


Palestrante:

Adalberto Bueno
Cargo:
Advogado e diretor da empresa A & B Advocacia Empresarial 

Palestras:
• Direito do trabalho;
• Reforma trabalhista;
• Terceirização.

Currículo:
Foi o primeiro advogado no país a conseguir fazer com que a justiça do trabalho condenasse
uma empregada a pagar lucros cessantes e danos morais à sua ex-empresa.
Membro da Divisão Jurídica da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande
do Sul (FEDERASUL)
Membro da Comissão de Combate ao Comércio Informal da Federação do Comércio de Bens
e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (FECOMÉRCIO).



Palestrante:

Adriane Laste
Cargo:
Sócia e Diretora Comercial da Polia Resultados

Palestras:
• Intraempreendedorismo: como engajar minha equipe para uma atitude intraempreendedora;
• Potencializar as vendas: como cuidar e engajar clientes para se tornarem "advogados" de sua marca;
• Canais de Atendimento: como aproveitar o máximo as manifestações dos clientes e rentabilizá-las.
• Empreender é um estilo de vida: como manter o comportamento empreendedor diariamente
• Liderança Inspiradora: como as mulheres fazem a diferença nos modelos de negócios.

Currículo:
Palestrante motivacional para as áreas de empreendedorismo - vendas - relacionamento com
o cliente - engajamento de equipes;
Sócia nas Empresas Polia Resultados e CLIC Treinamento em Vendas;
Mais de 20 anos trabalhando na gestão e liderança de equipes de trabalho e times
multifuncionais; Mais de 16 anos trabalhando no desenvolvimento de treinamento contínuo
para as equipes comerciais.



Palestrante:

Adriano Dutra da Silveira
Cargo:
Advogado e consultor de empresas.

Palestras:
• Gestão de risco da terceirização;
• Impactos da Reforma Trabalhista.

Currículo:
Com especialização em Gestão Empresarial, pela UNISINOS - RS, é responsável pela
coordenação executiva de projetos de consultoria em terceirização e gestão de risco de
contratos terceirizados.
Palestrante convidado para eventos nacionais e internacionais, bem como responsável pelo
treinamento de executivos e gestores em diversas organizações.
Diretor da Adutra Consultoria Jurídica Empresarial;
Professor da FIA – Fundação Instituto de Administração – núcleo LAB-FIN PROVAR;
Especialista convidado pelo TST (Tribunal Superior do Trabalho) para palestrar na Audiência
Pública sobre Terceirização, ocorrida em outubro de 2011.



Palestrante:

Ale Bein Endruweit
Cargo:
Consultora da Estalo
http://www.consultoriaestalo.com.br

Palestras:
• Autoconhecimento;
• Desenvolvimento de equipes;
• Recrutamento e seleção;
• Dinâmica de Grupos;
• Psicologia Organizacional;
• Psicologia Positiva.

Currículo:
Psicóloga, MBA em Gestão Estratégica de Pessoas/FGV. Atuação como Business Partner
estratégica na área industrial. Experiência com avaliações psicológicas para análise de risco
psicossocial. Assesment e Psicologia positiva.

• Formação de Líderes;
• Formação de Business Partner;
• Formação de multiplicadores.

http://www.consultoriaestalo.com.br/


Palestrante:

Alexandre Ben Rodrigues 
Cargo:
Sócio Diretor na Humanitas 21

Palestras:
• Sociedade Contemporânea em crise: desafios para o século XXI
• Autoconhecimento e Bem Estar

Currículo:
Cientista Social pela UFRGS, Especialista em Administração de Empresas pela FGV, Mestre e
Doutorando em Ciência Política pela UFRGS. Coordenador Técnico de Ação Social no SESC/RS,
Consultor da UNESCO na área de saúde e Articulador de políticas públicas junto ao Ministério
da Justiça.



Palestrante:

Ana Cláudia Bitencourt Claudino
Cargo:
Diretora da YES Agência 2011 

Palestras:
• O segredo da Inteligência Emocional para as Mulheres;
• Empreendedorismo Feminino Transformando Ideias em Modelos e Práticas;
• Liderança Feminina: Como tornar-se uma líder Mulher
• As Cinco Atitudes para Vencer na Vida: Método 5ª’s

Currículo:
Coordenadora e professora do Curso de Formação em Gestão de Eventos da Unisinos 2010 a 2014.
Professora e coordenadora do curso Pós de Gestão de Eventos 2018 do Senac RS 
Co-escritora no Livro Empreendedorismo Feminino 
Foi presidente - Associação Brasileira de Empresas de eventos no Rio Grande do Sul Gestões 2010-
2013 e Presidência Nacional da ABEOC Brasil 2014- 2017.
Presidente do SINPROEVEN RS 2016-2019
Diretora da Federação internacional de eventos de 2013 a 2017 
Cocal —Federación de Entidades Organizadoras de Congresos de América Latina 2013-2018

https://www.facebook.com/COCAL.LATAM/


Palestrante:

Angéllica Noguez
Cargo:
Diretora da Kocriare – Hub de Negócios e Treinamentos, Diretora da Associação 
Comercial de Porto Alegre (2018/2020), Coordenadora do Núcleo de Mulheres 
da ACPA (2018/2019), Mentora e Consultora Estratégica para Vendas.

Palestras:
• Comportamento como Ferramenta Poderosa de Vendas.
• Equipes Envolvidas, vendas Encantadoras.
• Empreender e Negociar, Por Onde Começar?;
• Empreendedorismo Assertivo, Comportamento e Produtividade.
• Liderança Estratégica, Equipe Engajada;.
• Auto ciência - Sou Líder, e agora?;
• Planejamento Estratégico: Por onde começar?

Currículo:
Especialista em Aceleração de Talentos Comerciais, através de modernas técnicas
Comportamentais linkadas a Gestão, Negociação e Vendas.
Mestre em Direção Estratégica de Marketing e Vendas, com Pós em Gestão de Pessoas e MBA
em Marketing, além de diversas especializações no Brasil e Exterior na área de Coaching,
Comportamento e Estratégias Comerciais.
Mais de 20 anos de Experiência na Gestão Comercial Coorporativa e mais de 10 anos
desenvolvendo Talentos Comerciais.
Trabalha com Treinamentos e Mentoria para Equipes e Empreendedores ligados a área
Comercial e de Relacionamento.



Palestrante:

Antonio Miozzo
Cargo:
Consultor da AGQ – Associação Gaúcha para a Qualidade

https://www.agq.com.br

Palestras:
• Solução Efetiva de Problemas;
• Tomada de decisão baseada em fatos;
• Gestão de estoque em datas especiais. 

Currículo:
Profissional com mais de 30 anos de experiência nas Áreas de Produção, PCP, Gestão da
Qualidade e Desenvolvimento de Fornecedores em empresas de grande porte na área
automotiva, equipamentos, alimentação, curtumes, calçadista, comercio e prestadores de
serviço. Larga experiência em trabalhos de diagnostico, planejamento e implantação de ações
corretivas e Melhoria Continua em Processos administrativos e industriais, utilizando
ferramentas de gestão e indicadores, e na implantação de Sistemas da Qualidade.



Palestrante:

Bernardo Gabineski Taborda
Cargo: Coordenador Núcleo Previdência Complementar e Compliance na Sperotto
Advogados Associados 

Palestras:
• Gestão de risco e Compliance nas organizações

Currículo:
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Unisinos.
Mestre em direito do comércio internacional pela UNSW -Sydney AU.
Membro da Comissão Especial de Seguros e Previdência OAB/RS Complementar.
Membro da Comissão de Compliance da AIDA (Associação Internacional de Direito de
Seguros).
Membro da Comissão de Compliance da FEDERASUL.



Palestrante:

Bibiana Zereu
Cargo:
Fundadora da SELO Desenvolvendo Carreiras
https://www.selo.net.br

Palestras:
• O que é sucessão dentro das empresas?;
• Como começo a resolver esta questão?;
• Capacidades e comportamentos necessários para os profissionais de hoje;
• Coaching e Mentoring - Quando utilizar na empresa.

