potenciais de
crescimento sem negligenciar o desem- penho
no presente. Tommaso vai mostrar como
conduzir o planejamento de uma empresa
atrave ́s do olhar digital, virtual e tecnolo ́gico.

Tommaso di Bartolo 
None

Covo - Meeting Room -
Cadeiras 
981 Mission St, San Francisco, CA
94103

 

Likedin (Marcello Torres)

Fundada em 2003, o LinkedIn conecta
profissionais e empresa, aumentando a
produtividade deles. A empresa foi fundada
pelo designer de produtos Allen Blue,
profissional de marketing Konstan- tin
Guericke, o engenheiro Eric Ly e Jean-Luc
Vaillant. Esse grupo ainda contou com a
experie ̂ncia do Reid Hoffman, que
anteriormente ja ́ tinha participado do board do
Google, PayPal e Ebay. Em 2016, a empresa
foi adquirida pela Microsoft por US$26 bilho ̃es.
Atual- mente e ́ a maior ferramenta de RH, com
mais de 590 milho ̃es de usua ́rios no mundo
inteiro. Com sede em San Francisco, a
empresa possui diversas filiais, que abrigam
os mais de 10 mil funciona ́rios. O grupo tera ́ o
privile ́gio de conhecer a sede da empresa e
entender como o LinkedIn se tornou essa
gigante das rede sociais.

Marcello Torres 
Leading the growth and the Talent
development

Linkedin 
222 Second Street, San Francisco, CA
94105

 

CORPORATE VENTURE
CAPITAL

Se manter competitivo nunca foi tão complexo!
As empresas hoje em dia são ameaçadas por
novas tendência e micro-players que nascem
com um custo cada vez mais baixo, crescem
de forma exponencial e operam sob um novo
modelo de gestão. Você vai aprender como
empresas estabelecidas estão fazendo para
se conectarem à nova economia e continuar
no jogo!

Luiz Neto 
Corporate Innovation Leader

TBD 
None



Horizontes de Inovação

Horizontes de Inovação: H1, H2 e H3.
Atividade em grupo com objetivo de aplicar a
tese de Horizontes e inovação.

Nelson Nectoux 
Head of Executive Education

TBD 
None

 

MEETUP

Meetups são encontros informais, com clima
de Happy Hour, muito comuns no Vale do
Silício. E nesses ambientes, as pessoas vão
para fazer networking. É onde se encontram
investidores, mentores, sócios, equipe de
trabalho, parceiros e clientes e também uma
fe- rramenta utilizada para recrutamento por
muitas empresas do Vale do Silício.

TBD 
None



AGENDA
Wednesday
29/01/2020

 

STATES OF MARKETING

Professor de UC Berkeley e vice-presidente da
George P. Johnson, leciona matérias em
várias universidades e é uma das principais
referências em Marketing Digital e Social
Media do Vale do Silício. Em sua palestra ele
apresenta uma nova definição do marketing,
defendendo que os 4P não são mais
suficientes, e que os produtos devem ser
construídos com o cliente e não para o cliente.

Rodrigo Espinosa 
Professor de UC Berkeley

TBD 
None

 

AMAZON GO

Já existem supermercados no mundo que
funcionam sem atendentes no caixa – o cliente
apenas escaneia os produtos e passa seu
cartão para pagar as compras. Mas a Amazon
estreou hoje um tipo ainda mais automático de
compras. Com o Amazon Go, o cliente
simplesmente entra no mercado, coloca o que
quiser na sua sacola e vai embora. Pode
parecer simples, mas há bastante tecnologia
envolvida nesse supermercado e que a
Amazon a está chamando de Just Walk Out,
ou “apenas saia”. O primeiro passo está na
porta: o cliente só pode entrar após escanear
um código nas catracas do estabelecimento.
Esse código atrela a pessoa à sua conta da
Amazon. Depois disso, os sensores no
mercado conseguem rastrear exatamente
quem está comprando, o que está comprando
e até quando o cliente desiste da compra e
coloca o item de volta. Quando o cliente sai do
mercado, os sensores detectam isso e
automaticamente debi- tam do cartão
cadastrado na conta da Amazon do cliente.
Segundo a Amazon, estes sensores são
basicamente os mesmos usados por carros
autônomos para detectar objetos e pessoas
nas ruas.

Amazon Go (California
St) 
300 California St Ste 100

 

How to Build a U$3 billion
fintech

Fundada por dois brasileiros de 21 anos, a
BREX é a fintech do momento no Vale do
Silício. BREX é um cartão de crédito
corporativo focado em empresas de
tecnologia. Henrique é um jovem serial
entrepreneur que fundou e vendeu uma startup
de sucesso chamada Pagar.me(100+
employees, $1.5 Billion GMV) quando ele
ainda tinha 20 anos de idade. A BREX foi
investida pela Y-Combinator, Ribbit Capital,
Peter Thiel (Paypal, Palantir), Max Levchin
(Paypal, Affrim), Carl Pascarella (ex-CEO Visa)
e os fundadores da 3G Capital. Brex nasceu
das frustrações com os programas de cartões
corporativos existentes e foi construído desde
o início para mudar completamenta a
experiencia do usuário.

