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Prazer!

somos a       
    escola 
do caos

A escola de liderança e inovação, com 
uma proposta simples e ousada: 
estimular pessoas e empresas a provocarem 
rupturas, reinventarem seus mercados e 
construírem o futuro hoje, a partir do CAOS 
ressignificado. #VQV

Pare pra pensar… O que aconteceu antes 
de cada uma das grandes evoluções da 
humanidade? O que há em comum na 
biografia das pessoas que mudaram o 
mundo? O CAOS sempre esteve presente, 
agindo como propulsor da evolução.

Mas quem disse que precisamos esperar 
que o CAOS aconteça na real para a 
gente mudar? Não é preciso esperar 
o CAOS impor mudanças de forma 
desconfortável e inesperada.

Aqui a gente simula o CAOS para turbinar a 
transformação!

Re-imagine, re-invent, re-learn. Essa é a 
fórmula da Escola do Caos para colaborar 
com a construção de um mundo melhor 
para todos. 



aprender 
      viajando 
      ou viajar 
aprendendo

/ / / / / / / /  TRAVE L

Todo mundo sabe que é incrível viajar. E 
quando aprendemos algo viajando, tudo 
se torna ainda mais inesquecível. Você 
já sabe, a Escola do Caos é especialista 
em desenvolver Liderança e Inovação em 
pessoas e organizações, por isso, nossas 
viagens têm esse objetivo. Aqui você vai 
conhecer os percursos prováveis do que 
pode rolar em nossas viagens, mas lembre-
se, eles podem mudar a qualquer instante, 
até porque contamos com parceiros para 
realizar esse tipo de empreitada. A Escola do 
Caos não é uma operadora de turismo e não 
é a responsável pelos Trâmites operacionais 
da viagem toda. Então, o que fazemos? 

Ah! Ótima pergunta. Nós estamos 
antenados com as maiores tendências 
sobre os temas mais relevantes da 
atualidade, e com isso, pedimos para que 
nossos parceiros de turismo organizem 
a viagem como um todo, dentro dos 
temas que levantamos serem os mais 
importantes para que você desenvolva 
as competências da atualidade e 
antecipe sua curva de aprendizagem. 
Mas obviamente, estaremos com você em 
todos os percursos. Nossos conteúdos 
de liderança e inovação vão permear 
a experiência. Será uma imersão com 
insights por todo lado! Borá lá?



desenvolva sua 
liderança com 
a escola do 
caos indo para 
   o    BUTÃO!



“A ESCOLHA FOI MINHA. Ninguém mais é 
responsável por minha partida. Olhando para 
trás, acho quase impossível acreditar que eu — 
um super ocupado gerente geral de uma grande 
indústria – tenha deixado a fábrica para passar 
uma semana inteira num mosteiro ao norte de 
Michigan. Sim, foi isso mesmo. Um mosteiro 
autêntico, cercado por um belíssimo jardim, com 
frades, cinco serviços religiosos por dia, cânticos, 
liturgias, comunhão, alojamentos comunitários. 
Por favor, compreenda, não foi fácil. Eu resisti o 
quanto pude, esperneando de todas as maneiras. 
Mas, afinal, escolhi ir.”

Livro O Monge 
e o Executivo 
– James Hunter

LiderançaLiderança



Wangchuck inseriu na constituição do 
país o conceito de Felicidade Interna 
Bruta, como índice a ser medido 
e acompanhado. Se você busca 
informações sobre autodesenvolvimento, 
liderança inspiradora e humanização 
nas relações, este é o lugar. Entre 
outras experiências, esta viagem vai te 
proporcionar aprendizados relacionados 
a saúde física, mental, priorização 
de atividades para o uso consciente 
do tempo, diversidade, resiliência e 
indulgência.  Para ser um líder completo, 
é preciso ser inteiro. Esta viagem 
proporciona mais do que informações, 
mas vivências transformadoras.  