Currículo:
Empresária, Co-Fundadora da Selo Carreiras, empresa especializada em estratégias e
tecnologias de gestão comportamental para impulsionar negócios e carreiras.
Mais de 20 anos de atuação no mercado, atua em projetos relacionados a sucessão,
desenvolvimento de executivos, mapeamento de potenciais e construção de programas
internos de mentoria para talentos, já atuado com mais de 2.000 executivos e 100 empresas
no Brasil.
Formada em Psicologia, Especialização em Psicanálise, Pós-Graduação em Administração
Hospitalar pela PUC, Mestre em Gestão Estratégica de Negócios pela FGV-EBAPE.

https://www.selo.net.br/


Palestrante:

Cecília Nunes
Cargo:
Consultora da Estalo
http://www.consultoriaestalo.com.br

Palestras:
• Autoconhecimento;
• Desenvolvimento de equipes;
• Relações Interpessoais;
• Psicologia Organizacional;
• Processos grupais;
• Coaching;
• Dinâmica de Grupos.

Currículo:
Psicóloga, Professional Coaching pela Sociedade Latino Americana de Coaching. Especialista
em Psicologia Organizacional com formação em desenvolvimento de grupos/SBDG. Analista
Comportamental DISC e PDA. Experiência de 15 anos em grandes Organizações na área de
Gestão de Pessoas, como: Taurus, SLC Alimentos e Adami. Atuação como Gestora e
responsável pelo desenvolvimento de equipes.

• Formação de Líderes;
• Formação de Business Partner;
• Formação de multiplicadores

http://www.consultoriaestalo.com.br/


Palestrante:

Claiton Fernandez 
Cargo: Founder & CEO do ICFZ Site: www.icfz.com.br

Palestras:
• Como fazer sobreviver seu negócio em tempos de crise?
• Empresas em família: o que fazer e evitar
• Neurobusiness, transformando pessoas e resultados 
• Preparado para mudar o mindset do seu negócio?
• Os múltiplos papéis do executivo
• Por que as cadeiras de líder estão vazias?
• Pilares de um time multicampeão
• Caminhos de um vencedor (Baseado no Livro)
• Gestão das emoções no ambiente corporativo (Baseado no Livro)

Currículo:
Formado em Administração com doutorado e mestrado, MBA em Gestão Empresarial e graduação em Ciências

Contábeis, liderou grandes projetos, todos pilares na construção de cases de sucesso em diferentes segmentos de

atuação. Exercendo cargos executivos no Brasil e no exterior, sua trajetória é marcada pela capacidade em

reestruturar e expandir empresas, negociar passivos, gerar resultados, formar e liderar times de alta performance.

É membro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, especialista em gestão de empresa familiar.

Professor orientador de cursos de graduação e de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas. Perito contábil e

avaliador de imóveis judicial e extrajudicial. Palestrante e mentor de treinamentos com foco em liderança, temas

comportamentais e motivacionais. Autor e co-autor de livros e artigos com publicação nacional e internacional.

http://www.marcelosimonato.com/
http://www.icfz.com.br/


Palestrante:

Cláudia Peruzzato
Cargo:
Sócia Proprietária da Incentivo Treinamentos
https://www.incentivotreinamentos.com.br
Currículo:
Curso Superior complementar em Gestão de Serviços – 2000 FACULDADES RADIAL/SP. Curso de Relações Públicas –
1989/PUC-RS e FAAP/SP (Fundação Armando Álvares Penteado). Suplente da Coordenação do Núcleo de Mulheres
Empreendedoras da ACPA (Associação Comercial de Porto Alegre). Palestrante com mais de 3.000 horas ministrando
cursos e palestras. Professora do CORE – Conselho Regional dos Representantes do RS, na FEEVALE – Cursos de Extensão,
UNISINOS – Curso de Extensão, Faculdade São Judas Tadeus – Curso de Extensão, Faculdade São Marcos – Curso de
Extensão, Ulbra – Curso de Extensão. Participou do Prêmio SEBRAE “Mulher de Negócios” – 2010/11 e 2012.Palestras:

• Etiqueta & postura empresarial;
• Motivando meu “EU”;
• Sou empreendedor (a), e agora?
• Vida e Carreira – A Dupla jornada;
• Liderança compartilhada – Ações para melhorar o desempenho da 

equipe;
• Atendimento ao cliente: o maior desafio;
• Como conduzir reuniões produtivas e eficazes;
• Endomarketing – Ações que valorizam empresas e colaboradores;
• Sistema 9S´s – Continuando a gestão da qualidade;
• O perfil de compra das gerações - As diferenças de visões são

essenciais;

. Gerenciando reclamação do cliente;
• Como vender com sucesso e alcançar metas;
• Marketing Dirigido a Vendas – O sucesso está no conhecimento das estratégias;
• Venda ativa por telefone - Televendas;
• Técnicas de Apresentação e Oratória - Como falar em público com segurança.
• Sistema 5S´s – Como implementar e manter;
• Feedback – A importância do retorno com qualidade.
• O perfil de compra da mulher – Como atender e entender as expectativas

femininas;
• As mil maneiras de ser mulher.
• As diferenças dos gêneros (Masculino e Feminino) – Como se relacionar no dia-a-

dia profissional;

https://www.incentivotreinamentos.com.br/


Palestrante:

Clóvis Oyazarbal
Cargo:
Presidente da AGQ – Associação Gaúcha para a Qualidade

https://www.agq.com.br

Palestras:
• Conceitos e fundamentos da Gestão para a qualidade total;
• Implantando mudanças na empresa.

Currículo:
Executivo por 21 anos em Recursos Humanos e Qualidade Total no Grupo Gerdau S/A;
Presidente da UBQ - União Brasileira para a Qualidade, Gestão 1993/1994 e 2000/2001;
Membro do comitê executivo do PGQP - Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade de
1993 à 1998; Ministrou cursos e Implantou o Programa de Qualidade Total em mais de 100
empresas; Mais de 5.000 horas de formação em Qualidade Total e Recursos Humanos no
Brasil e exterior ; Atuou como Consultor em Recursos Humanos e Qualidade Total por 4 anos
no Nacional Supermercados S/A.



Palestrante:

Cristiane dos Reis 
Cargo:
Mentora de Mulheres, Master Coach Internacional, Practitioner em PNL

Site: www.mentorademulheres.com.br

Palestras:
• Seus pais são CEOs do seu negócio;
• A Multimulher.

Currículo:

Empreendedora, Consultora Empresarial especialista em Gestão Estratégica de Negócios,
Atualmente atende Mentoradas do Brasil e do exterior, Palestrante, realiza treinamentos e 
workshops, contando sua
história de superação com o objetivo de resgatar mulheres adormecidas e fazer crescer 
empresárias que desejam sucesso
e reconhecimento.

http://www.mentorademulheres.com.br/


Palestrante:

Daniela Reis Pedroso da Silva 
Cargo:
Co-Fundadora da LOLA - Marcas em Transição.

Palestras:
Marketing: Dá para fazer Diferente! 
Seu Negócio Evoluiu e sua marca não acompanhou? Construção de marcas fortes

Currículo:
Especialista em Administração e bacharel em Comunicação Social - Publicidade e Propaganda,
ambas pela Universidade Federal de Santa Maria. Ex-executiva de marketing da região Sul da
GOVERNANÇA BRASIL (empresa de sistemas de gestão para área pública), atuou por mais de
duas décadas articulando teoria e prática como professora universitária na graduação e pós-
graduação.



Palestrante:

Demetrio Beck  da Silva Giannakos

Cargo:
Sócio do Escritório Giannakos Advogados Associados 

Palestras:
• Direito Imobiliário – O novo entendimento do STF sobre a possibilidade de penhorar o bem de família do fiador nos 

contratos de locação comerciais. 
• Lei da Multipropriedade – A nova Lei da Multipropriedade e seus aspectos práticos. 
• Lei da Multipropriedade – A nova Lei da Multipropriedade e seus aspectos práticos. 
• Franquias – Franqueador e franqueado possuem relação de consumo ou empresarial?

