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REGENERAÇÃO
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HOJE, NINGUÉM MAIS  
ESTÁ A SALVO DA  
URGÊNCIA POR INOVAÇÃO. 
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A Sputnik acredita que a nova economia pede uma revisão 
do modelo corporativo atual, atualizando formatos de 
trabalho e repensando modelos de negócio.  

O momento é de regeneração para todos e de criarmos 
juntos o PRESENTE DAS EMPRESAS DO FUTURO.

PORTFÓLIO DE PALESTRAS



PROPÓSITO
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PROVOCAR MUDANÇAS NO 
UNIVERSO CORPORATIVO 
ATRAVÉS DA APRENDIZAGEM 
ORGANIZACIONAL, TRAZENDO 
OS TEMAS DO FUTURO PARA 
O SEU PRESENTE.  
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Para isso, levamos a experiência de ensino 
da Perestroika, a maior escola livre de 
atividades criativas da América Latina, para 
dentro da sua empresa.  

Nossos cursos, palestras e experiências 
educacionais são  
criados sob medida para atender  
à sua demanda, trazendo conceitos, 
ferramentas e reflexões alinhados             
a valores contemporâneos. 

PORTFÓLIO DE PALESTRAS



CLIQUE E ASSISTA 
NOSSO MANIFESTO

https://vimeo.com/279120030
https://vimeo.com/279120030


CURADORES DE  
EXPERIÊNCIAS



A FORMA DE 
APRENDER TAMBÉM 
PRECISA MUDAR.  
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A escola e o processo de aprendizagem hoje 
ainda são os mesmos desde a Revolução 
Industrial. Mas, se o mundo e a economia 
mudaram, a maneira de ensinar também não 
deveria ser revista?  

Somos entusiastas de uma nova forma de 
educação. Por isso, usamos a metodologia 
Experience Learning da Perestroika, um mash-up 
entre conceitos clássicos e movimentos 
contemporâneos educacionais.

1903

2013

PORTFÓLIO DE PALESTRAS
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Levamos para a sua empresa conteúdos 
relevantes e de maneira original, que fogem do 
lugar comum por serem passados de forma 
leve, divertida e com muita mão na massa. 

2019

PORTFÓLIO DE PALESTRAS



UM PROFESSOR DE AIKIDÔ PARA FALAR DE 
COLABORAÇÃO. UM PALHAÇO PARA ENSINAR 
 SOBRE AUTO-CONHECIMENTO. UM ALPINISTA  
COM EXPERIÊNCIA EM EMPREENDEDORISMO.

WTF SPUTNIK → CURADORES DE EXPERIÊNCIA  10

Somos um hub de educadores e profissionais 
de diferentes áreas, com experiência 
acadêmica e de mercado. Especialistas em 
tratar de temas atuais  
de maneira disruptiva e autoral.  



REGENERAR AS EMPRESAS  
ATRAVÉS DE 

TRÊS OLHARES
TRÊS OLHARES

REGENERAR AS EMPRESAS  
ATRAVÉS DE 

REGENERAR AS EMPRESAS  
ATRAVÉS DE 

REGENERAR AS EMPRESAS  
ATRAVÉS DE 

TRÊS OLHARES
REGENERAR AS EMPRESAS ATRAVÉS DE

REGENERAR AS EMPRESAS ATRAVÉS DE
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Para acompanhar a velocidade 
do mercado: conteúdos, 
técnicas e ferramentas que são 
as habilidades do agora.  
Cultura, criatividade, inovação, 
gestão e liderança são alguns 
dos temas abordados.

OLHAR  
EM VOLTA

Vamos refletir sobre as 
possibilidades que a tecnologia 
tem proporcionado, nos 
preparando para tomar as 
decisões que acompanham as 
transformações de um mundo 
exponencial. 

OLHAR 
PRA FRENTE

Empresas são feitas de pessoas. 
Desenvolver o potencial humano 
através do autoconhecimento 
para operar em alta perfomance 
é o inicio de uma mudança de 
cultura voltada para o 
protagonismo e a autonomia. 

OLHAR 
PRA DENTRO

PORTFÓLIO DE PALESTRAS



PORTFÓLIO 
DE PALESTRAS
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NOVA 
COMUNICAÇÃO: 

Esta palestra dá um mergulho no mercado da sua empresa 
trazendo os principais cases que apontam como o consumidor 
vai se relacionar com marcas e mídias na próxima década. O 
que esperar dessas relações? O que a marca deverá entregar 
além de suas promessas de campanha e dos ciclos de 
produtos? Gabriel Klein, Head Criativo da VICE Media no Brasil, 
traz apontamentos através da visão de "branded publishing", fala 
sobre a importância de se construir uma audiência e, nesse novo 
cenário, estar preparado para passar de ser compradora de 
mídia a ser a mídia em si. 