POR QUE  

POR QUE  
POR QUE  

BUTÃO?
Butão é um país minúsculo, situado entre as 
montanhas mais poderosas do mundo, escondido 
no coração do Himalaia entre a Índia e o Tibete, 
cercado por picos gelados e atravessado por vales 
verdejantes.  Fundado por monges tibetanos há 4 
séculos, é o país mais isolado do mundo.
A terra é um cenário de montanhas dramáticas, 
sob a atmosfera do budismo em rodas de orações 
e reflexões potentes sobre as tradições milenares. 
O impacto e percepções ao itinerar por esse país, 
criam memórias para uma vida pela exeperiência 
utópica do Shangri-la no Himalaia.

No trajeto para o Butão se voa sobre 
várias das montanhas mais altas do 
mundo, incluindo o Everest, o que 
remete a sensações de uma outra 
dimensão da vida. Viajar e sentir o 
destino é uma rara oportunidade para 
descobrir a riqueza da natureza e a 
simplicidade da vida, entre o povo 
caloroso e amigável do lugar. 
A missão nacional é trabalhar com 
afinco para preservar a ecologia em 
estado puro do país, a sua incrível 

riqueza de vida selvagem e cultura única.  
É o último sobrevivente do estado budista 
Mahayana, e um sentimento de reverência preenche 
anseios diversos. A experiência da Escola do Caos 
tem a rara autorização do governo Butanês para 
turismo. A atividade é limitada no país para não 
prejudicar a cultura e o meio ambiente. 
Dinheiro não é a prioridade para o governo Butanês. 
Quer um exemplo? Em 2004, o país baniu o cigarro. 
A venda foi proibida para proteger a saúde dos 
habitantes. Tudo em nome da qualidade de vida 
e da felicidade. Um objetivo que se persegue no 
pequeno país desde 1972, quando um jovem rei 
de 17 anos determinou que a felicidade interna 
bruta era mais importante do que o produto 
interno bruto.  O 40 Rei do Butão, Jigme Singye 



como 
  será a viagem?* 

/ / / / / / / /  L I D E RAN ÇA

*sujeito a alterações 

• Refeições gastronômicas 
diferenciadas durante toda  
a estadia.

• Atividades da agenda técnica 
(palestras de liderança, aulas, 
curso, conversa com autores) e 
de entretenimento monitoradas 
com coordenação local.

• Programas e atividades de 
entretenimento turístico cultural e 
histórico em Katmandu, Thimphu, 
Punakha, Paro & The Tiger’s Nest.

• Período de 12 dias de viagem 
– de 5a a 2a feira da semana 
seguinte entre atividades 
programadas na agenda técnica 
e as visitas históricas, culturais 
e de entretenimento turístico nas 
cidades de Katmandu, Thimphu, 
Punakha, Paro & The Tiger’s Nest.

• Malha aérea de São Paulo a Paro 
no Butão com conexões no Oriente 
Médio (Doha) ou Ásia (India).

• Acomodação em hotéis categoria 
|5 estrelas em Thimphu.

• Logística de deslocamentos em 
padrão executivo privativo.



/ / / / / / / /  L I D E RAN ÇA

o que 
    faremos lá? *

• Visitas às cidade de Paro, 
Thimphu, Punakha e o emblemático 
monastério budista The Tiger’s 
Nest. Palestra Liderança 
Regenerativa.

• Participar e conhecer diversas 
atividades artísticas com 
produtores locais tradicionais.

• Descobrir as belezas e 
preciosidades do monastério Cheri 
e adentrar no espírito profundo do 
budismo. Imersão de 2 horas.

• Imergir nas montanhas em rodas 
de orações e surpreender-se 
pelas audições das lições do dia. 
Vivência em grupo.

• Visitar a produção artesanal 
de papel, material utilizado 
ancestralmente em diversas 
manufaturas. On the job training.

• Conhecer e sentir o National 
Memorial Chorten e 
auspiciosamente aprofundar-se  
dos insights às reflexões. Vivência 
em grupo.