Currículo:
Advogado, Sócio do Escritório Giannakos Advogados Associados, Mestre em Direito pela
UNISINOS, Especialista em Direito Internacional pela UFRGS, Autor de artigos científicos,
Professor Convidado



Palestrante:

Eduardo Mendonça
Cargo:
Diretor da ActionCoach
http://actioncoach.com.br/eduardomendonca

Palestras:
• Os 6 passos para se ter um negócio de sucesso.

Currículo:
Coach de Negócios por paixão e administrador de empresas por profissão, foi o primeiro
ActionCOACH no RS atuando no estado desde 2013.
Tem mais de 20 anos de experiência no sistema Coca-Cola e Grupo Vonpar, em vendas e
marketing, ocupando sempre posições de liderança.
Formado em Business Management pela Newbury College –(MA/EUA), pós-graduado em
Gestão por Processos na ESPM – POA e em Gestão de Negócios pela Fundação Dom
Cabral.

http://actioncoach.com.br/eduardomendonca


Palestrante:

Elenice Franco
Cargo:
Sócia e Diretora Comercial da Polia Resultados

Palestras:
• Causa e Conexão são fundamentos para vendas assertivas;
• Virtudes e habilidades que engajam pessoas no trabalho em equipe; 
• Performance Funcional – Ativar atitude eficiente, produtividade, eficiência, pró-atividade e orientação para clientes;
• Atendimento de Empatia e Impacto;
• Venda Diretiva – Valor e Visão.
• Autoconhecimento: ferramenta fundamental para gestão e liderança

Currículo:
Pedagoga PUCRS, Pós-Graduação em Formação de Dinâmicas dos Grupos SBDG /RS, MBA em
Gestão Empresarial UFRGS – PPGA/UFRGS, Formação em Coaching pela Marcondes
Consultoria – SP, Especialização em Marketing, ESPM/RS. Sócia Polia Operações de Marketing
e Vendas, Head de Gestão em Operações de Marketing e Vendas
Gestão de negócios, marketing com foco em resultados de receita, vendas e produtividade
operacional. Expertise em operações comerciais e de serviços ao cliente em call center, canais
de distribuição e representantes comerciais. Gestão de resultados operacionais e de equipes.



Palestrante:

Eliana Fialho Herzog 
Cargo: Sócia da CHIAPIN HERZOG ADVOGADOS, tem foco de atuação no desenvolvimento 
da consultoria jurídica.

Palestras:
• Código de Ética e Conduta

Currículo:
Implantou e coordenou a área de Consultoria Jurídica Interna do Sistema de Saúde Mãe de
Deus (2006-2016). Atuou no Comitê Jurídico da FEHOSUL, e no Comitê de Regulação da
ANAHP - Associação Nacional dos Hospitais Privados. Compôs a Comissão de Pesquisa Clínica,
Comissão de Revisão de Prontuários, Comitê de Radioproteção e Comitê de Qualidade e
Segurança do Sistema de Saúde Mãe de Deus. Foi membro das Comissões de Fiscalização e
Acompanhamento dos Convênios com o Poder Público Municipal dos Hospitais de Taquara,
HPS de Canoas e Hospital Universitário de Canoas.
Professora no IAHCS – Instituto de administração hospitalar e ciência da saúde..
Membro da Divisão Jurídica e do Comitê Permanente de Ética e Compliance da FEDERASUL.
Membro do Comitê Jurídico e Grupo de Trabalho de Compliance do Sindicato dos Hospitais
de Porto Alegre - SINDIHOSPA. Membro Fundadora da Women in Law Mentoring Brazil.
Conselheira do CONTRAB - Conselho de Relações do Trabalhistas da FIERGS.



Palestrante:

Elis Favretto
Cargo:
Diretora Fundadora do Instituto de Alta Performance Elis Favretto

Palestras:
• Inteligência Emocional: O caminho para a alta 

performance no trabalho – Participe – Experimente –
Vivencie;

• Motivação: O poder é seu;
• Motivação: Felicidade e o Propósito da vida;
• Motivação: Futuro é você que constrói.
• Comunicação eficaz para alta performance.

Currículo:
Mestre em Neuromarketing pela Florida Christian University/EUA; Especialista em Inteligência
Emocional, SBIE; Professora de Pós Graduação, IBGN; Pós Graduada em Marketing
Graduada em Gestão Comercial e Vendas; Consultora Empresarial Master Coach e
Especialista em Coaching; Executive e Positive Coach; Personal e Profissional Coach; Master
em PNL; Especialista em Sucessão Familiar e Especialista Internacional em SOAR.

• A neuroestratégia da liderança;
• Gestão do tempo com foco em resultados.
• Neuromarketing - O comportamento biológico do consumidor;
• Negociação de Alto Impacto com técnicas de Neuromarketing;
• Motivação e vendas;
• Superando seus resultados;
• Aprenda e ter uma mentalidade de sucesso.



Palestrante:

Erica Grellert
Cargo:
CEO Escritoriomovel Tecnologia em Processos Ltda

Palestras:
• Use o dinheiro como Ferramenta e tenha equilíbrio financeiro;
• Orçamento Inteligente;
• Dinheiro, Controle para não ser controlado
• Finanças, qual a importância de ter uma Ferramenta? 
• Ponto de Equilíbrio, você sabe calcular o da sua empresa?
• Você quer ganhar mais?
• Como alcançar meus sonhos?
• Gestão Financeira em 3 passos
• 5 Passos para o Equilíbrio Financeiro
• Como iniciar a minha reserva financeira.

Currículo:
Coach Financeira, Analista Comportamental e Palestrante na área da Educação Financeira, ensina como
usar o Dinheiro como ferramenta de forma que possa suprir todas as áreas da vida.
Trainner Internacional, aplica os conceitos de Os Segredos da Mente Milionária
Proprietária da empresa Escritoriomovel Tecnologia em Processos Ltda que há 20 anos usa a Tecnologia
para agilizar os processos, eliminando o desperdício de tempo e dinheiro. Automatizando processos
administrativos e financeiros dos seus clientes.

• Lei Geral de Proteção de Dados, uma visão gera e como colocar em 
prática. 



Palestrante:

Fernando Souza
Cargo:

Consultor e Professor de Marketing Digital

Palestras:
• Marketing Digital e a propaganda. Onde estamos  e para onde vamos 
• Marketing Digital no Universo da Moda  
• Marketing de conteúdo – o que produzir para aproximar o cliente 
• Facebook como ferramenta de negócios. Como trabalhar bem nesse mar de oportunidades.
• Instagram para a empresa – A Plataforma como vitrine e canal de relacionamento.
• Moda e Instagram: De Vitrine a ferramenta de Relacionamento e Vendas 
• Mídias Sociais e as mudanças de mercado
• Mídias  sociais na formação do perfil profissional

Currículo:
Consultor e Professor de Marketing Digital e Mídias Sociais. Publicitário, Palestrante e Empreteco. Atuante
no mercado digital há mais de 15 anos. Especialista em Comunicação e Mídias Digitais.
Docente na São Paulo Digital School, Mirago, entre outras é também professor nas pós-graduações do
IED, FIA e FEI além de Ministrar palestras e workshops para diversas instituições entre elas: Globosat,
Abbott, Ammo Varejo, Quiksilver, GO Eyewear (Cartier, Montblanc, Evoke, Ana Hickmann, etc) Kimberly &
Clark, Votorantim Cimentos, Grupo Dass, MIS, Shopping Eldorado, PUC-SP, ESALQ-USP, etc. Desenvolveu
projetos para: Alpargatas, Fundação Telefônica, Projeto Aprendiz, ACN Brasil, Corinthians, Big X Picanha,
Editora Abril, Ticket Edenred, Microsoft, entre outras.



Palestrante:

Fernando Villarinho
Cargo:
Diretor  da Tótum Empresarial
http://www.totumempresarial.com.br

Palestras:
• O custo de não fazer a Sucessão nas Empresas Familiares.