#Comunicação       #BrandedPublishing         #Tendência

A PALESTRA:

PALESTRANTE: Gabriel Klein

A MARCA  
COMO NOVA  
MÍDIA

1.



GABRIEL KLEIN
Diretor Criativo da Vice Brasil 

Publicitário e professor de comunicação, é um dos 
fundadores da operação brasileira da VICE Media, 

da qual é Head Criativo no país há 10 anos. A VICE 
é considerada uma das maiores produtoras de 

conteúdo do planeta, presente em 36 países com 
o objetivo de iluminar, empoderar e entreter o 

jovem (Y+Z).  Gabriel foi pioneiro no trabalho de 
brand publishing no Brasil através do trabalho que 
a VICE realiza no país com grandes marcas como 

Brahma, Natura, VIVO, Itaú, Ford e Coca-Cola. 



O TERMO  
DE USOS É  
O INIMIGO DA 
PRIVACIDADE?

Dados são os novos dólares. As empresas estão cientes de que 
precisam coletar o maior número e qualidade de dados de seus 
públicos e as ferramentas que ajudam nisso não param de 
crescer. Por outro lado, a proteção da privacidade também é uma 
pauta urgente e indispensável. Qual o limite entre os dois lados? 
Até onde uma empresa pode ir? Uma conversa sobre ética, 
novas legislações e valores.

#Tecnologia                  #BigData               #Privacidade

A PALESTRA:

PALESTRANTE: Gabi Guerra 
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GABI GUERRA
Ex diretora presidente da ThoughtWorks  Brasil 

Apaixonada  pela  forma  com  que  a  tecnologia  
pode  gerar  mudanças  significativas  em  equipes  e  

negócios,  está  em  constante  aprendizado  sobre  
novas  formas  de  trabalho  e  gestão,  inovação  e  

estratégias  digitais.  Graduada  em  Administração  na  
PUC/RS,  foi  Operadora  de  Bolsa  de  Valores  na  

XP  Investimentos,  trabalhou  com  Recursos  
Humanos  na  Dell,  Marketing  Digital  na  Winehouse  

e  Gestão  de  Projetos  na  Perestroika.  Em  2012,  co-
fundou  o  Movimento  Porto  Alegre  Como  Vamos  e  

se  juntou  à  ThoughtWorks  em  2013,  como  
Analista  de  Negócios.  Desde  março  de  2014  faz  

parte  do  time  de  liderança  do  Brasil  e  no  mesmo  
ano  juntou-se  ao  time  de  liderança  Global  da  

ThoughtWorks,  trabalhando  com  questões  
estratégicas  de  recrutamento,  desenvolvimento  de  

pessoas  e  cultura  empresarial.



MERITO- 
CRACIA:

Toda empresa ainda tem executivos que se remexem nas 
cadeiras quando o termo diversidade aparece em uma reunião. 
Agora pense no tom dessa discussão quando a cultura 
empresarial entender que a meritocracia é um dos maiores 
obstáculos para ambientes mais diversos. Como identificar o 
mérito real numa sociedade desigual? Como saber implementar 
a diversidade de forma assertiva na empresa? Essa palestra traz 
dados, pontos de vista e caminhos para tornar essa discussão 
mais esclarecedora e menos produtora de climão.

   #Diversidade                  #Inclusão                    #Mérito

A PALESTRA:

PALESTRANTES: Lucas Liedke e André Alves

MITO OU 
MÉRITO?

3.



LUCAS LIEDKE
 Lucas Liedke é psicanalista, estrategista e 
pesquisador de cultura e comportamento. 

Fundador da float, foi Head of Trends da Box1824 e 
Diretor de Planejamento Estratégico da Y&R. Já 

trabalhou com consultoria e projetos para 
empresas como Unilever, Google, Vivo, Heineken, 

Pernod Ricard, Globosat e Itaú. É curador e 
professor do curso de pesquisa de tendências da 

Perestroika, além de liderar projetos que 
transformam tendências em conteúdo de marca.



ANDRÉ ALVES
 É escritor, consultor e pesquisador de tendências. 
Fundador da float, tem mais de 10 anos de 
experiência em resolver desafios de marketing e 
branding. Foi Head of Trends da Box1824 SP e 
NYC, além de ter passado por agências de 
comunicação como W/McCann e LiveAd. Também 
foi professor e palestrante de diversos cursos e 
eventos, como o o ESOMAR — maior evento global 
de pesquisa de mercado. André já trabalhou com 
clientes como C&A, Renner, Nike, Adidas, Lacoste, 
Melissa, Ambev, AB-InBev, entre outros. 