• Desfrutar nos encantos de 
Tashichho dzong onde desfilam 
visitantes e monges entre as 
mais de 1000 pinturas de budas. 
Palestra interativa.

• Observar a concentração e 
destreza nas sessões de jovens 



arqueiros no mais importante 
esporte nacional. Atividade em 
Grupo (Dinâmica).

• Oportunidade de imersão  
em um ritual tradicional de  
banho de pedras quentes e  
ervas às margens de um rio. 
Atividade Guiada.

• Contemplar a maior estátua do 
mundo, o Buddha Dordenma, feito 
de cobre, dourado em ouro e 
preenchido com 125.000 estátuas 
de Buda de ouro menores. 

• Observar em quietude e amplidão 
o voo de águia em The Dochu La 
Pass no ponto mais Elevado da 
Estrada Thimphu and Punakha 
a 3,150 metros de altitude e 
visão amplificada dos Himalaias. 
Atividade Guiada de Meditação.

• Aventurar-se nas emoções de 
percorrer as corredeiras do rio  
Mo Chhu. Dinâmica Gamificada  
em Grupo.

• Caminhar pelos cênicos campos 
de arroz para alcançar o templo 
Khamsum Yulley Namgyal.  
Prática meditativa.

• Aprofundar-se na cultura 
butanesa e seus valores através 
da visita ao National Museum. 
Palestra.

• Voltar no tempo e imergir no 
tempo de Kichu Lhakhang 
preciosidade do século VII.

• Escalar uma extraordinária 
montanha até o icônico 
monastério Tiger’s Nest 
e deslumbrar-se com a 
emblemática arquitetura do lugar. 
Atividade em Grupo

*sujeito a alterações 



descubra o 
seu potencial 
de inovação 
com a escola 
do caos em 
ISRAEL!
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/ / / / / NAÇÃO 
   START U P  

P EQU E N O  PA Í S ,
POTE NTE 

  CAPAC I DAD E

Por que Israel? Uma combinação improvável de 
fatores faz de Israel um dos países mais inovadores 
do mundo. Sabe aquele papo do Caos que sempre 
traz algo melhor? Um aprendizado, uma lição, uma 
transformação. É exatamente o caso de Israel. Um país 
minúsculo, do tamanho de Sergipe, e com população 
equivalente à do estado de São Paulo, que nasceu em 
meio a conflitos territoriais e religiosos. O país esteve 
envolvido em cinco guerras nos últimos 15 anos!

Mas a limonada que o país fez deste limão tem alguns 
outros ingredientes. O primeiro deles é a educação 
de excelente qualidade e o fato do país ter recebido 
mais de 1 milhão de imigrantes russos com alto nível 
de especialização. Outro ingrediente é a grana: o 
país recebe U$$ 10 bilhões de investimento externo 
anualmente e o fato de ser um país fortemente 
militarizado, historicamente as grandes inovações 
tecnológicas têm a ver com as guerras. Israel investe 
no exército mais do que EUA e Rússia, por exemplo. 
As inovações que nascem de tamanho investimento 
acabam sendo adaptada para uso civil.

Inovação
Inovação



Por essas e outras razões, Israel é o segundo hub de 
inovação no mundo depois do Vale do Silício e tem 
um consistente ecossistema de tecnologias de ponta 
em funcionamento. O país tem mais de 500 centros 
de P&D de empresas multinacionais presentes e mais 
de 30 investindo ativamente. O país tem um forte 
mercado de aquisições com mais de 1000 startups 
ativadas e potente capacidade de inovação com mais 
de 6.000 startups operantes e outras 700 novas 
geradas anualmente. Israel também tem um setor de 
venture capital e private equity maduro e dinâmico, 
que será investigado em nossa expedição. 