Currículo:
Sócio responsável pelas áreas de sucessão e avaliação de oportunidades da Totum
Empresarial e Associado da VSB Advogados. Mestre em estratégia empresarial, pós-graduado
em finanças e economista pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Especialista em
processos sucessórios e tributários das atividades rurais. Foi executivo de importantes
empresas nacionais e internacionais como Grupo RBS, Organizações Globo, Investidora
Lonisur e Adelphia Comunicações. Fundador da VB Consultores Associados , assessorou
empresas como Comsat Internacional, Splice do Brasil, Jornal do Brasil, e Opportunity.
Membro de diferentes Conselhos de Administração, entre as quais o Grupo Charrua.

http://www.totumempresarial.com.br/


Palestrante:

Getúlio Teixeira
Cargo:
Consultor da AGQ – Associação Gaúcha para a Qualidade
https://www.agq.com.br

Palestras:
• Empresa do futuro;
• Liderança na 4ª revolução industrial.

Currículo:

Graduado em Engenharia de Produção e especialista no Sistema Lean Seis Sigma; Autodidata
em Psicologia Positiva aplicada no trabalho e Comportamento Organizacional na Empresa.
Vasta experiência prática na implantação de projetos de aumento de produtividade e
eficiência. Executivo por 11 anos na Gestão Empresarial, ocupando cargos de Gerente e
Diretor.
Há mais de duas décadas atuando como Consultor, Instrutor e Palestrante, em diversas
empresas nacionais e internacionais; Participou da Missão Empresarial à China em Eventos e
visitas técnicas em empresas; Autor do livro Administração Participativa, editado pela UNISC.

https://www.agq.com.br/


Palestrante:

Gustavo Becker
Cargo:
Consultor da Total Biz
http://totalbiz.com.br

Palestras:
• A arte de fazer mais com menos; 
• Sucesso em gerenciamento de projetos: a história de um sonho vivido na prática, do planejamento à execução; 
• Um mergulho em resultados.

Currículo:
Mestre em Administración Y Marketing Estratégico UCES (Universidad Ciencias
Empresariales Y Sociales de Buenos Aires – Argentina). Especialista em Administração de
Marketing, graduado em Administração de Empresas, com formação Pós em Gestão de
Vendas – FDC (Fundação Dom Cabral), em Formação de Executivos – FDC (Fundação Dom
Cabral) e Gestão de Projetos – ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing).
Certified in Professional & Self Coach – Behavorial Coaching Institute & Instituto Brasileiro de
Coaching. Ex-executivo de multinacionais como: Unilever, PepsiCo, Parmalat, Visconti, Seven
Boys, TIM Celular, Grendene, GVT e Santander. Professor MBA das disciplinas de Estratégia
Comercial e Gestão de Vendas há mais de 15 anos. Diretor da Feedbecker Consultoria
Empresarial, Trainer do IBC e Consultor Parceiro na TOTALBIZ.

http://totalbiz.com.br/


Palestras:
• Comunicação que gera Resultados; 
• O potencial da motivação;
• Produtividade para quem quer mais tempo
• Liderança de Alto Impacto; 
• Competências Fundamentais do Líder 
• As Sete leis do Sucesso Profissional ;

Palestrante:

Helica Arruda 
Cargo:
Diretora executiva da empresa Potencial Ativo Desenvolvimento Humano e 
Empresarial,

Currículo:
Empresária, professora de Pós-Graduação, treinadora e analista comportamental com 4 certificações
internacionais. Master Coach, pós graduada em Gestão de Pessoas com Coaching e produtora de info-
produtos digitais; Mentora de Coaches - Nível Pró - Mentoria Aceleradora de Coaches;
Consultora de Negócios e Planejamento Estratégico; Analista, Consultora e Treinadora
Comportamental; Palestrante; Facilitadora em Inteligência Emocional; Moderadora de
Grupos e Multiplicadora de treinamentos; Master Coach de Vendas; Coach de
Executivos com especializações em Business & Executive Coaching; Professional & Self
Coach; Graduada em Ciências Biológicas; Especialização em Crenças; Pós Graduada em
Gestão de Pessoas com Coaching; Especialização em Programação Neurolinguística;
Especialização em mídias digitais; Facilitadora em Comunicação não violenta e
diálogos construtivos; Hipnoterapeuta e Consteladora Organizacional e Familiar

• Atendimento de Excelência; 
• Vendas: Hora da Virada 
• O poder da altaperformance.



Palestrante:

João Finamor
Cargo:
Professor de Marketing Digital na ESPM, Consultor de Marketing Digital e curador do 
projeto CREATORS, que faz ações de influence marketing com empresas.

Palestras:
• SEO;
• Redes Sociais;
• Marketing Ads;
• Marketing de conteúdo;
• Influenciadores;
• Planejamento Estratégico;
• Métricas.

Currículo:
Graduado em Engenharia Química, mestre em Design pela UFRGS, percebeu a importância
das mídias sociais no mercado e procurou estudá-las e desenvolver metodologias para
otimizar e potencializar as redes sociais.



Palestrante:

Jaime Wagner
Cargo:
Diretor da PowerSelf
http://www.powerself.com.br/novo_site

Palestras:
• Tempo e Razão;
• Trilha da Produtividade.

Currículo:
Diretor da PowerSelf, investidor e mentor da Vakinha.com.br e da WOW Aceleradora de
Startups, é conselheiro de várias startups. Engenheiro eletrônico com mestrado em
Informática e bacharel em Filosofia, foi pesquisador e professor na Informática da UFRGS por
22 anos. Paralelamente, fundou as empresas Digitel, Altus, Presenta, Treinar, PowerSelf,
WAPT e a WOW Aceleradora. Dirigiu a Plug In Internet. Organizou e coordenou a Comissão de
Informática da FIERGS, foi Conselheiro da ABICOMP, diretor da Sucesu-RS, membro do CGI.br
e do GNSO da ICANN, vicepresidente da Internetsul, vice-presidente e coordenador da
Divisão de Tecnologia da ACPA/Federasul, Presidente da Junior Achievement RS, Diretor e
Conselheiro do SEPRORGS.

http://www.powerself.com.br/novo_site


Palestrante:

José Antônio Freitas
Cargo:
Responsável pelo escritório da Kienbaum em Porto Alegre.
https://www.kienbaum.com.br/home

Palestras:
• Governança em Empresas Familiares.

Currículo:
Formado em Engenharia pela Universidade Federal Fluminense, Mestre em Engenharia de
Sistemas e MBA pela UFRJ, especializado em Marketing - Kellogg School of Management -
Chicago e Gestão de Pessoas - INSEAD - França.

https://www.kienbaum.com.br/home


Palestrante:

Júlio Cesar de Lima 
Cargo:
CEO da ORIGEM LG , empresa focada em unir pessoas e as tecnologias 
emergentes (IoT, BIG DATA e I.A)

Palestras:
• Inteligência Artificial – uma mudança de mindset;
• As engetechs e os novos paradigmas – IOT, BIG DATA e a I.A.
• Startup Leader – O líder Startup
• Time Vencedor fortalece a sua empatia.

Currículo:
Formado em Ciências Biológicas, Mestrado e Doutorado em Ciências e MBA em Gestão empresarial.
Life Coach e coach organizacional pelo ICA (Instituto de coaching avançado). Mentor da Fábrica do
Futuro, que é um hub para inovação tecnológica que intenciona unir arte e tecnologia. Tem uma vasta
experiência profissional, além de ser professor universitário de graduação e de MBAs em gestão
empresarial, gestão de pessoas e marketing, e professor do ensino fundamental



Palestrante:

Lauren Andara
Cargo:
Executiva especialista em Comunicação e Marketing.
Obs.: Disponível somente para eventos a noite.

Palestras:
• Minha Empresa em um relacionamento sério com o cliente; 
• Alta performance em vendas.

Currículo:
Capacidade de planejamento, facilidade de comunicação, negociação e liderança com público
interno e externo são algumas características. Experiência em trabalhos gerenciamento de
equipes, coordenação, supervisão, negociações e organização de eventos e projetos, bem
como no gerenciamento, planejamento, criação e execução de projetos de marketing e
comunicação. Experiência de mais de 10 anos em marketing, eventos e comunicação voltados
ao varejo. Planejamento, execução e gerenciamento de grandes ações estratégicas como o
Liquida Porto Alegre, a maior Liquidação do País. Movida à paixão, a novos desafios e pela
busca pela excelência e pelo resultado. Pró-atividade, engajamento, liderança são meus
principais atributos, diariamente busco alimentá-los e cultivá-los junto a minha equipe.
Especialista (MBA) em Marketing de Serviços e Varejo pela Unilasalle Canoas – RS e Bacharel
em Comunicação Social com Ênfase em Relações Públicas pela PUCRS.



