Sobre o Curso
As missões do IBELT Experience têm como intuito oferecer uma experiência completa de imersão no
ecossistema de inovação dos centros de referência mundial (Vale do Silício, Israel, Suécia, etc), vivenciando a
cultura e aprendendo os caminhos e as ferramentas utilizados pelas empresas mais bem-sucedidas e
inovadoras do mundo. Por meio de visitas guiadas e palestras, os participantes terão a oportunidade de
adquirir novos conhecimentos sobre empreendedorismo, inovação e cultura organizacional, novas
tecnologias e modelos de negócios, ampliando suas conexões profissionais e tornando-se parte do
ecossistema global de inovação. O objetivo principal é construir uma forma estruturada de traduzir e aplicar
o que se vivencia no IBELT e nas missões na rotina de trabalho dos participantes, dentro de suas respectivas
organizações.
Entenda o programa
Este é o primeiro e único programa no Brasil no qual os participantes terão a oportunidade da experiência
de capacitação, vivência em hubs de inovação de referência (in loco) e posterior aplicação dos conceitos e
métodos em seu retorno a sua rotina profissional. Por meio dessa experiência, conhecerão pessoas e lugares
inspiradores, conversarão com líderes visionários e vivenciarão um mindset transformacional, visando
soluções enxutas, ágeis e sempre orientadas a resultados. Ao retornar desta imersão, os participantes terão
a mentoria de nossa equipe de especialistas para idealizar um projeto a ser aplicado em seu ambiente de
trabalho.
Público-alvo
• YELLOW IBELTs certificados que queiram requalificar seus conhecimentos e avançar na progressão de
faixas, tornando-se GREEN/BLACK, BLACK BELT ou MASTER BLACK BELT.
• Participantes que concluíram o Módulo Ecossistema do IBELT e queiram conhecer e seguir as principais
tendências de inovação que mudarão o mundo nos próximos anos.
• Participantes do curso CEO Startup que queiram acelerar sua capacidade de pensar de modo diferente.
Carga Horária
40 horas.
Para conhecer em detalhes o Programa MISSÃO IBELT Experience - VALE DO SILÍCIO entre em contato
conosco!
Pieracciani Educação (11) 5507-2437

comercial@pieracciani.com.br (11) 5507-2437
www.educacao.pieracciani.com.br