Israel tem o segundo maior centro de inovação do 
mundo, o Silicon Wadi, que só perde para o Silicon 
Valley, na Califórnia. No país, nasceram empresas 
como Waze, Viber e Wix e se instalaram os centros 
de pesquisas de alta tecnologia de empresas como 
Microsoft, IBM, Apple, Cisco, HP e Intel. 



como 
    será a 
viagem?* / / / / / / / /  I N OVAÇÃO

*sujeito a alterações 

• Refeições gastronômicas 
diferenciadas durante toda a 
estadia

• Atividades da agenda técnicas e 
de entretenimento monitoradas 
com coordenação local

• Ingresso as visitas, palestra 
e seminários nos centros 
de pesquisa, aceleradoras, 
departamentos de defesa e 
grandes corporações

• Programas e atividades de 
entretenimento turístico cultural em 
Tel Aviv, Césareia, Jerusalém e Gaza. 

• Período de 11 dias de viagem 
– de 5a a domingo da semana 
seguinte entre atividades 
programadas na agenda técnica 
e as visitas históricas, culturais 
e  de entretenimento turístico nas 
cidades de Tel Aviv e Jerusalém.

• Ampla malha aérea entre São 
Paulo e Tel Aviv com voos direto 
ou conexões na Europa

• Acomodação em hotéis categoria  
5 estrelas

• Logística de deslocamentos em 
padrão executivo privativo



*sujeito a alterações 

• Seminários com conteúdos 
específicos e abordagens 
inovadoras sobre setores 
estratégicos de diferentes 
indústrias.

• Reuniões privativas com 
lideranças de pesquisa e 
desenvolvimento das mais de 
500 empresas multinacionais 
presentes.

• Itinerância e intercâmbio de 
conhecimento, práticas, projetos 
através de visitas ao ecossistema 
de inovação nacional que combina 
os setores privados, governo e 
academia.

• Palestras com entidades 
representantes dos principais 
pilares de inovação da indústria de 
defesa, incubadoras, aceleradoras, 
centros de pesquisa, startups e 
grandes empresas.      

• Intercâmbio de experiências 
práticas através de imersões em 
unidades de tecnologia.



*sujeito a alterações 

• Palestra de agência 
governamental sobre 
desenvolvimento e controle do 
ecossistema de inovação.

• Viagem Orientada à Inovação de 
Ponta.

• Palestra sobre a geopolítica 
nacional – Autoridade de 
comunicação abordará os 
principais aspectos da história 
do país, desafios, os múltiplos 
grupos vizinhos (judeus, 
árabes, palestinos) envolvidos 
e que buscam conciliação nas 
perspectivas políticas e ideológicas.

• Curso introdutório sobre a 
constituição e funcionamento do 
Ecossistema de Inovação de Israel.

/ / / / / / / /  I N OVAÇÃO

o que 
    faremos lá? *



programação
• Visita a cápsula Peres-Center para conhecer a exposição de 

centenas de casos de inovação e busca da Paz.

• Visita ao prestigiado Weizmann Institute of Science, onde 
a tecnologia encontra a ciência e apenas um grupo de 
pesquisadores de elite tem acesso aos mais modernos 
laboratórios e instalações para realizar suas descobertas. 

• Interação com a Triple P uma consultoria de segurança 
cibernética focada na transferência de conhecimento dos 
riscos para clients C-level

• Visita ao Startup Nation Central principal , orgão encarregado 
de manter os dados de todo o cenário de startups no país e 
que conecta empresas a soluções relevantes

• Visita a Infibond AI uma das startups líderes no país que 
desenvolve algoritmos de Inteligência Artificial comercialmente 
já faz POCs no setor financeiro e de seguros no Brasil.



• Apresentação sobre o ecossistema de venture capital que 
começou com o VC Funds e não estaria funcionando se o 
fluxo de recursos fosse interrompido. Esta sessão é para 
entender como esses articuladores pensam e como produzem 
saídas profícuas.

• Imersão na foodtech Better Juice. As foodtechs são um grande 
negócio em Israel. Better Juice é um investimento recente e 
inovador da Citrosuco na indústria de suco de laranja.

• Conhecer a Brigg uma das principais startups em Israel que 
inova de forma disruptiva a logística no Brasil para McDonalds, 
CLARO, Coca Cola e FEDEX.