Palestrante:

Liane Becker
Cargo:
Consultora da Estalo
http://www.consultoriaestalo.com.br

Palestras:
• Autoconhecimento;
• Desenvolvimento de equipes;
• Relações Interpessoais;
• Psicologia Organizacional;
• Recrutamento e Seleção;
• Avaliação de Competências;
• Dinâmica de Grupos.

Currículo:
Psicóloga, Professional Coaching pela Sociedade Latino Americana de Coaching. Especialista
em Psicologia Organizacional. Analista Comportamental DISC. Carreira construída com foco
em treinamento e desenvolvimento em grandes empresas nos estados: RS, SC, MG e GO.
Atuação como Gestora de equipes de RH e em Programa de Trainee.

• Formação de Líderes;
• Formação de Multiplicadores.

http://www.consultoriaestalo.com.br/


Palestrante:

Mara Lauxen 
Cargo:
Estrategista em personal branding e carreira e palestrante 

Palestras:
• Os segredos das mulheres de sucesso: workshop/palestra ;
• Força feminina na Carreira – Aproprie-se dos seus diferenciais femininos e 

decole profissionalmente; 
• Mulher do Agronegócio: Codjuvante ou protagonista? 
• Mulher resgate o seu Poder; 
• Mulher Você é única. 

Currículo:
Estrategista em personal branding e carreira e palestrante profissional. Atuou mais de 20 anos
como empresária, com expertise em gestão de equipes, liderança, planejamento, administração
e vendas.
Realizou vários eventos para clientes com curadoria de imagem, e desenvolveu alguns eventos
sobre empreendedorismo, inovação e carreira. Realizou centenas de palestras no RS, SC e SP.
Também realiza o trabalho de personal branding para executivos e profissionais liberais como
estratégia na gestão de carreira.

• Desperte sua marca pessoal
• Você : Uma Marca de sucesso
• Mulher do Agronegócio: Codjuvante ou protagonista? 
• Força feminina na carreira – aproprie-se dos seus diferenciais 

femininos e decole profissionalmente



Palestrante:

Márcia Gonçalves
Cargo:
Consultora da AGQ – Associação Gaúcha para a Qualidade
https://www.agq.com.br

Palestras:
• O viés inconsciente no processo de inclusão e diversidade nas Organizações;
• Como elaborar e implantar um programa de inclusão e diversidade em sua empresa;
• Workshop: Acessibilidade se escreve com quantos “S”?

Currículo:
Administradora de Empresas, Mediadora e Conciliadora Arbitral, Pós Graduada em Psicanálise
e Educação, Empreendedora Social Fundadora da Desenvolver Inclusão & Diversidade, Fellow
da Social Good Brasil, atua na Gestão de Projetos Sociais em empresas como Getnet,
Ticketlog, Luz da Lua, Grupo Herval, Goldsztein Cyrela, Fibraplac.

https://www.agq.com.br/


Palestrante:

Marcilene Forechi
Cargo:
Consultora na empresa Marcilene Forechi Soluções em Comunicação

Palestras:
• Gestão do tempo: Perca tempo e faça a vida acontecer.
• Liderança, comunicação e empatia: a arte de saber ouvir;
• Planejamento estratégico sem complicação. 
• Comunicação como estratégia de gestão para o seu negócio;
• Comunicação e redes sociais: quando o público o provado se 

confundem;
• Storytelling: a arte de contar boas e relevantes histórias.
• Escrita criativa para redes sociais;
• Comunicação interna alinhada ao propósito da sua empresa.

Currículo:
Comunicadora, jornalista, Mestre e Doutora em Educação, com ênfase em Comunicação e Estudos Culturais,
com mais de 25 anos de experiência em veículos de comunicação, assessoria de comunicação em empresas
públicas e privadas e docência em ensino de graduação e pós-graduação. Membro do Conselho de Política
Cultura de Gravataí e do Conselho de Defesa dos Direitos da Mulher de Gravataí, editora da Revista Sincor-ES,
colaboradora na Pulso Comunicação e Design e assessora técnica externa da Associação Comercial, Industrial e
de Serviços de Gravataí (Acigra) e da Casa dos Açores do Rio Grande do Sul (Caergs). Pesquisadora do Núcleo de
Estudos de Currículo, Cultura e Sociedade da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul (UFRGS).

• Por que ainda falamos em empreendedorismo feminino?
• Empreendedorismo feminino, identidade da mulher e questões de 

gênero.
• Empreendedorismo e criatividade transformando ideias em projetos;
• O que é economia criativa 
• E se o cliente não tiver razão; 
• Fale bem e encante pessoas!
• Empatia e a arte de se comunicar com o cliente.
• Onde comprar um pote de felicidade;
• Comunicação, relacionamento e afetividade no mundo contemporâneo.



Palestrante:

Marco Antônio Peruzzato
Cargo: Diretor da Peruzzato Consultores e Administrador 

Palestras:
• A Inteligência Emocional para a desejável Comunicação e Relações Interpessoais
• Gestão de Conflitos  para a melhor Sincronia no Ambiente de Trabalho
• Administração do tempo para uma melhor qualidade de vida e Trabalho.
• A Inteligência Emocional na Liderança e Gestão de Equipes
• Negociação Eficiente para Vendas Eficazes
• Miopias na Carreira Profissional – Hábitos e Atitudes que a comprometem

Currículo:
Administrador , Professor, Especialista em Professional Coach – Executive Coach – Career
Counseling e Career Transition.
Palestrante na área de Humanas e de Negócios, em instituições públicas e privadas e em
empresas dos mais variados segmentos de mercado.
Atuou como consultor de renomada organização do centro do país- Gutemberg Consultores –
especializada em Outplacement e Inplacement.
Diretor da Peruzzato Consultores .



Palestrante:

Marlene Cândido
Cargo: Cocriadora e Consultora do Maturilab

Palestras:
• A importância dos monitoramentos para alavancar  resultados;
• Excelência!! É o caminho para a perfeição? 
• Maturei! E aí? Envelheci? Conversas significativas sobre a 

maturidade
• Propósito? Para que? Sem o propósito não engajamos pessoas.
• A Voz do Varejo – Como juntos podemos ser mais fortes para 

superar os desafios de ser varejista.
• Fiquem de olho! Mudança de hábitos dos clientes e na 

concorrência. São  movimentos inquietantes e inspiradores;

Currículo:
Economista, Design de Moda, MBA Gestão de Varejo de Moda e MBA Gestão Varejo e Serviço.
Especialista em varejo de produto e serviços, com foco em harmonizar a marca, produto e pessoas.
Atuou como empresária na gestão de equipe no setor do varejo no segmento de franquia,  desenvolvedora 
de pessoas, multiplicadora de treinamento, visual merchandising com foco Atua com consultoria, mentoria, 
workshop, palestras para inspirar, direcionar, orientar e encorajar o pequeno e médio varejista e suas 
equipes a não desistir e buscar com seus próprios recursos, potencializar seus resultados e fidelizar clientes.

• Lojas preparadas para alavancar resultados e encantar o cliente;
• Vendedor Campeão? Ou Auto Sabotador? 
• De olho nas datas comemorativas. Varejistas! Vamos aproveitar? 



Palestrante:

Martha Macedo Sittoni  

Cargo:
Sócia da Carvalho, Machado e Timm Advogados 

Palestras:
• A Reforma da Previdência 
• A importância do controle de benefícios para os empregadores
• Acidentes do Trabalho e doenças ocupacionais – O que cuidar?  

Currículo:
Martha Sittoni é professora da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS,
possuindo sólida experiência em direito do trabalho e previdenciário, atuando no contencioso
e consultivo de grandes empresas e indústrias brasileiras, quer em procedimentos
administrativos, quer em ações judiciais. Atuou como Gerente Regional do Departamento
Jurídico Interno de grande empresa de Telefonia. É membro da Academia Sul Rio-Grandense
de Direito do Trabalho e Doutoranda em Direito e Economia na Universidade de Lisboa.



