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• Um dos maiores conglomerados empresariais da América Latina.

• Companhia de controle familiar, com uma holding gestora de portfólio de investimentos 

de longo prazo.

• Atuação em oito segmentos de mercado.

• Reconhecido modelo de governança, em constante evolução, com autonomia de gestão 

das empresas investidas.

• Práticas financeiras equivalentes às de companhias abertas.

• Sólida Política de Compliance e Anticorrupção.

A VOTORANTIM





O PROGRAMA



Construção dos próximos 100 anos

 Conexão com as novas tendências das 
organizações.

 Estímulo a ambientes, processos e 
comportamentos de alto 
desempenho.

 Promoção sistemática do alinhamento 
entre propósito e visão de futuro.
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CULTURA DE ALTA PERFORMANCE

Forma como as organizações têm se adaptado aos desafios contemporâneos, 
promovendo ambientes diferenciados, estimulando autonomia e 
comportamentos inovadores, criando e suportando estruturas complexas, 
desenvolvendo modelos de trabalho e governança inspiradores, alternativos 
aos modelos tradicionais de cultura e gestão.

Chefias se contrapõem a lideranças e passam a chamar a atenção conceitos 
como meritocracia, empatia, autogestão e transparência.



NOVOS PADRÕES E TECNOLOGIAS EMERGENTES

Evolução exponencial de diferentes tecnologias em vários campos 15 anos para trás e 

15 anos para frente e as mudanças (por elas provocadas ou que ainda devem 

provocar) nos negócios e em nossas vidas.

#3dprinting 

#bigdata

#biohacking 

#biomimicry 

#biotechnology

#bitcoin 

#datascience

#digitalbiology

#digitalmanufacturing 

#digitalmedicine

#infinitecomputing

#internetofthings

#m2m

#nanorobotics 

#nanotechnology 

#neuroscience 

#biomechatronics

#sensors

#syntheticbiology

#virtualreality

#molecularmachines 

#distributedmanufacturing



BUSINESS DESIGN

Criação, (re)desenho ou incorporação de modelos de negócio com potencial disruptivo

no mercado com propostas inovadoras de produtos, serviços e tecnologias, 

canais/acesso ao mercado, comercialização e relacionamento com os clientes.

#startups

#ventures

#entrepreneur

#corporatestartup

#newventures

#creativeconomy 

#businessmoldel

#incubador

#lean

#designthinking

#under30

#designfiction



TRANSFORMAÇÃO CONSCIENTE

Para se promover uma profunda mudança em toda a organização, externa e 

internamente, é necessário se promover uma mudança em cada um de nós. Esta 

mudança começa com a expansão da consciência e uma nova forma de ver a 

organização e a dinâmica dos sistemas, entendendo que os modelos de negócio mais 

apropriados podem emergir e se desenvolverem e nos quais os valores pessoais e 

coletivos contribuam para o florescimento e a sustentabilidade do negócio. 

#modelosmentais 

#pensamentosistemico 

#ver 

#knotworks

#história

#criatividade

#liderança

#valoreshumanos

#transformação 

#holonomics 

#propósito

#wholeness

#mudança



GLOBAL MINDSET

Pessoas preparadas, motivadas e ativas com modos de pensar, atitudes e práticas 

adequadas ao contexto VUCA (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity) do mundo 

em que vivemos.

#ethics

#neoliberalism

#globalcitizen 

#empathy 

#brandadovacy 

#civilrights 

#diversity 

#networks 

#globalgovernance 

#globalchallenges 

#activism 

#scalablecooperation 

#migration 

#globalpolitics 

#postdemographic 

#tpp 

#culturahacker 

#legalbounderies 

#freetradeagreements 

#tradebarriers





www.votorantim1818.com.br

http://www.votorantim1818.com.br/
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OBRIGADA!

mirella.ugolini@votorantim.com
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