• Visita a Hatzerim & MAGAL dois Kibutz icônicos que mantém 
práticas socialistas em sua vida social e econômica. Nos locais 
também a NETAFIM, inventora e maior empresa de irrigação 
por gotejamento do mundo, possui suas fábricas.

• Visita a Ashalim no meio do deserto onde encontra-se a maior 
placa espelhada de captação de energia solar do mundo 
(250mts).

• Visita ao Instituto Volcani, a mais importante instituição de 
pesquisa em Agro de Israel.

• Visita e degustação de vinhos nacionais diretamente de 
produtores da Terra Santa.



• Passeio ao Mar Morto, o ponto mais baixo da Terra e famoso 
por seus minerais e água salgada, que proporcionam a 
interessante experiência de boiar sem qualquer esforço.

• Passagem por Tel Aviv, cidade mediterrânea metropolitana de 
belas praias, gente estilosa e vida noturna fervilhante! 

• Visita à cinematográfica Césareia, a 45 minutos de carro de 
Tel Aviv. Construída há dois milênios pelo governador romano 
Pontius Pilates, Césareia foi um dos maiores e mais magníficos 
portos do Mediterrâneo, com píeres gigantes mar adentro. 
Hoje é destino para viajantes que buscam concertos no antigo 
teatro romano e descanso e lazer no porto otomano e na 
praia, onde há charmosos cafés e restaurantes. 

• Pausa na emblemática Jerusalém, onde religião e geopolítica se 
misturam em uma história contemporânea de fé e lutas, num 
local que abriga as três maiores religiões monoteístas. 

• Visita a Gaza para conhecer a incubadora Gaza Sky Geeks, 
que já lançou 16 empresas digitais. Na localidade, 60% dos 
estudantes de engenharia da computação são mulheres! 



ROTEIROS 
PENSADOS PELA 
ESCOLA DO CAOS 
    PARA UM 
    REENCONTRO

Estes roteiros foram pensados especialmente 
para você que já leu todos os livros da moda 
sobre autoliderança, autodesenvolvimento, já 
desenvolveu os hábitos das pessoas eficazes, 
já provou o milagre da manhã, já trabalhou 
em scrum e squads, já mudou o mindset, se 
decepcionou com a liderança essencial e sente 
que ainda falta algo. Ser líder e ser inovador é, 
antes de tudo, conhecer seus próprios limites 
justamente para ultrapassá-los. Esses roteiros 
são a oportunidade para que a transformação 
nasça em você. Tudo que você precisa está aí 
dentro. Estes destinos irão apenas promover 
esse reencontro. Vamos? 



Roitman

Costa

Bars

/////QUEM 
      FAZ
O CAOS?

Alberto

Amanda

Anderson

É um cara que persegue tendências inovadoras pelo mundo. 
É especialista em comportamento humano nas organizações 
e um incansável questionador dos modelos ultrapassados 
de gestão. Uma alma livre que compartilha tudo o que sabe. 
Na Escola do Caos é quem cuida de vender o nosso peixe.

Escreve para se divertir e trabalha para viajar.

Mãe, jornalista, pesquisa e escreve sobre diversidade, 
empoderamento feminino, empreendedorismo e 
comunicação. Defende a autenticidade e o amor no 
ambiente organizacional. É quem toma conta da 
marca e da comunicação da Escola do Caos.

Tem sempre uma gargalhada no gatilho.

Entusiasta da aprendizagem ativa e sem blá blá blá.  
É especialista em liderança e transformação 
organizacional. Acredita que o mundo só evolui 
por meio da educação. É o nosso Professor Pardal. 
É quem cria nossos produtos e sempre tem uma 
solução para tirar da cartola.

Cozinha para se divertir e corre para não se acabar.



www.escoladocaos.com

Bóra conversar mais?
falecom@escoladocaos.com
(11) 2391-5202

Confira nossas redes:

/escoladocaos

/escoladocaos

@escola_do_caos