DESMISTI 
FICANDO  
O AGILE

Agile é sobre assertividade. É uma nova forma de enxergar, 
pensar e agir como organizamos o trabalho para conseguir lidar 
com a nova normalidade. Práticas eficazes que se destinam a 
permitir a entrega rápida e de alta qualidade do produto ou 
serviço, tendo uma abordagem de negócios que alinha o 
desenvolvimento do projeto com as necessidades do cliente  
e os objetivos da empresa. Nesta palestra você vai entender  
um pouco mais sobre cultura, mindset e métodos ágeis, 
aprender as diferenças entre a gestão tradicional e a gestão ágil, 
os conceitos de agilidade, metodologias mais adotadas, seus 
limites, contextos de uso e como funcionam os frameworks ágeis 
mais usados em nível de times (Scrum e Kanban).

 #MétodosÁgeis          #Agile          #Assertividade          #Metodologia

A PALESTRA:

PALESTRANTE: Juan Bernabó / Jorge Audy / Camila Achutti
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JUAN BERNABÓ
Juan é o argentino apaixonado por agilidade que 

trouxe o Scrum para o Brasil em 2006. 

Atualmente é um dos mais experientes especialistas 
em gestão, inovação e transformação. Especialista em 
agilidade e desempenho corporativo, maximização da 

vazão de valor que uma organização gera e na 
aceleração do processo de transformação da cultura 

e do modelo de gestão em organizações que 
precisam se adaptar ao novo ambiente econômico 

em contínua mudança. Já passou por empresas 
como a Globo.com, Globosat, Vivo, Zap, Nextel, Itau, 

InfoGlobo, Natura, IG, Sebrae, Instituto Nokia, CESAR, 
CERTI e colaborou com uma nova forma de repensar 

a suas gestões e renovar seus mindsets.



JORGE AUDY
Professor, palestrante e consultor com 30 anos de 
experiência em resolver desafios de empresas.  

É consultor e agilista pela DBServer, mestre em 
gestão da informação pela PUCRS, professor na 
graduação e em MBA da escola politécnica e de 
negócios sobre gestão de projetos e liderança 
também na PUC-RS. Blogueiro, autor de livros, 
jogos e workshops sobre Scrum, Team Building 
Games e formação de times de alta performance. 
Concursado na década de 80. Empresário na 
década de 90. Coordenador de desenvolvimento 
em uma multinacional nos anos 2000.  Centenas 
de profissionais treinados, projetos-piloto 
mentorados e dezenas de empresas atendidas nos 
últimos 10 anos. 



CAMILA ACHUTTI
Referência mundial na luta por mais mulheres na 

tecnologia, Camila Achutti conquistou o prêmio 
Women of vVsion 2015, sendo a primeira estudante 

latina a receber tal honra. Além de influenciadora 
digital, é empreendedora, CTO e co- fundadora da 
Ponte21 e do Mastertech, cientista da computação 

e mestra em Ciências pelo IME-USP.   
Trabalhou com grandes empresas como Intel, 

Google, Accenture, Itaú, Leroy Merlin, Temault, TIM 
e IBM.  Foi listada como uma 30 Under 30s pela 

revista Forbes e participou do St Gales Symposium 
como uma das 100 lideres do Amanhã.



BURNOUT Burnout não é um termo novo mas nunca esteve tão atual. É um 
tipo de esgotamento físico, emocional e mental ligado 
diretamente à percepção de sucesso e reconhecimento. 
Enquanto isso, apenas 18% das empresas têm algum tipo de 
iniciativa para garantir a saúde mental de seus colaboradores. 
Nesta palestra, vamos entender como chegamos a esse cenário 
e quais são os caminhos possíveis para ambientes de trabalhos 
mais saudáveis e consequentemente mais produtivos.

#Stress         #SaúdeMental          #Esgotamento        #CulturaOrganizacional

A PALESTRA:

PALESTRANTES: Lucas Liedke e André Alves

NÃO PODE 
VIRAR 
TENDÊNCIA
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LUCAS LIEDKE
 Lucas Liedke é psicanalista, estrategista e 
pesquisador de cultura e comportamento. 

Fundador da float, foi Head of Trends da Box1824 e 
Diretor de Planejamento Estratégico da Y&R. Já 

trabalhou com consultoria e projetos para 
empresas como Unilever, Google, Vivo, Heineken, 

Pernod Ricard, Globosat e Itaú. É curador e 
professor do curso de pesquisa de tendências da 

Perestroika, além de liderar projetos que 
transformam tendências em conteúdo de marca.



ANDRÉ ALVES
 É escritor, consultor e pesquisador de tendências. 
Fundador da float, tem mais de 10 anos de 
experiência em resolver desafios de marketing e 
branding. Foi Head of Trends da Box1824 SP e 
NYC, além de ter passado por agências de 
comunicação como W/McCann e LiveAd. Também 
foi professor e palestrante de diversos cursos e 
eventos, como o o ESOMAR — maior evento global 
de pesquisa de mercado. André já trabalhou com 
clientes como C&A, Renner, Nike, Adidas, Lacoste, 
Melissa, Ambev, AB-InBev, entre outros. 



