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 About him
Executivo de tecnologia no Vale do Silício, trabalha há mais de 10 anos no mercado 
americano com empresas ranqueadas na Fortune 100.
Tem experiência com liderança de negócios, divisões com faturamento multibilionário
e times ao redor do mundo.
Ministra aulas na Universidade da Califórnia em Berkeley como professor de Liderança
e Inovação.
Atua como investidor e board member em startups, ambiente no qual tem a oportunidade
de aconselhar C-levels e fundadores nas áreas de Produto e Liderança.
É mentor de líderes promissores que trabalham em empresas como LinkedIn, 
Salesforce.com e Priceline Group, dentre outras.
Vinícius também é diretor e membro do conselho do Junior Achievement na Califórnia,
uma das maiores instituições sem fins lucrativos globais na área de educação
para crianças e adolescentes.
Apoia projetos sociais na Tanzânia, África e sua paixão por educar o converteu em um 
speaker nas áreas de Liderança, Inovação, Transformação Digital e Inteligência Artificial.
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Tema  Liderança em Change Management
- A importância de preparar equipes para mudanças e grandes transformações.

Crie cultura de inovação

• Essência de um processo 
cultural inovador;

• O papel dos líderes para 
manter a empresa em 
constante mudança;

• Como engajar 
funcionários no processo 
de mudança e inovação;

• Ambientes híbridos de 
trabalho.

Inovação

• Encontrando os 
problemas universais;

• Diferença entre inovação 
e invenção;

• Disrupção e 
desenvolvimento de 
produto não acontece 
apenas dentro do 
escritório;

• A importância da criação 
de startups internas como 
centros de inovação.

Crie produtos de sucesso

• A importância de 
Frameworks e Roadmaps

• Crie conexão emocional 
entre produto e público 
via Storytelling;

• Equilibre característica, 
preço e valor;

• Excelência operacional:
• Contrate os que fazem 

a coisa acontecer;
• A falha como 

instrumento de 
sucesso;

• A ciência da garra e 
mindset de 
crescimento.

Os temas podem ser adaptados, de acordo com as suas demandas e áreas de atuação do palestrante

https://pt.viniciusdavid.com/innovationgarage
https://www.viniciusdavid.com/


Desenvolvimento Humano

• Etapa de provocação 
motivadora para a busca 
da inovação;

• Foco no aprimoramento e 
na exponencialidade 
humana;

• Como as maiores 
empresas do mundo 
inovam com mindset e 
cultura;

• Inovação e o papel 
humano.

Inovação

• O que é inovação e por 
que ela é importante;

• Como fazer grandes 
empresas inovarem e 
escalarem como startups;

• Reinventando negócios 
com a Indústria 5.0;

• Melhore a experiência do 
cliente e de 
colaboradores;

• Produtividade e 
personalização de 
produtos e serviços com 
AI.

Liderança

• Como criar cultura para 
fomentar inovação e 
manter times 
exponenciais;

• Growth Mindset nas 
empresas;

• Desenvolver e aprimorar 
o mindset de diretores e 
colaboradores para 
compreenderem que 
exercer liderança 
multiplicadora, com foco 
em inovação e 
Transformação Digital, 
deve estar entre suas 
maiores prioridades.

Os temas podem ser adaptados, de acordo com as suas demandas e áreas de atuação do palestrante

Tema A 5ª Revolução Industrial e o fator humano como centro das inovações
- A importância de preparar equipes para mudanças e grandes transformações.

https://pt.viniciusdavid.com/innovationgarage
https://www.viniciusdavid.com/


Crie cultura

• Contrate, desenvolva e 
promova pessoas com 
base na cultura;

• Missão e valores
vs
Propósito Transformador;

• Diversidade e Inclusão;

• Todas as pessoas podem 
inovar.

Excelência operacional

• Contrate os que fazem a 
coisa acontecer;

• A falha como instrumento 
de sucesso;

• A ciência da garra e 
mindset de crescimento.

Time é tudo

• Você não constrói sua 
empresa só;

• A sua empresa é a soma 
de quem está envolvido 
nela;

• Tenha uma visão de 
negócios definida pelo 
time.

Os temas podem ser adaptados, de acordo com as suas demandas e áreas de atuação do palestrante

Tema Os três fatores que impulsionam a Alta Performance
- Criação de uma cultura de excelência | propósito e visão | excelência na execução.

https://pt.viniciusdavid.com/innovationgarage
https://www.viniciusdavid.com/


Construa uma visão 
inovadora

• O propósito e missão das 
pessoas que trabalham 
para você;

• Por que é preciso querer 
mudar o mundo para se 
reinventar e continuar 
relevante;

• O papel do líder na 
criação de um time 
visionário, inovador e de 
alta performance.

Como AI
empodera RHs

• Acelera a integração de 
novos funcionários, 
auxiliando-os a atingir alta 
performance e entrega 
de  resultados em menor 
tempo;

• Aumenta a retenção, 
reduzindo custos com 
recrutamento e seleção;

• Reduz o tempo gasto em 
mapeamento e tarefas 
transacionais para que 
líderes dediquem mais 
tempo ao 
desenvolvimento 
humano.

Contrate e retenha
os melhores talentos

• Encontre e motive os 
melhores talentos;

• Os melhores profissionais 
não estão procurando 
emprego;

• Como convencer os 
melhores a trabalhar em 
sua empresa;

• Desenvolva o time.

Os temas podem ser adaptados, de acordo com as suas demandas e áreas de atuação do palestrante

Tema  Empodere a exponencialidade humana e retenha os melhores talentos
- Modelos de gestão de pessoas dos grandes centros de inovação do mundo, que tem transformado a área de RH.

https://pt.viniciusdavid.com/innovationgarage
https://www.viniciusdavid.com/


Exponential People Transform and Innovate
Innovation, business and career success are outcomes of a product called YOU.
Transforming this product constantly and seeking exponentiality in what you do
— can change the world.
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Let’s change the world together?
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