Lucas Fox 
None

TBD 
None

 

WORKSHOP ADVENTUROUS
THINKING

A Sally se inspirou em sua experiência única
em projetos de design, sustentabilidade,
tecnologia de materiais, engenharia e
educação, para criar a estrutura
ADVENTUROUS THINKING que aborda não
apenas a metodologia, mas também a
mentalidade necessária para um pensamento
consistentemente inovador.

Sally Dominguez 
Exponential Mindset Strategist
Singularity University

TBD 
None



MEETUP

Meetups são encontros informais, com clima
de Happy Hour, muito comuns no Vale do
Silício. E nesses ambientes, as pessoas vão
para fazer networking. É onde se encontram
investidores, mentores, sócios, equipe de
trabalho, parceiros e clientes e também uma
fe- rramenta utilizada para recrutamento por
muitas empresas do Vale do Silício.

TBD 
None



AGENDA
Thursday
30/01/2020 THE IMPACT OF AI

Technology moves at high speed. Today, we
have more power in our pockets than in our
homes in the 1990s. Artificial intelligence (AI)
has been a fascinating concept in science
fiction for decades, but now it reality. In recent
years, scientists have made advances in
machine learning using neural networks that is
close of real neurons. Kartik lectures AI at
Stanford University and will share the future
and impacts of the advancement of this
technology in addition to addressing the
economic impacts of Blockchain technology

Kartik Gada 
Professor at Stanford

StartSe University 
545 Bryant Street, Palo Alto -
CA

THE FUTURE OF WORK AND
THE FUTURE OF LEARNING

Gary A. Bolles é um especialista reconhecido
internacionalmente sobre o futuro do trabalho
e o futuro da aprendizagem. Seu foco está nas
estratégias para ajudar indivíduos,
organizações, co- munidades e países a
prosperar na transição para uma economia de
trabalho digital. Como presidente do Futuro do
Trabalho da Singularity University, ele lidera os
esforços da organização para capacitar uma
comunidade global com mentalidade, qua-
lificação e rede para criar um futuro abundante
de trabalho e aprendizado e para garantir que
todas as pessoas tenham acesso a um
trabalho significativo. e oportunidades de
aprendizagem ao longo da vida.

Gary A. Bolles 
Professor at Singularity University

StartSe University 
545 Bryant Street, Palo Alto -
CA

HP GARAGE

A HP Garage, em Palo Alto, é um museu
privado onde a empresa Hewlett-Packard (HP)
foi fundada e é considerada como o local de
nascimento do Vale do Silício. Nos anos 30,
incentivados por Stanford, seus alunos e
também fundadores da HP, Bill Hewlett e
David Packard, foram considerados os
primeiros a desenvolverem o Vale do Silício.

HP Garage 
367 Addison Ave, Palo Alto, CA
94301

TECNOLOGIA HUMANA

Fireworks é uma plataforma para desenvolve
habilidades sociais e emocionais do século
XXI durante toda a vida útil para preparar as
pessoas para serem indivíduos melhores e
melhores profissionais para construir um
mundo melhor. Antes de se mudar ao Vale do
Silício, Tonia Casarin já foi palestrante do
TED, Singularity....

Tonia Casarin 
CEO at Fireworks Education

StartSe University 
545 Bryant Street, Palo Alto -
CA

HP GARAGE



ALLYO

A AllyO e ́ uma empresa que utiliza Intelige ̂ncia
Artifical para tornar o recrutamento mais
eficiente para todos. Fundada em 2016, a
empresa possui entre os investidores li ́deres o
Google. Essa startup surgiu para solucionar a
ineficie ̂ncia tradicional no processo de
contratac ̧a ̃o devido a ̀ falta de qualificac ̧o ̃es dos
candidatos, alto custo de recrutamento e
sobrecarga do processo de efetivac ̧a ̃o. A AllyO
automatiza completamente o fluxo de trabalho
de recrutamento de ponta a ponta, permitindo
a corresponde ̂ncia de tarefas de conversac ̧a ̃o
em todos os canais de aquisic ̧a ̃o de talentos,
qualifica inteligentemente o candidato
especificamente para a func ̧a ̃o de melhor
ajuste, automatiza o agendamento de
entrevistas e interage apo ́s a entrevista, faz a
retenc ̧a ̃o por meio de check-ins po ́s-
contratac ̧a ̃o e reu ́ne insights u ́teis para melho-
rar o desempenho geral do recrutamento.
Como resultado, as empresas que utilizaram o
servic ̧o da Allyo, experimentaram um aumento
de 2-6 vezes na taxa de captura e conversa ̃o
de candidatos, 91% de taxa de conclusa ̃o do
processo e mais de 50% de reduc ̧a ̃o no custo
e no tempo de contratac ̧a ̃o.

