


O que é o 
Além da Hashtag?

Como assim?

Liderado pelo Digital Transformation Team, o 
#AlémDaHashtag é uma evolução do DTTalks 
2019, também conhecido como Digital 
Transformation Talks.

Inspirado em um programa lançado pelo time 
Agro, o #AlémDaHashtag existe para informar, 
engajar e compartilhar conceitos e métodos 
para impulsionarmos a transformação digital.

Acreditamos que para trilhar uma jornada 
de sucesso precisamos, principalmente, de 
informação! E em um mundo cada vez mais 
digital, o primeiro passo para trilhar essa jornada 
é acompanhar as evoluções tecnológicas e 
entender como elas impactam o nosso dia a dia. 



Em 2020 foi 
um sucesso!
Realizamos 16 eventos com 
a presença de colaboradores de 
diversas áreas, clientes e parceiros – 

impactando mais de 2.400 
pessoas!
 
Além disso, compartilhamos cerca de 
70 conteúdos e conquistamos 
a média de 84 no NPS. Ah! E 
também enfrentamos grandes desafios. 

Organizamos eventos em português 
e espanhol, de forma presencial e 
on-line, superando – inclusive – os 
desafios da Covid-19.



Na edição de 2021, 
queremos ampliar 
nossos horizontes...

... E você pode embarcar numa viagem espacial que 
despertará um novo olhar para o mundo e trabalhará, 
acima de tudo, o autoconhecimento e o poder 
transformador da nossa autoralidade.



3, 2, 1... 
Sequência de 
lançamento iniciada!
Sejam bem-vindos e bem-vindas  
à nossa tripulação! 

Apertem os cintos, porque o #AlémDaHashtag 
2021 vai decolar rumo à jornada de transformação!
Durante a viagem, teremos a oportunidade de 
entender como a Transformação Existencial 
e a Transformação Digital caminham juntas e 
conectadas. 

E mais! Vamos descobrir porque é justamente 
essa conexão que nos levará ao futuro do futuro! 
Para isso, contaremos com a presença do 
astronauta Renan Hannouche que, junto ao time 
do Gravidade Zero, comandará essa expedição. 

Junte-se a nós!



A partir do dia 18 
de março, sua vida 
mudará para sempre! 
Confira a programação:

18/03
The Awake
Em uma jornada por futuros ainda sem referência, 
o Awake é o momento da largada e a hora de 
despertarmos para o universo Gravidade Zero.

Astronautas: Renan Hannouche e Dante Freitas

Abril
Future Of The Future
Estamos vivendo um momento de transição de eras. 
Precisamos de novas referências, novos sistemas, 
novas bases. Vamos conhecer as 17 Tendências de 
um mundo interior complexo e o poder por trás da 
nossa autoralidade e do coletivo. 

Astronautas: Renan Hannouche e Tania Mujica



Maio
Touching The Future 
É o chamado para uma nova era. Serão 
apresentadas tecnologias e temas relacionados 
ao que hoje se acredita ser o futuro dos negócios 
e da humanidade.

Astronautas: Renan Hannouche

Problem Sprint Workshop
Usando a metodologia exclusiva do Gravidade Zero, 
iremos mapear os principais desafios da BASF.

Astronautas: Renan Hannouche

Junho
Digital Transformation Sprint 
Os times de designers, artistas e nerds do 
Gravidade Zero se juntam ao time BASF para 
coconstruir um protótipo funcional e de alta 
fidelidade para as soluções definidas.

Astronautas: Time BASF + Time Gravidade Zero

Agosto
Demoday
Vamos apresentar os resultados dos 
protótipos, ouvir os feedbacks da liderança 
e definir como seguimos na implementação 
dos projetos dentro das áreas da BASF.

E muito mais! Além da jornada 
com o Gravidade Zero, teremos 
outros encontros durante o ano.



Embarque conosco!
Participe do #AlémDaHashtag 2021.




