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Adaptabilidade, diversidade e inovação são imperativos da sociedade 
moderna. Mas diante da vida que exige de nós uma atualização rápida e 
constante, cuidar da saúde mental nunca foi tão importante. Basta lembrar que 
a Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou o stress como a epidemia 
do século 21. A estimativa é que 90% da população global sofra com ele. 
Sendo assim, como desenvolver um novo conjunto de habilidades necessárias 
para lidar da melhor forma com o mundo atual - hiperconectado, acelerado e 
ultracompetitivo? Ou ainda, como é possível responder a este mundo com 
inovação e criatividade se estamos sob forte pressão e constantemente 
estressados?

Psiquiatra de Harvard, autora de best-sellers, palestrante, pesquisadora e mãe 
de 3 filhos, Dr. Shimi Kang ajuda a trazer soluções para essas perguntas. Ela
é a próxima convidada do KES Global Exchange. Baseada em seus 20 anos
de experiência, ela fornece ferramentas para navegar por essas realidades 
opostas e tão características do nosso tempo. Sabemos que o stress impede
a geração de ideias novas e criativas, dificulta a colaboração e a capacidade 
de realização. Um cenário que vai na contramão do que o mundo de hoje exige 
de nós.

Dr Shimi é fundadora da Dolphin Kids: Future-Ready Leaders, CEO da Spark 
Mindset App e apresentadora do programa do YouTube; “Mental Wealth with 
Dr. Shimi Kang”. Também é professora na University of British Columbia, onde 
pesquisa e dá aulas sobre a ciência por trás da motivação aplicada às 
mudanças de comportamento e saúde mental. Suas apresentações no TEDx 
têm milhões de visualizações e seus livros já foram publicados em 12 países. 
Dra Shimi recebeu, entre outros, os prêmios de Distinction Award da YWCA 
Woman, a medalha Queen Elizabeth II Diamond e o Sikh Centennial Foundation 
National Award. 

Em sua apresentação na próxima edição do Global Exchange, a especialista 
conduz a audiência por uma jornada fascinante. Ela mostra os mais recentes 
métodos baseados em pesquisas para responder aos desafios atuais com 
adaptabilidade, colaboração e, assim, atingir o sucesso duradouro. Com sua 
experiência no consultório e no mercado corporativo, Dr Shimi traz ainda 
soluções baseadas na ciência para inovação, liderança e bem-estar. 
Instrumentos necessários para navegar bem pelas realidades opostas que 
tornam o século 21 ainda mais complexo.



VEJA ALGUMAS DICAS DE CONTEUDO
DE DR. SHIMI:

PRE READING

Entenda o stress e o que fazer a respeito

Compreenda o burnout e como evita-lo

Equacao de Sucesso = Adaptabilidade e Diversidade

A arte e ciencia da motivacao interna
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https://www.youtube.com/watch?v=ZP3MAqarM1s&list=PLt-b62i-UnXHxabdSvHIh-urXF863seji&ab_channel=DrShimiKang
https://www.drshimikang.com/2020/02/12/understanding-burnout-how-to-avoid-it/
https://www.youtube.com/watch?v=xdR2rqVjXAk&t=3s&ab_channel=DrShimiKang
https://www.drshimikang.com/2021/03/05/internal-drive-the-art-science-of-human-motivation/
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