TRANSFORMANDO 
COLABORADORES   O contexto VUCA pede colaboradores que sejam protagonistas de 

seus projetos e para facilitar isso, nada como criar um ambiente 
propício à formação de times unidos e colaborativos, ou "team 
building".  Nesta palestra, Jorge mostra como algumas 
ferramentas ágeis podem trazer diversas técnicas de mapeamento 
dos principais desafios das empresas, e possíveis soluções, 
através de jogos e dinâmicas. Vamos falar sobre técnicas de 
desenvolvimento emocional e comportamental para além dos  
treinamentos técnicos que já não atendem às necessidades de 
envolvimento do mundo corporativo atual. 

#TeamBuilding         #Ferramentas         #Agile    #DesenvolvimentoEmocional

A PALESTRA:

PALESTRANTE: Jorge Audy

EM TIMES 
AUTÔNOMOS, 
COLABORATIVOS 
E POTENTES
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JORGE AUDY
Professor, palestrante e consultor com 30 anos de 

experiência em resolver desafios de empresas.  

É consultor e agilista pela DBServer, mestre em 
gestão da informação pela PUCRS, professor na 
graduação e em MBA da escola politécnica e de 

negócios sobre gestão de projetos e liderança 
também na PUC-RS. Blogueiro, autor de livros, 

jogos e workshops sobre Scrum, Team Building 
Games e formação de times de alta performance. 

Concursado na década de 80. Empresário na 
década de 90. Coordenador de desenvolvimento 
em uma multinacional nos anos 2000.  Centenas 

de profissionais treinados, projetos-piloto 
mentorados e dezenas de empresas atendidas nos 

últimos 10 anos. 



NO FLOW: O sonho de ir embora no horário tendo todas as tarefas 
cumpridas é possível? Vivemos numa era de abundância de 
opções tecnológicas, colaborativas e mentais para aprender 
mais sobre gestão do tempo. Mas qual o tipo de produtividade 
que queremos? Essa palestra vai farlar sobre aquela que é 
humana, mais ligada à escolhas assertivas do que a uma 
superpotência robótica que dá conta de tudo sempre.

#Produtividade                #Tempo                #Administração                #Escolhas

A PALESTRA:

PALESTRANTES:  Luiza Baffa e Bianca Dellagrave

ALCANÇANDO  
O ESTADO DE 
PRODUTIVIDADE 
NO TRABALHO
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LUIZA BAFFA 
Diretora de inovação na AKQA, agência 

internacional de design e experiência. Já passou 
por empresas como FLAGCX e Perestroika. Foi 
Diretora de Negócios da Box1824, consultoria 

estratégica focada em tendências de 
comportamento e de consumo por dois anos.



BIANCA 
DELLAGRAVE
 Diretora de marketing da Box1824. 

Tem mais de dez anos de experiência profissional 
em gerenciamento de projetos e operação, 
relacionamento com clientes e desenvolvimento de 
novos negócios, produtos e mercados.  É mãe do 
Enzo (5 anos) e do Thomas (1 ano) e a partir dos 
desafios vivenciados na maternidade passou a 
estudar e valorizar mais a importância da gestão 
do seu tempo.  É formada em Relações Públicas 
pela PUC-RS e tem especialização em Marketing 
pela ESPM.



REINVENTANDO 
ORGANIZAÇÕES:

Sentir a necessidade de recomeçar é um primeiro passo 
simples, mas como fazer isso de forma eficiente? Nesta palestra, 
Guilherme traz os ensinamentos do livro Reinventing 
Organizations, mostrando cases em que os passos foram bem 
aplicados e alertando para os que comumente não foram. 
Entender porque fazemos o que fazemos, o que é autogestão, 
integralidade, como ter diálogos com feedbacks eficientes e uma 
verdadeira organização evolucionária são alguns dos tópicos 
dessa conversa. 

#ReinventingOrganizations   #CulturaOrganizacional    #Autogestão   #Evolução

A PALESTRA:

PALESTRANTE: Guilherme Lito

DOS & DON'TS 
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GUILHERME LITO
Após Engenharia na PUC-Rio, Movimento Empresa 
Junior, LUZ.vc, projetos de sustentabilidade em 
escolas, consultorias e aulas, focou sua energia 
mais intensamente em menos coisas. 

Mergulhou no Brownie do Luiz e no Sistema B, 
onde está até hoje com a intenção de gerar 
impacto positivo, felicidade e lucro. O momento 
presente é tudo o que existe. Acredita em crer para 
ver. Realista esperançoso, prefere ficar atento no 
hoje para ver um amanhã melhor.



Já sabemos que a busca por um ambiente de trabalho mais 
diverso é uma imposição na busca por justiça social e também 
um grande diferencial competitivo para os negócios. Mas do 
que estamos falando quando tratamos do tema diversidade? É 
urgente discutir questões de gênero, raça, classe social e 
sexualidade, mas também entender como é a nossa relação 
com o diferente. Como abrir espaço para vivências, corpos e 
ideias que não fazem parte do nosso repertório? Qual a forma 
de exercitar nosso olhar para a diversidade como olhar e não 
como pauta?