Palestrante:

Mauricio Faraco
Cargo:
Sócio e Diretor de Gestão Estratégica de Clientes da Polia Resultados 

Palestras:
• Estratégias de marketing para ingresso em novos mercados;
• Como alavancar negócios em 2018, com tanta mudança pela frente.

Currículo:
MBA em Gestão Empresarial, HSM Educação – 12/2014. Pós-Graduação em Marketing, 
PUC/RS – 1996. Formação Superior em Administração de Empresas, PUC/RS – 01/1993. 
Gestão de negócios, gestão de clientes/CRM, marketing e distribuição com foco em receita,
vendas e resultado operacional, expertise em gestão estratégica de clientes, CRM com foco
em negócios digitais, marketing de lealdade, modelos de negócio de receita recorrente e
membership, clubes de benefícios, planejamento e inteligência de mercado, gestão de
Database Marketing, ofertas/pricing e comunicação B2B e B2C. Vivência em operações
comerciais e de serviços ao cliente em varejo, e-commerce, contact center, canais de
distribuição e representantes comerciais.



Palestrante:

Maurício Gazen  

Cargo:
Sócio- Diretor do Escritório Gazen Advogados e   na LICIJUR Soluções para 
Governo 

Palestras:
• Curso Básico de Licitações ne Contratos;
• Aspectos polêmicos da licitação e dos contratos para obras e serviços de engenharia; 
• Pregão presencial e Eletrônico;
• Gestão e Fiscalização de contratos ; 
• Licitações: Como ingressar neste mercado? 

Currículo:
Advogado, especialista em Direito Público, MBA em Gestão Empresarial, Intensive English
Language Program(IELP) pela Universidade de Albany (NY).
Atua na condução estratégica e desenvolvimento de novos negócios junto ao Poder Público,
bem como na gestão de departamento de licitações e de contratos públicos. Consultor
Jurídico de diversos órgãos públicos e empresas em matéria de licitações , concessões,
contratos públicos e provados e negócios empresariais há mais de dez anos. Palestrante em
cursos e seminários sobe a temática licitações e contratos



Palestrante:

Nelmar Vaccari 
Cargo:
Contador, mestre em administração, sócio da Totum Estratégias Contábeis e 
Financeiras. É Professor dos cursos de graduação e pós-graduação da ESPM.
http://www.totumempresarial.com.br

Palestras:
• Inovação e criatividade competitiva como desafios do empreendedorismo.

Currículo:
Formado em Ciências Contábeis pela UFRGS, pós-graduado em Administração Financeira pela
PUC-RS, pós-graduado em Relações Internacionais e em Metodologias de Ensino Superior
pela ESPM e Mestre em Administração e Negócios pela PUCRS. Atualmente é consultor de
empresas e membro de conselho de administração. Mais de 35 anos de experiência em
gestão administrativa e financeira de negócios, sendo que vinte anos em posição de diretoria
em empresas de grande porte em vários setores. Professor de Finanças, gestão e estratégia
para os cursos de Comunicação Social, Administração e Relações Internacionais na ESPM e
Coordenador da Incubadora de Negócios da ESPM-Sul.

http://www.totumempresarial.com.br/


Palestrante:

Clóvis Oyazarbal
Cargo:
Presidente da AGQ – Associação Gaúcha para a Qualidade

https://www.agq.com.br

Palestras:
• Motivação e comprometimento no trabalho.

Currículo:
Executivo por 21 anos em Recursos Humanos e Qualidade Total no Grupo Gerdau S/A;
Presidente da UBQ - União Brasileira para a Qualidade, Gestão 1993/1994 e 2000/2001;
Membro do comitê executivo do PGQP - Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade de
1993 à 1998; Ministrou cursos e Implantou o Programa de Qualidade Total em mais de 100
empresas; Mais de 5.000 horas de formação em Qualidade Total e Recursos Humanos no
Brasil e exterior ; Atuou como Consultor em Recursos Humanos e Qualidade Total por 4 anos
no Nacional Supermercados S/A.



Palestrante:

Paulo Airton dos Santos
Cargo:
Consultor da Total Biz
http://totalbiz.com.br

Palestras:
• Remuneração estratégica variável;
• PPLR – Programa de Participação em Lucros e Resultados;
• Benefícios flexíveis.

Currículo:
Economista, com especialização em RH pela ULBRA e MBA em Gestão de Pessoas pela FGV.
Experiência em RH e Gestão Administrativa, ocupando cargos de nível executivo e de
consultoria em diversas empresas tais como Lojas Renner, Alpargatas, Eberle Mundial, e
outras, desenvolvendo trabalhos em remuneração, benefícios flexíveis, participação nos
lucros ou resultados (PLR), avaliação de desempenho, gestão por competências,
desenvolvimento gerencial. Experiência na construção de Remuneração Estratégica e
Benefícios Flexíveis em diversos setores. Professor/Instrutor em cursos de Extensão em
diversas entidades e de Pós Graduação em Remuneração Estratégica. Conferencista junto a
congressos e seminários.

http://totalbiz.com.br/


Palestrante:

Paulo Corrêa
Cargo:
Consultor da Total Biz
http://totalbiz.com.br

Palestras:
• Profissionalização das áreas de vendas e atendimento.

Currículo:
Executivo de vendas em empresas de tecnologia e de comunicação por mais de uma década,
dedica-se à criação, estruturação e desenvolvimento de operações comerciais em empresas
de tecnologia desde 2001. Criou, desenvolveu o conteúdo e ministrou as aulas do primeiro
Programa de Certificação Comercial para Empresas do setor de TIC do Brasil. Em parceria com
a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação do RS /ASSESPRO, o parque
tecnológico TECNOPUC e a Consultoria Expandir. Programa este que certificou mais de 80
profissionais e 30 empresas apenas nas suas duas rodadas iniciais. Além das áreas de
marketing e vendas, é Museólogo formado pela UFRGS – Universidade Federal do RS, cujo
foco de estudo é a memória empresarial frente à obsolescência tecnológica.
É professor das Disciplinas de Empreendedorismo e Inovação, Liderança e trabalho em Equipe
na FACTUM – Faculdade e Escola Técnica em Porto Alegre /RS.

http://totalbiz.com.br/


Palestrante:

Paulo Fernando Torelly Cruz 
Cargo:
Administrador de Empresas e Consultor independente

Palestras:
• Gestão para o Lucro;  

Currículo:
Engenheiro Mecânico e Administrador de Empresas. Durante mais de trinta anos foi Diretor
Superintendente da empresa APESA Equipamentos Elétricos S.A., exerceu cargos no Sindicato
das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico do Rio Grande do Sul onde foi
tesoureiro e membro da comissão de negociações salariais e no Porto Alegre Country Club
onde foi diretor e planejador financeiro.
Atualmente é consultor independente.



Palestrante:

Paulo Gerhardt
Cargo:
Diretor da Treinar Desenvolvimento Empresarial
http://www.treinar.com.br

Palestras:
• O Novo Mindset do Sucesso – O Que é Preciso para Vencer no Atual Cenário de Mercado?;
• O Segredo dos Verdadeiros Campeões de Vendas – Como Alcançar o Sucesso e Vencer Mesmo em Tempos Difíceis?;
• O Vendedor Alpinista – Os Requisitos Essenciais para Superar as dificuldades a Alcançar o Pico das Vendas;
• Sabe Qual o Segredo da Venda? Então Troque a Sua Lente pela Lente do Cliente e Descubra;
• As Perguntas são as Respostas – Como ter mais sucesso nas Negociações e nas Vendas Através das Perguntas;
• As Regras de Ouro da Nova Prospecção de Vendas – Como Despertar o Interesse do Cliente e Fechar Mais Vendas.     

