AGENDA
2 de dezembro de 2014

Inscreva-se aqui
8:30

Abertura
9:30 – 10:00 AM

Palavras de boas vindas
APRESENTANDO:
Luis A. Moreno, presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento
Richard C. Blum, presidente da Blum Capital Partners e fundador e conselheiro do Blum Center for Development

10:00 – 10:10 AM

Apresentação de abertura
APRESENTANDO:
Madeleine K. Albright, 64ª Secretaria de Estado dos EUA; presidente do Albright Stonebridge Group e da Albright
Capital Management

10:10 – 10:30 AM

Bate-papo sobre a importância da ciência para a inovação
APRESENTANDO:
Rajiv Shah, Administrador da Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional
Carlos Belmonte, Diretor da Sensory Transduction and Nociception research Unit e professor de fisiologia humana
da Escola de Medicina da Universidad Miguel Hernandez

10:30 – 10:50 AM

Impressão 3D: Tecnologia para o Desenvolvimento
A impressão tridimensional pode ter um efeito transformador sobre a economia do desenvolvimento como tiveram os
telefones celulares? William Hoyle, diretor-executivo da Techofortrade – uma associação de caridade do Reino Unido
que analisa o impacto potencial da impressão tridimensional – avaliará as oportunidades desta tecnologia para apoiar
a ação comunitária contra a pobreza.

APRESENTANDO:
William Hoyle, diretor-executivo da Techofortrade

10:50 – 11:10 AM

Laboratório para a cidade: entre a ficção e a realidade, a
arte nos dá a possibilidade de imaginar um mundo melhor
A Cidade do México está lutando para dar uma resposta criativa aos problemas mais preocupantes utilizando a
imaginação da comunidade como ferramenta para transformação social. Gabriella Gómez-Mont compartilhará sua
experiência na criação do Departamento de Ficções e Futuros da capital mexicana, onde se exploram soluções
imediatas para hoje e para os próximos 100 anos da cidade (e de outras).

APRESENTANDO:
Gabriella Gomez-Mont, diretora geral do laboratório para a Cidade da Cidade do México

11:10 – 11:40 AM

Intervalo
11:40 AM – 12:10 AM

Inovação social: Jogos de mudança social
Um espaço de encontros para cidadãos, promotores, pesquisadores, artistas, programadores e filantropos. Estamos
aprendendo constantemente, e não apenas no entorno acadêmico formal. Eric Gordon explica como as comunidades
empreendem por meio dos jogos, enquanto Reina Cabezas comenta como utilizou as técnicas de jogos, ou
gamificação, para desenvolver um novo tipo de escola.

APRESENTANDO:
Eric Gordon, diretor do Engagement Game Lab no Emerson College (Boston – EUA)
Reina Cabezas, empreendedora e professora, Teacherpreneur—Education for Change, Epic Middle School

12:10 – 12:30 PM

Transporte: Easy Taxi, uma startup presente em 30 países
O maior aplicativo de serviços para dispositivos móveis do mundo nasceu de uma frustração, quando Tallis Gomes, o
criador da Easy Taxi, decidiu fazer algo pela sociedade. A empresa hoje está presente em 32 países, 165 cidades e 4
continentes.

APRESENTANDO:
Tallis Gomes, presidente-executivo e fundador da Easy Taxi

12:30 – 12:50 PM

Um bate-papo sobre inovação aberta: Startups +
corporações = “combinação perfeita”
Como as diferentes gerações, startups e corporações não se entendem entre si. As corporações dão a impressão de
serem antiquadas, burocráticas e avessas ao risco; já as startups são disruptivas, irresponsáveis e sem experiência.
Uma não vê os méritos da outra.

