A transformação digital é democrática:
irá impactar de maneira igual empresas (e pessoas)
de todos os tamanhos e setores da economia.
Negócios centenários que faturam bilhões estão virando pó e empregos
estão sendo destruídos na mesma proporção, porque muitas dessas
empresas não entenderam o funcionamento da NOVA ECONOMIA.

Prepare seu Negócio para a Nova Economia.
Essa é uma palestra para que empresas e profissionais entendam as
transformações da nova economia, fomentada por quem vivenciou e
liderou processos em grandes empresas: Renato Mendes. Nessa
apresentação, o mentor da Endeavor e um dos mais importantes
executivos que da história da Netshoes discute o mindset de empresas e
startups vitoriosas e compartilha processos de inovação que
(re)inventaram a forma de fazer negócios e de se relacionar e comunicar.
Muito mais do que trazer informação, o palestrante discute com os
participantes como planejar ações que podem direcionar a sua empresa
ruma às novas oportunidades, colocando seu negócio um passo a frente
do futuro.
A palestra é baseada no best seller "Mude ou Morra", de autoria do
palestrante, que foi figurado pela Amazon, como um dos livros mais
vendidos de 2018.

Colunista da Época Negócios, mentor da
Endeavor Brasil, sócio da Orgânica e
professor de Marketing Digital do Insper.
Tem mais de 17 anos de experiência em grandes empresas, sendo um
dos principais executivos que transformou um varejo físico em um
e-commerce que fatura mais de 2 bilhoes: a Netshoes.
É um palestrante diferenciado que converge didática, energia e
conhecimento em suas apresentações. Foi considerado um dos
melhores palestrantes do país, devido a sua avaliação nos maiores
eventos corporativos de empresas de diversos segmentos e portes.

YouTube © DMT Palestras

Teaser da palestra Mude ou Morra
> clique para assistir

Um dos maiores entusiastas da
inovação e do empreendedorismo do país.
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