David Bernstein 
Head Of Partnerships at AllyO

StartSe University 
545 Bryant Street, Palo Alto -
CA

 

HIGH-PERFORMANCE TEAMS,
THE VALLEY ́S SECRET
SAUCE

Executivo de produtos e serviços de alta
tecnologia, Vinícius é atualmente diretor e
chefe da divisão de serviços pessoais da HP.
A empresa passou por profundas
transformações nos últimos anos,
responsáveis por uma valorização de quase
100% nas suas ações nos últimos anos.
Vinicius esteve envolvido nessas grandes
revoluções da HP na última década e um dos
pilares dessas transformações foi a mudança
da cultura organizacional. Vinicius irá
compartilhar um dos segredos do Vale do
Silício que é construir times de alta
performance.

Vinicius David 
Diretor de Produtos Senior na HP

StartSe University 
545 Bryant Street, Palo Alto -
CA



AGENDA
Friday
31/01/2020

 

Google

O Google foi criado como uma plataforma de
busca, com a missão de organizar as
informações do mundo e torná-las
universalmente acessíveis e úteis. Atualmente,
a empresa vai além, produzindo inúmeros
produtos e serviços que se comunicam entre si
e utilizam os dados coletados para agregarem
valor à experiência do cliente. Assim, se
tornou a terceira empresa mais valiosa do
mundo, com o valuation de US$860 bilhões.
Lucas é brasileiro, engenheiro de Software do
Google há mais de 5 anos. Começou sua
jornada na empresa no Brasil e foi transferido
para o headquarter em San Francisco.

Lucas Radaelli 
Software Engineer

TBD 
None

 

STANFORD UNIVERSITY

Stanford é uma universidade de pesquisa
privada e uma das instituições mais
prestigiadas do mundo, com a maior
seletividade de graduação e a posição de
primeira colocada em várias pesquisas e
medições nos Estados Unidos. Stanford
desempenha um papel importante no
ecossistema de startups do Vale do Silício. A
maioria das startups de destaque são criadas
por alu- nos de Stanford que se formam e se
tornam empreendedores. No decorrer, da
história da universidade, professores e alunos
criaram muitas empresas de destaque no
Vale, como o Google, a Hewlett-Packard, a
Nike, a Sun Microsystems, e o Yahoo! As
empresas fundadas por ex-alunos de Stanford
geram mais de 2,7 trilhões de dólares em
receita anual.

Stanford University 
295 Galvez St, Stanford, CA
94305

 

Google

O Google foi fundado em 1998 por Larry Page
e Sergey Brin, enquanto eram Ph.D. alunos da
Universidade de Stanford, na Califórnia.
Juntos, eles possuem cerca de 14% de suas
ações e controlam 56% do poder de voto dos
acionistas através de ações supervotadas.
Eles incorporaram o Google como uma
empresa privada em 4 de setembro de 1998.
Uma oferta pública inicial (IPO) ocorreu em 19
de agosto de 2004, e o Google mudou-se para
sua sede em Mountain View, Califórnia,
apelidada de Googleplex. Em agosto de 2015,
o Google anunciou planos para reorganizar
seus diversos interesses como um
conglomerado chamado Alphabet Inc. O
Google é a principal subsidiária da Alphabet e
continuará a ser a principal empresa dos
interesses da Alphabet na Internet. Sundar
Pichai foi nomeado CEO do Google,
substituindo Larry Page, que se tornou o CEO
da Alphabet.

Googleplex 
1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain
View, CA 94043

 

Atividade de encerramento

Don Giovanni
None

STANFORD UNIVERSITY Google Closing Workshop



DEGREED

O Degreed ajuda os indivíduos a acompanhar
toda a sua aprendiza- gem acadêmica,
profissional e informal, utilizando essas
informações para combinar cada aluno com os
melhores recursos de aprendiza- do do mundo:
cursos, treinamentos, certificados profissionais,
con- ferências, artigos etc. A Degreed ajuda as
organizações a ver tudo o que seus funcionários,
equipes e empresa conhecem e ajudam os
funcionários e gerentes a definir metas,
acompanhar o aprendizado e controlar os gastos
junto com as habilidades adquiridas. Kelly
Palmer, ex-Chief Learning Officer do Linkedin e
atual Chief Learning Officer da empresa
daDegreed, tem trabalhado duro para estudar
quais habilidades profissionais são necessárias
para ajudar as organizações a contratar e reter os
melhores talentos. Kelly Palmer é um líder de
pensamento sobre o futuro do trabalho,
aprendizado e desenvolvimento de carreira.

Kelly Palmer 
Chief Learning Office

TBD 
None










