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Como todos sabem estamos vivendo um 

momento de pandemia sem precedentes.

O coronavírus acelerou muitos comportamentos, 

entre eles o trabalho remoto. As competências 

necessárias para implementarmos a inovação, 

nunca foram tão necessárias: adaptabilidade, 

flexibilidade e empatia.

Foi pensando nisso, que nasceu o CO(n)VID@ 19 –

uma plataforma de e-learning com encontros em 

salas virtuais para falarmos de inovação e como 

ela pode nos ajudar a acessarmos a criatividade e 

adaptabilidade para esse momento.

São tempos que nos pedem para resetar a 

maneira de trabalhar e viver.

Tempo que nos convida a repensarmos como 

utilizamos a tecnologia. Ficamos automatizados 

e individualizados pelo uso dos celulares e dos 

meios virtuais. Agora é hora de utilizá-los como 

forma de nos conectarmos verdadeiramente 

com outras pessoas, ressignificando as relações 

profissionais e interpessoais.

Recolhidos em casa, vamos nos conectar e usar 

nosso tempo para inovar.

Não deixe que os desafios paralisem 

seus negócios!



CO(N)VID@ 19
combatendo o medo com 

informação e inovação.



Por que?

O coronavírus nos coloca a frente de novos paradigmas. 

O trabalho remoto, antes uma possibilidade, passa a ser 

uma necessidade para todos os colaboradores, gestores 

e líderes das empresas.

Trabalhar de casa agora não é mais um privilégio!

Com cada um em seu home office, nossa forma de 

comunicação muda e esse é um dos motivos de 

ansiedade quando nos vemos fisicamente distantes de 

nossa equipe.

Porém, esse é o momento de escolher e decidir se 

paralisamos ou agarramos esse momento como uma 

grande oportunidade para uma verdadeira mudança 

rumo ao futuro do trabalho.



O que é o CO(N)VID@ 19?

19 Encontros em salas virtuais com pílulas de

e-learning de até 1h30 cada, com temas de relevância

para transitarmos nesse mundo VUCA. Agora cada vez 

mais volátil, incerto, complexo e ambíguo. 



Fase 1 
Incubando o Futuro
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1a Pílula
O novo normal: 
Novos paradigmas e 
tendências.

2ª Pílula
O futuro do trabalho e 
o trabalho do futuro.

3ª Pílula
Entendendo o GAP
de gerações.



4a Pílula
Transformação digital. 
Você está pronto?

5ª Pílula
Os Soft Skills.

6ª Pílula
A diversidade e a inclusão 
como alavancagem da 
inovação.

7ª Pílula
A liderança do futuro.



Fase 2 
Desencubando nosso ser
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9ª Pílula
A transformação começa por 
dentro: O observador que 
somos do mundo.

10ª Pílula
Os inimigos da aprendizagem.

11ª Pílula
Como nossos julgamentos 
podem abrir ou fechar 
possibilidades?



12ª Pílula
O falar consciente.

13ª Pílula
A escuta ativa.

14ª Pílula
As tendências ao movimento: 
estabilidade, flexibilidade, 
resolução e abertura. 
O que isso tem a ver com meu 
trabalho e com minha forma 
de viver?



15ª Pílula
Mundo racional e mundo 
emocional: Para que servem 
as emoções?

As emoções em ação.

16ª Pílula
Confiança: a ponte das relações.

17ª Pílula
Abundância e escassez.



18ª Pílula
Os 12 dragões em luta contra 
as iniciativas sociais.

19ª Pílula
Fase de desenvolvimento 
dos grupos e o poder das 
conversas.

+
Mentoria em grupos 
e/ou individual



Programa Customizado 
para empresas

Escolha pílulas específicas que 
mais façam sentindo para sua 

empresa e colaboradores.



- Mahatma Gandhi



Caçadora de tendências, futurista, 
pesquisadora de comportamento 
e palestrante há mais de 19 anos.

Foi diretora no Brasil do pioneiro e renomado Future 

Concept Lab, instituto de Pesquisa de Tendências e 

Consultoria Estratégica com sede em Milão, Itália. Atuou

em inúmeros projetos, palestras e treinamentos para 

clientes internacionais tais como Illy Caffe, Alessi, Veuve 

Clicquot, Ferrero Rocher, Trussardi, BMW. No Brasil atuou

para Havaianas, H. Stern, Natura, Grendene, Fiat, Petrobras, 

Cyrela, BB Mapfre, Unilever, Sebrae, Renner, Neoway, O 

Boticário, entre outros.  

Formada em jornalismo pela PUC-SP, tem mestrado em

Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade

Católica de São Paulo e Mestrado em Comunicação de 

Moda pela Domus Academy, de Milãoprograma Germinar, 

da associação Comviver.



É também Coach Ontológica certificada pela Newfield 

Network do Chile, membro da ICF, International Coach 

Federation, atuando em processos de desenvolvimento

humano. Fez fomação de desenvolvimento de líderes

facilitadores pelo programa Germinar, da associação

Comviver.

Pioneira em cool hunting no Brasil, foi coordenadora do 

curso de cool-hunting da Escola São Paulo e implementou o 

curso de cool hunting no IED de São Paulo. Hoje ministra um 

curso online pela Escola São Paulo, da aulas na Sala de 

Cultura, ESPM, Aberje, O Futuro das Coisas, Set Up 

Conference e Fundação Dom Cabral.

Participa de inúmeras palestras pelo Brasil, inspirando 

distintos públicos com seu conteúdo inovador a respeito de 

temas do futuro, de empreendedorismo, da revolução digital 

e humana, do futuro do trabalho, do impacto das novas 

gerações dentro e fora das organizações, da importância da 

diversidade e da nova liderança, entre outros. 
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sabina@sabinadeweik.com.br

Sabina Deweik Think Forward Sabina Deweik

sabina.deweik

Vamos juntos?_