APRESENTANDO:
Pablo Larguia, Fundador e presidente-executivo da Red Innova
Manav Subodh, Gerente Global de Assuntos Corporativos da Intel e Co-Fundador da 1M1B

12:50 – 2:00 PM

Almoço

2:00 – 2:20 PM

Segurança viária: Uma inovação que completa 50 anos
O mundo mudou muito desde que a 3M inventou o primeiro sinal de trânsito refletivo em 1939. Mark Gates mostrará
como essa inovação continua salvando vidas. Através dos anos, a colaboração entre empresa e clientes resultou em
melhora contínua de produtos, serviços e segurança viária.

APRESENTANDO:
Mark Gates, diretor de negócios de Segurança viária da 3M

2:20 – 2:40 PM

Bate-papo sobre a geração que nasceu no final do milênio:
os milênios ou “millennials” tomam o poder
Eles já não são crianças. Os jovens nascidos nas últimas décadas do século XX, conhecidos como geração Y ou
geração milênio, são uma força demográfica importante; por isso precisamos mudar o modo como nos relacionamos
com eles. Silvina Moschini, mais conhecida pelo perfil @Miss_Internet no Twitter, compartilha sua visão sobre o
potencial dessa geração e explica como podemos alcançá-la.

APRESENTANDO:
Silvina Moschini, fundadora e presidente da Yandiki, Talento e Criatividade na Nuvem

2:40 – 3:00 PM

Espírito empresarial: Sim, se pode!
Os empresários que estão fora da Califórnia podem utilizar a mentalidade do Vale do Silício? Bedy Yang acredita que
sim. Ela nos conta como ajudou a catalisar o ecossistema de novas empresas no Brasil por meio da BRInnovators.

APRESENTANDO::
Bedy Yang, sócia-gerente de 500 startups

3:00 – 3:20 PM

TA economia compartilhada: Fale em qualquer idioma
A “economia compartilhada” abre passagem na América Latina. Juan Nicolás Pinzón apresenta dois aplicativos: Clog e
Alloo. Uma permite que as pessoas compartilhem seus carros; a outra traduz conversas em 27 idiomas.

APRESENTANDO:
Juan Nicolás Pinzón, presidente-executivo e fundador da Alllo e Clog

3:20 – 3:50 PM

Intervalo
3:50 – 4:10 PM

Mulheres: Conectando as mulheres transformadoras em
todo o mundo
As mulheres estão em um lugar único para se tornar pioneiras, catalisadoras e transformadoras na vanguarda de
seus setores industriais. Susan Fonseca explica a importância de conectar as inovadoras de todo o mundo e de
convidá-las a desenhar soluções baseadas na tecnologia.

APRESENTANDO:
Susan Fonseca Volz, fundadora e presidente-executiva da Women@TheFrontier, membro-fundadora da Singularity
University

3:50 – 4:30 PM

3:50 – 4:30 PM

Desenho: um espaço não convencional para criar serviços
públicos de qualidade
Você alguma vez já imaginou um lugar onde se criasse serviços públicos inovadores estilo Google? Germano
Guimarães explica como ele desenvolveu um novo espaço para criação de serviços públicos de qualidade. Ele
inspirou-se por alguns dos lugares mais criativos do mundo, como Google e Facebook.

APRESENTANDO:
Germano Guimarães, co-fundador e diretor do Instituto Tellus

Noite de Empreendimento (4:30 – 8:00 PM)
4:35 – 5:00 PM

Reunião de Congraçamento
Nossa jornada se encerra com a emocionante Noite de Empreendimento, que culminará com um concurso entre
startups inovadoras e disruptivas criadas por jovens de toda a América Latina e Caribe. Entre centenas de inscritas,
16 empresas foram selecionadas para apresentar seus projetos para o público do Idear Soluciones, formado por
empresários, executivos, jornalistas, estudantes universitários e potenciais clientes. expert judges As apresentações
serão avaliadas por um painel de juízes especializados. Prêmios serão entregues durante a noite.

5:00 – 6:30 PM

Apresentação das startups
6:35 – 7:30 PM

Premiação da Noite de Empreendimento
7:35 – 8:00 PM

Coquetel e networking