Currículo:
Palestrante, Escritor e Coach nas áreas de Vendas, Negócios e Tecnologia.
Participou como palestrante em centenas de eventos in company, seminários e congressos
nacionais e internacionais.
Autor dos livros "Coaching de Vendas" e "A Revolução das Vendas" e o ebook " O Segredo dos
Campeões de Vendas".

http://www.treinar.com.br/


Palestrante:

Prof.  Paleo
Cargo:
Diretor-Executivo da Gestores – Planejamento de lucros e Consultor da Total Biz
http://totalbiz.com.br

Palestras:
• Fazer Diferente Faz a Diferença;
• Barreiras psicológicas que comprometem a inovação e a criatividade.
• Neurovendas.

Currículo:
Doutor em Engenharia de Produção (PPGEP-UFRGS), Mestrado em Administração - ênfase em
Finanças (PPGA-UFRGS- créditos) e Mestrado em Marketing (MAN-PUC-RS). Bacharel em
Engenharia Mecânica e Administração de Empresas Privada e Pública (UFRGS), Bacharel em
Psicologia (PUC-RS), Pesquisador na área de neurociência cognitiva, Pós Graduado em Custos
e Orçamento e em Engenharia Econômica pela UFRGS.
Consultor e Pesquisador na área de Gestão Empresarial e Controladoria, na área de
Planejamento Estratégico e Análise de Processos e nas áreas de Planejamento Financeiro e
Planejamento Comercial (Focometria); Diretor-Executivo da Gestores – Planejamento de
Lucros, da SKP Consultoria & Negócios e da DEKAPE; Consultor da FINATEC-UNB; Projetos e
Estudos de Viabilidade Econômico/Financeiro; Projetos de Valuation.

http://totalbiz.com.br/


Palestrante:

Renan Boccacio 
Cargo:  Sócio do Boccacio Oliveira Advogados

Palestras:
• Como organizar e planejar a sucessão empresarial da sua empresa 
• A relevância de estruturar bons contratos sociais e acordos de sócio como forma de reduzir conflitos entre 

acionistas/cotistas;
• Como o direito societário e a governança podem melhorar o valor da sua empresa. 
• Os métodos adequados de resolução de conflitos e a sua eficiência; 
• Os métodos adequados de resolução de conflitos e a sua eficiência;
• Sucessão nas empresas familiares, quais as melhores práticas. 

Currículo:
Responsável pela área de Societário e Contratos. Graduado em Direito pela PUCRS. LLM em
Direito dos Negócio na Unisinos. Especialista em Redação e Elaboração de Contratos e de
Direito dos Negócios pela Unisinos/RS. Curso de Extensão pela FGV em Direito Societário,
ênfase em Empresas Limitadas. Mestrando em Direito Privado na UFRGS.



Palestrante:

Renata Miranda
Cargo:
Sócia-fundadora da Editora Transformare e do Instituto Renata Miranda
www.institutorenatamiranda.com.br

Palestras:
• Construindo um futuro de sucesso;
• Quem você é e quem você quer se tornar;
• Como transformar suas ideias em livro.
• Comunicação eficaz – Relacionamento Interpessoal..

Currículo:
Estrategista de vida, é palestrante motivacional e transformacional especialista em desenvolvimento humano com
ênfase em Gestão de Carreira para quem busca propósito definido transformando potencial em resultado, dentro de
uma vida equilibrada e feliz. Psicanalista em formação, atua também como administradora da Universidade Federal
do Pampa/RS há 11 anos trabalhando com Gestão de Pessoas e atuando fortemente com extensão universitária
focada em empreendedorismo., Professional & Life Coach, Coach Financeiro, Master Coach de Carreira, Analista
ComGraduada em Administração, possui MBA em Gestão de Pessoas e é especialista em Desenvolvimento Humano,
Gestão do Tempo e Produtividade. Empresária, Head Trainer, Escritoraportamental DISC com certificação
internacional pela PeopleKeys, Practitioner em PNL, instrutora de eneagrama e mentora de empresários que estão
abrindo suas empresas.

• Liderança e integração de equipes;
• Gerenciamento do tempo para Mulheres.
• Empreendedorismo feminino: Liberdade de criar e agir

http://www.institutorenatamiranda.com.br/


Palestrante:

Renato Lopes 
Cargo:
Empresário, Consultor Empresarial e de Núcleos Setoriais (Metodologia Empreender), 
Palestrante, Articulista, Membro da ABCO (Associação Brasileira de Consultores), 
Membro da diretoria da Câmara de Comércio da Cidade do Rio Grande 

Palestras:
• Liderança: A energia é muito maior que o cargo;
• Empresário por necessidade, e agora? 
• “Eles” são todos iguais, “Elas” sabem tudo...!  
• Inovação aos 45 anos: Acredite, é possível;
• Startups x Empresas: Como e quando se conectam.
• Engajamento com foco no resultado: É aquela “dedicação” que você 

acha que tem; motivação;  

Currículo:
Graduado em Processos Gerenciais pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Tem 25 anos de experiência como
gestor e líder de grupos. Através das palestras, vem impactando pessoas e profissionais, que buscam
crescimento, desenvolvimento e profissionalismo, ajudando empresas a performar grandes resultados.
Formador de opinião através de artigos publicados em jornais, orientações e dicas são apenas algumas das
ferramentas, participa de grupos de governanças que contribuem com o desenvolvimento local. A
proximidade com entidades, setor privado e poder público contribuem para alavancar resultados e comunicar
com todos os níveis de profissionais.

• Como fugir do efeito manada e decolar para o sucesso;
• Como transformar sua carreira no modelo escada rolante;
• Equipes de trabalho: eu já tenho uma, eu quero um time;
• Empresário por necessidade, e agora? 
• Empreendedor e empresário, existe uma longa fronteira;
• Startups x Empresas, como e quando se conectam;
• Não sabe brincar (vender)? Nem desce para o parquinho;



Palestrante:

Renato Martins 
Cargo:

Jornalista, Comunicador e Professor
. 

Palestras:
• Luz, Câmera e Ação. 
• Atitude Positiva
• A Arte da Reinvenção 
• Comunicação Criativa e Expressão Vocal 

Currículo:
Comunicador há 35 anos, com passagens por diversos veículos de comunicação no RS e SC.
Foi produtor, editor, repórter, apresentador e gestor. Atuou 12 anos na RBS e 16 na Band,
onde foi diretor de jornalismo. Passou pelo Jornal do Comércio, TVE, Rádio FM Cultura, Rádio
Eldorado de SC e Prefeitura de Gramado, atualmente tem colunas na Agência Rádioweb,
Rádio Clube FM de Canela, jornal Bem Estar e portal de notícias ADESSO. Professor convidado
em universidades como ESPM, UNIRITTER, FEEVALE e UCS CAXIAS e CANELA. É consultor de
comunicação positiva, professor, palestrante, jornalista e radialista.



Palestrante:

Rogério Meira
Cargo:
Diretor Executivo ATSG - Academia Tecnológica de Sistemas de Gestão

Palestras:
• Caminho do meio: Gestão tradicional e Organizações Ágeis;
• O paradoxo da disciplina – disciplina, melhoria e inovação do dia-a-dia;
• O papel das pessoas e dos líderes nas organizações;
• O entendimento sistêmico das organizações;
• Qualidade no atendimento e em serviços;
• Cultura da Excelência;

Currículo:
Graduado em Engenharia Mecânica pela PUC-RS (1986) e Mestre em Gerenciamento da
Qualidade pela ENSAM Paris - Ecole Nationale Superieure d'Arts et Metiers (1990). Certified
Business Resilience Auditor pelo BRCCI (Business Resilience Certification Consortium
International) – Canadá e Leading Professional in Ethics & Compliance (LPEC) pelo Ethics &
Compliance Initiative (ECI) – EUA.
Profissional com mais 30 anos de atuação, além de autor, articulista, palestrante e uma larga
vivência internacional, tem por expertise e foco de atuação e pesquisa: Sistemas de Gestão
baseados em Modelos (Normas Internacionais e Critérios de Prêmios), Certificação e
Acreditação, Gestão de Riscos, Compliance e Governança Corporativa, e Auditorias de
Sistemas de Gestão.