#Empatia                            #Olhar                            #Prática

A PALESTRA:

PALESTRANTE:  Filipe Techera

TANGIBILIZANDO 
A DIVERSIDADE
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FILIPE TECHERA
Estuda, assiste e produz cultura. Filipe Techera é 

contratado do Esquenta! da Rede Globo, programa 
que todo domingo conversa sobre cultura com a 

maioria.Presta consultoria de imagem e comunicação 
para personalidades e marcas como Regina Casé, 

Globo News e Itaipava. Também um dos criadores do 
Montação, consultoria de comunicação e marketing 

para empresas e iniciativas que visam o 
empoderamento da comunidade LGBT e ex-Box 1824, 
trabalhou em projetos de pesquisa de comportamento 

e tendências para marcas, como Nike, Pepsico, Fiat, 
Vivo, Unilever, entre outras.



VAI LÁ E FAZ! A capacidade de realização e empreendedorismo é um novo 
drive da sociedade contemporânea. Nessa palestra usamos uma 
abordagem extremamente motivadora e contundente, que traz 
muitas evidências de que estamos mesmo vivendo a Era dos 
Fazedores. Pra não ficar só na teoria, apresentamos mecanismos 
para explorar possibilidades e tirar os participantes da zona de 
conforto, os desafiando a se tornarem pessoas mais 
realizadoras. Uma verdadeira celebração ao protagonismo. 

#Protagonismo          #Autonomia          #PróAtividade          #ZonaDeConforto

A PALESTRA:

PALESTRANTES: Felipe Anghinoni, Jean Rosier,  
Gui Piletti, Dudu Obregon

O PODER  
DO OLHAR  
DE DONO  
NOS COLABO-
RADORES
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FELIPE 
ANGHINONI

Felipe Anghinoni é fundador da Perestroika, a 
primeira e maior Escola de Criatividade da América 
Latina, e criador do novo percurso de liderança "O 

Bando”. O professor e palestrante de temas ligados 
à criatividade, empreendedorismo e educação 

sempre diz que ainda não decidiu “o que vai fazer 
da vida”. E olha que ele já fez tudo: ao longo de 20 
anos de experiência profissional, já atuou também 

como publicitário, músico, roteirista, ator e 
comediante.  Já fez parte do Board da Natura e em 
2007, quando fundou a Perestroika, que em russo, 

significa “reconstrução”, ele sabia que nos 
reconstruímos o tempo inteiro. 



JEAN ROSIER
Palestrante internacional dos eventos: TEDx 
(Madrid), WORLDZ (Hollywood), Ouishare (Paris) e 
CLEIN (Medellin). 

Sócio e professor da Perestroika, escola livre de 
atividades criativas. Foi o primeiro brasileiro a 
participar do programa "How to create learning 
spaces" da Kaospilot na Dinamarca, certificado 
pelo LEGO Serious Play, Holocracia training 
program em Amsterdã e “Search Inside Yourself” 
Paris. Nos últimos anos vem dedicando seu 
trabalho a criatividade e processos criativos, 
liderando workshops sobre o assunto para marcas 
globais como: Red Bull, Oracle, Walmart, Coca 
Cola, Linkedin e Rede Globo.



GUILHERME 
PILETTI

Entusiasta do hoje. Gestor da Perestroika em 
Brasília, faz parte do time da escola há 5 anos.  Já 
coordenou mais de 250 aulas sobre um número 

incalculável de assuntos, temas, formas e 
abordagens. Foi palestrante do TEDx Universidade 

de Brasília em 2015. Formado em Comunicação 
Social e Pós-Graduado em Comportamento e 

Consumo. Trabalhou com rádio FM, produção de 
eventos e como atendimento de agências de 
publicidade, junto a clientes como Wall Mart, 

Cyrella e Sistema FIERGS.



DUDU OBREGON
Multiempreendedor. Com 11 anos, instalava e vendia 
softwares. Com 15 fundou uma torcida organizada. Com 
18 narrava jogos de futebol em inglês para sites de 
aposta. Com 21 desenvolvia projetos de 
empreendedorismo para universidades no Parlamento 
e na Comissão Européia em Bruxelas. Com 23, tornou 
sócio da Perestroika. A partir daí, passou a dar aulas, fez 
a curadoria e o acompanhamento de diversos cursos 
ligados à inovação, empreendedorismo e futurismo. 
Hackeou o empreendedorismo, como gerir equipes de 
alta performance e ajudou muitos projetos a nascer e a 
decolar. Hoje lidera uma startup que leva conteúdos e 
acelera projetos de empreendorismo criativo à escolas 
do Brasil inteiro.



Esta palestra coloca todos na mesma página da revolução 4.0 e 
explica o que é esta mudança de era que estamos vivendo. 
Sabemos qual o futuro do trabalho? Como podemos repensar 
processos, lideranças e estrutura nesse novo momento? Vamos 
falar sobre quais são os diferentes valores e skills que as 
pessoas podem assumir para construírem um ambiente de 
trabalho inspirador e propício à inovação, sobre novas lideranças 
e novos perfis de colaboradores.

#NovaEra             #Complexidade              #Mindset             #Transição

A PALESTRA:

PALESTRANTE:  Bruna Baffa e Luiza Baffa

MUDANÇA 
DE MINDSET 
PARA O NOVO 
MUNDO

11.



BRUNA BAFFA
Bruna Baffa é uma Estrategista Criativa, Desenvolvedora 
de Negócios e Curadora de Conteúdo com 14 anos de 
experiência em inovação e desenvolvimento de projetos 
ao redor do mundo. Seu trabalho tem foco em estudos 
culturais, pesquisa de tendências, educação, 
sustentabilidade, gerenciamento criativo e liderança para 
o futuro. Foi responsável por estabelecer as operações da 
empresa de pesquisa de comportamento e estratégia 
Box1824 em Nova Iorque, EUA, onde foi por diversos anos 
Diretora de Operações e Negócios e Coordenadora de 
times e projetos de pesquisa, cultura e comportamento 
jovem em diferentes regiões do mundo. Com uma extensa 
experiência internacional após ter vivido e trabalhado no 
Brasil, Estados Unidos e Holanda, Bruna é, atualmente, 
consultora independente e trabalha como Diretora de 
Estratégia do MOTI, fundação nascida do Museu do 
Amanhã e baseada em Amsterdam.



LUIZA BAFFA 
Diretora de inovação na AKQA, agência 

internacional de design e experiência.  

Já passou por empresas como FLAGCX e 
Perestroika. Foi Diretora de Negócios da 
Box1824, consultoria estratégica focada 
em tendências de comportamento e de 

consumo por dois anos.



É preciso se conhecer para trabalhar na sua potência. Esta é 
uma palestra que te leva a olhar para dentro e para seu trajeto de 
vida entendendo que cada um é muito mais do que o contexto 
corporativo deixa aparecer. Ao longo de uma carreira de 30 anos 
como palhaço e ator, Marcio Libar é um especialista em impactar 
multidões, no teatro, na rua, no circo, ou na sala de aula. Ele 
conduz seu trabalho fazendo com que cada indivíduo percorra 
uma jornada de aceitação a partir do conflito: ser quem você é 
ou ser aquilo que querem que você seja?

#Vulnerabilidade               #AltaPerformance               #Autoconhecimento

A PALESTRA:

PALESTRANTE: Márcio Libar 

AUTOCONHE-
CIMENTO  
PARA A ALTA 
PERFORMANCE
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MÁRCIO LIBAR 

Considerado uma das maiores referências da arte do 
palhaço no Brasil, Libar é um artista que passou a 

enxergar na evolução do próximo  
um estímulo maior do que os aplausos a seus 

espetáculos. Estudou na Escola Nacional de Circo, tem 
em seu currículo um longa-metragem e quatro curtas, 

além de prêmios internacionais, como o Especial do 
Cirque Du Soleil e o Nariz de Prata. Sua oficina “A 

Nobre Arte do Palhaço”, que completa mais de uma 
década, já atraiu mais de 2000 pessoas.



Estamos na era da ressignificação, na qual precisamos estar 
dispostos a aprender a desaprender para reaprender. Devemos 
optar entre sermos plateia ou sermos protagonistas, precisamos 
(re)ver a forma como trabalhamos gestão e liderança, entender a 
diferença entre gestor e líder e o potencial de impacto que surge 
através dessas mudanças. Nesta palestra, a fundadora da 
Sputnik aborda o papel do novo líder e como ele difere do papel 
do gestor, e aponta como a interdependência pode trazer 
ganhos exponenciais pra sua organização.

#NovosLíderes                      #Protagonismo                      #Interdependência

A PALESTRA:

PALESTRANTE:  Mari Achutti

LIDERANÇAS  
DE HOJE PARA 
AS EMPRESAS 
DO AMANHÃ

13.



MARI ACHUTTI
Sócia e gestora da Sputnik, o braço de 

educação corporativa da Perestroika, já foi 
Diretora de Whatever em Porto Alegre. 

Já trabalhou com gestão de pessoas na 
Reserva e também com atendimento 

publicitário por mais de 7 anos em diversas 
agências do Rio Grande do Sul  

Hoje seu propósito é ajudar a transformar o 
mundo num lugar mais criativo, sensível, 

subversivo e do bem através da educação.



IA não é mais coisa do futuro e nem uma ameaça de total 
desemprego. Esta palestra traz cases e direcionamentos de 
como a Inteligência Artificial e a tecnologia fortalece os 
profissionais e os apoia a produzirem com mais qualidade, 
velocidade e economia.