Palestrante:

Rosy Motta
Cargo:
Executiva comercial, especialista em planejamento estratégico e gestão comercial.
www.aquillabp.com.br

Palestras:
• Analise de mercados alvos; 
• Montando um plano de negócios.
• Liderança feminina focada em assumir riscos e fracassos ;

Currículo:
30 anos de experiencia como executiva, com importante expertise em crescimento de
empresas no segmento embalagens e Moveleiro.
Profissional focada em desenvolver e motivar equipes comerciais para alta performance
Desenvolvimento e reposicionamento de negócios focado em resultados. Palestrante
motivacional com excelentes habilidades interpessoais e capacidade de comunicação.
Advogada por formação, empreendedora por vocação.

http://www.aquillabp.com.br/


Palestrante:

Sergio Lopes 
Cargo:
Prof. Adm., Consultor, Educador e Palestrante
SL Consultoria & Treinamento S/S Ltda.

Palestras:
• Pesquisa de clima organizacional como indicador para ações

de RH – O que fazer com os resultados
• Gestão Inteligente de pessoas: como conseguir o melhor de

seus colaboradores e obter resultados excelentes.
• Indicadores de RH na prática – como construir, avaliar e

utilizá-los com eficácia.
• Liderança estratégica
• Planejamento estratégico: A ferramenta certa para construir

o futuro da organização
• Custos Invisíveis: Como conhecê-los, combate-los e

melhorar seu lucro.

Currículo:
Mestre em Administração, Consultor Empresarial, docente em cursos de Graduação e Pós-
Graduação/MBA e Instrutor em Cursos de Educação Corporativa, lecionando em diversos Estados do País.
Área de atuação são Gestão empresarial, Mudança e Inovação Organizacional, Qualidade e Recursos
Humanos.

• Mentoring: Uma poderosa ferramenta no auxílio ao 
desenvolvimento e retenção de talentos em sua organização.

• Sinergia: Um  poderoso alimento para a alma e para o corpo.
• Desafios: Quem precisa deles.
• Como motivar talentos nas organizações  
• Desenvolvendo líderes e liderados para  a inovação 

organizacional: Uma agenda inadiável.
• Excelência no atendimento ao cliente.
• Excelência em vendas: Como conseguir o melhor de seus 

clientes.
• Eu, Empreendedor? 



Palestrante:

Tiago Cavalcanti
Cargo:
CEO da Infinity Neurobusiness, professor de Mestrado na Florida Christian University/USA, 
Coordenador do 1º MBA em Neurobusiness do Brasil na Faculdade Mário Quintana.
https://www.infinityneuro.com

Palestras:
• Neurobusiness: Porque você e sua empresa precisam participar dessa negócios 

revolução;
• Neuromarketing: Entendendo os botões compra da mente do seu cliente;
• MINDSET: Como construir a mentalidade dos vencedores;
• Neurovendas: Aprenda a usar a neurociência para converter mais vendas;
• O Campeão de Vendas: Como bater a meta todos os meses.
• Neuroliderança: O Neurolíder de Alta Performance;
• Neuroinovação: Como construir uma cultura de inovação na sua empresa.

Currículo:
Mestre e doutorando em Administração em Ênfase em Neuromarketing pela Florida Christian University – USA,
possui MBA em Gestão Empresarial pela FGV, MBA em Gestão de Projetos e Graduação em Gestão de
Marketing pela FTEC e Publicidade e Propaganda pela ESPM. É autor do Livro MINDSET: Mente de Aço, Atitudes
de Ouro. Atuou por 15 anos na área comercial passando por empresas como DELL, TIM e TOTVS, onde ganhou
diversos prêmios.
É Professor e Palestrante há 8 anos, desenvolvendo também atividades como Neurocoach em diversas áreas. Já
treinou mais de 8 mil pessoas e já transformou a vida de mais de 130 pessoas com sessões de neurocoaching e
mentoring.

• Facebook Turbo: Facebook Ads + Neuromarketing; 
• Mídias Sociais: O Poder das Mídias Sociais

https://www.infinityneuro.com/


Palestrante:

Tania Maria dos Santos
Cargo:
Advogada especialista em Direito Civil e Mediação
http://www.advocaciaemediacao.com.br

Palestras:
• Sistemas de manejo de conflitos (SMC) empresariais;
• A mediação empresarial como ferramenta de gestão.

Currículo:
Advogada em escritório com sede própria, em Canoas desde 2001 e em Manaus até 2013,
com as inscrições OAB/AM no. 52.028, com ampla experiência, conhecimento e atuação em
causas de natureza trabalhistas, cível e previdenciário. Professora Convidada na FAPA-
UNIRITTER e IFRS, Faculdade de Direito da Estácio de Sá em Porto Alegre, antes na QI
faculdades no curso de Processos Gerenciais, na ESBAM – Escola Superior Batista do
Amazonas no curso de Administração, e na ULBRA Manaus. Avaliadora de artigos científicos
Revista Civitas de Ciências Sociais e Revista de Direito da Universidade Federal de Viçosa.
Mediadora Judicial curso na AJURIS/RS e certificada em dezembro/2017. Conciliadora e
Mediadora Judicial na Justiça Federal curso pelo CNJ, certificada em março 2018, atua em
Conflitos Coletivos em casos de habitação e imigrantes.
Mediadora Extrajudicial Cível em parceria com câmaras privadas. Membro da Comissão de
Mediação da OAB/RS e da sub comissão de direitos empresarias.

http://www.advocaciaemediacao.com.br/


Palestrante:

Vanicir Stefanoski
Cargo:
Trainer e fundador da Vanicir Stefanoski Excelência Humana.
www.vanicir.com.br

Palestras:
• O sucesso é uma grande palhaçada;
• Inteligência emocional – se você não tem, não tem nada..
• Venda Sem Vender.
• Enlouqueça e sirva pessoas;.

Currículo:
VAMOS FALAR SÉRIO DE UMA MANEIRA DIVERTIDA?
Trabalha no desenvolvimento de pessoas a 15 anos. Autor de 3 livros sobre desenvolvimento profissional,
reconhecidos por sua simplicidade na abordagem do crescimento profissional.
Coach: LIFE, LÍDER e BUSINESS com certificação ICF. Formação em Mentoring&Coaching Humanizado
(Holomentoring) pelo instituto Holos com Certificação Internacional (Internacional Coach Federation).
Especialista em Inteligência Emocional e Neuro Marketing. MASTER PRACTITIONER em PNL e membro The
Society of Neuro-Linguistic Programming by Richard Bandler. Mentalista e Hipnotista com especialização em
Hipnose Clínica! Criador do método de treinamento CIPH.
Nossa abordagem em palestras envolve dinâmica e simplicidade, a qual impacta direta e objetivamente a
vida tanto pessoal, quanto profissional daqueles que participam. O impacto desta diferenciada abordagem,
provoca novas percepções positivas que perduram e influenciam por toda vida!

http://www.vanicir.com.br/


Palestrante:

Vera Rossana Martini Wanner
Cargo: Advogada formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, pós-
graduada em Direito Empresarial pela FGV.

Palestras:
• Condução de investigações internas.

Currículo:
Possui sólida experiência no setor empresarial, como advogada interna de empresa
multinacional por mais de 20 anos, tendo atuado em várias áreas, como contratual,
ambiental, trabalhista e de Compliance. Recebeu a Comenda Oswaldo Vergara da OAB/RS e,
recentemente, a certificação de Mentora Parallax. É Professora convidada da Feevale e,
atualmente, exerce o cargo de Assessora do Diretor de Planejamento e Financeiro do Banco
Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE e como voluntária no Banho Solidário
Porto Alegre, ação vinculada à ONG Caminhos da Rua, que atende a população em situação
de rua.



Palestrante:

Vitor Bertini
Cargo:
Escritor
www.vitorbertini.com.br’

Palestras:
• Decisões e carreiras em tempos de mudanças; 
• Motivação e decisão para a mudança; 
• A vida e carreira de meus sonhos;
• Houston, we have a problem.

Currículo:
Engenheiro Eletricista, Bacharel em Administração, empreendedor, administração pública em
mais governos do que deveria, filhos, São Paulo, futebol, consultorias, participações
institucionais, Shanghai, café, Amsterdam, Brasília, testemunha da extinção dos dinossauros e
a decisão de escrever.
Contar histórias é consequência disso tudo.

http://www.vitorbertini.com.br/