#InteligênciaArtificial                #VelocidadeExponencial               #Resultados

A PALESTRA:

PALESTRANTE: Rodrigo Helcer

COMO A IA 
JÁ ATUA NO 
AMBIENTE 
PROFISSIO
NAL
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RODRIGO HELCER
Com 16 anos de experiência em inovação e 

empreendedorismo, Rodrigo Helcer é fundador e 
CEO da STILINGUE, plataforma de Inteligência 

Artificial (IA) voltada à gestão de marcas em real time, 
com base na opinião espontânea dos consumidores 

em múltiplos canais digitais. É formado em 
Administração pela FEA-USP e professor, palestrante 

e curador para instituições como FGV, ESPM, Festival 
Path, Youpix e outras universidades e eventos de 

inovação no país. No passado, fundou diversas 
empresas de sucesso, dentre elas a boutique de 
estratégia SAMURAI adquirida pela Interpublic / 

McCann Worldgroup e a linha de alimentação 
saudável PIC-ME.



A rotina de uma empresa é repleta de desafios e hoje o mercado 
pede que eles sejam solucionados de forma inovadora. Como 
podemos inserir a criatividade de forma ágil no cotidiano 
corporativo? Quando pensamos em caminhos, pensamos em 
ferramentas. Elas podem nos ajudar a sair do pensamento linear 
e inovar na prática. Nesta palestra, explicaremos a importância 
da customização e apresentaremos algumas técnicas de 
construção, curadoria e utilização de ferramentas durante a 
execução de um projeto. 

#Inovação                          #Prática                          #Projetos

A PALESTRA:

PALESTRANTE:  Fábio Amado

INOVAÇÃO  
NA PRÁTICA
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FÁBIO AMADO
Facilitador por paixão, adora se conectar com 

pessoas e projetos relacionados ao “novo”. É Service 
Designer com MBA em Branding, atua como 

consultor no planejamento e desenvolvimento de 
projetos de inovação, construindo novos produtos e 
serviços em diversos setores. Já fez parte da equipe 

da Livework, desenhando serviços e processos de 
alto impacto e atuou como estrategista de inovação 

na Box1824. É também professor de Design 
Thinking/Ferramentas de Inovação e mentor de 

startups e de projetos relacionados a experiência de 
serviço.



O que buscamos, enfim, no trabalho, nesse novo momento? Qual 
o nosso novo horizonte ao falar de futuro do trabalho? O que 
estamos buscando nessa virada de chave? Vamos falar sobre 
qualidade de vida, alta performance, gestão de projetos para 
inovação e como tudo isso vai ajudar a inovar, performar melhor, 
alcançar nossas metas, ser feliz e se sentir mais realizado no 
trabalho que fazemos. 

#Futuro               #Contextualização               #AltaPerformance               #Trabalho

A PALESTRA:

PALESTRANTE: Bruna Baffa

PARA ONDE 
ESTAMOS INDO?
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BRUNA BAFFA
Bruna Baffa é uma Estrategista Criativa, Desenvolvedora 
de Negócios e Curadora de Conteúdo com 14 anos de 
experiência em inovação e desenvolvimento de projetos 
ao redor do mundo. Seu trabalho tem foco em estudos 
culturais, pesquisa de tendências, educação, 
sustentabilidade, gerenciamento criativo e liderança para 
o futuro. Foi responsável por estabelecer as operações da 
empresa de pesquisa de comportamento e estratégia 
Box1824 em Nova Iorque, EUA, onde foi por diversos anos 
Diretora de Operações e Negócios e Coordenadora de 
times e projetos de pesquisa, cultura e comportamento 
jovem em diferentes regiões do mundo. Com uma extensa 
experiência internacional após ter vivido e trabalhado no 
Brasil, Estados Unidos e Holanda, Bruna é, atualmente, 
consultora independente e trabalha como Diretora de 
Estratégia do MOTI, fundação nascida do Museu do 
Amanhã e baseada em Amsterdam.



Desafios nos relacionamentos pessoais e profissionais nos 
chamam a um equilíbrio maior entre a expressão sincera e a 
escuta empática, os elementos fundamentais de diálogo. 
Práticas simples e profundas podem nos apoiar a desenvolver 
essas capacidades, como a de reconhecer as condições 
sistêmicas necessárias para promover entendimento e 
cooperação. Nesta palestra, vamos experimentar como os 
princípios de Comunicação Não-Violenta podem nos ajudar a 
identificar o que trava e o que libera uma conexão maior entre as 
pessoas, mesmo em situações críticas, e como até momentos de 
conflito podem aumentar a confiança e a inovação. Como chegar 
em resoluções que possam alinhar você, o outro e o mundo em 
que vivemos?

#Inovação                          #Prática                          #Projetos

A PALESTRA:

PALESTRANTE:  Dominic Barter

O PODER DA 
HABILIDADE 
EM DIALOGAR

17.



DOMINIC BARTER
 Consultor internacional em Comunicação Não 

Violenta. Pesquisador social inglês. 

Desenvolve projetos e capacitações no Brasil e no 
exterior para governos, empresas, grupos diversos 

e até para a ONU. Trabalhou com Marshall 
Rosenberg ( fundador do processo) há mais de 
uma década. Coordenador do projeto Lusófono 

para o Centro Internacional de CNV. 

Atualmente preside o conselho do Centro 
Internacional de Comunicação Não-Violenta.



De startups a grandes empresas: não importa quantas pessoas 
trabalham na sua empresa, pensar na cultura que você cria no 
seu dia a dia é o que te permitirá trazer o impacto que quer ter 
nas pessoas, nos negócios e na sociedade. É também essa 
cultura que irá te manter ou não relevante nesse momento de 
mudanças constantes.

#Rotina                          #Potência                          #Impacto

A PALESTRA:

PALESTRANTE:  Grazielle Mendes

NEM PISCINA DE 
BOLINHAS, NEM PLANO 
DE CARREIRAS: 

DESIGN DE 
CULTURA 
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GRAZIELLE 
MENDES

People Partner na ThoughtWorks Brasil. 

É também professora de Inovação, 
Conectividade e Cultura colaborativa do Ibmec 

e PUC/MG. Acumula 14 anos de experiência 
em gestão em cenários complexos, projetos 

de conectividade, novas tecnologias e cultura 
colaborativa para grandes marcas nacionais e 

multinacionais como Natura, Braskem, Vale e 
outras. 



O mundo está em conflito. Conflito de paradigmas, de ideias, de 
posicionamentos e de identidade. Nunca foi tão difícil saber 
como lidar com a relação com o diferente ou com o igual. Esse é 
um treino sobre o tatame, com a condução do professor José 
Bueno, que é um faixa preta do aikido brasileiro. A partir da 
exploração de alguns princípios da arte aikido os participantes 
vivenciam experiências simples e interativas que estimulam uma 
nova visão, posicionamento e tomada de decisões.

#complexidade                #mindset                 #posicionamento

A PALESTRA:

PALESTRANTE:  José Bueno

A METÁFORA 
DO AIKIDO 
PARA 
EMPRESAS 
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JOSÉ BUENO
Tem suas raízes na Arquitetura e no Aikido e gosta 
de bons desafios. Sonhar grande, fazer pequeno e 

começar logo é um dos mantras desse velho 
marujo. Como mestre em Aikido, tem viajado o 

Brasil e o mundo inspirando pessoas com suas 
experiências como faixa-preta em harmonia — seja 
com lideranças corporativas, crianças da periferia 
ou jovens excepcionais. É o fundador do Instituto 

Harmonia e do Dojo em Rede. Foi convidado 
especial nos programas de desenvolvimento de 

lideranças da Amana-Key e suas intervenções 
iluminam a importância do corpo e da ação como 

fontes de aprendizagem e transformação. É um dos 
criadores da iniciativa Rios e Ruas, que pretende 

revitalizar os rios soterrados em São Paulo a partir 
da reconexão das pessoas com o fluxo das águas 

na cidade. A imagem de uma ponte unindo as 
margens de um rio é a metáfora preferida desse 

Arquiteto Social



Grandes histórias seguem um roteiro consagrado, possuem tese, 
narrativa, arco do raciocínio e outros elementos. Nesta palestra 
vamos aprender como inspirar empatia pela história utilizando 
técnicas consagradas de estruturação e engajamento.

#Storytelling                   #Apresentação                   #Engajamento

A PALESTRA:

PALESTRANTE: Pinho Fornari

COMO DOMINAR 
A ARTE DO  
STORYTELLING
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PINHO FORNARI
O Pinho já cursou geologia, teve uma 

gravadora, mas foi como diretor de criação na 
publicidade que se tornou referência em 

apresentações. 

Acredita que para qualquer desafio, seja um 
relatório ou uma estratégia global, é preciso 

desenvolver um material que nos deixe 
seguros, prenda a atenção e, obviamente, atinja 
seu objetivo. Sua experiência vem de trabalhos 

para marcas como Nike, Mercedez-Benz, Red 
Bull, Ambev e Globo.



A transformação digital já é uma realidade extremamente 
desejada pelas empresas de serviços, mas também uma grande 
barreira para grande parte dos usuários, aqueles que chamamos 
de "imigrantes digitais". Somos ou seremos todos imigrantes um 
dia. Então como podemos nos ajudar a desenvolver experiências 
mais fluidas criando uma transição mais tranquila e evitando a 
exclusão digital? Nesta conversa, apresentaremos alguns 
caminhos e resultados de um estudo sobre quem são essas 
pessoas, um mergulho em seus comportamentos, principais 
barreiras no mundo digital e como essa mudança de gerações 
impacta suas vidas. 

#Mindset                   #Digital                   #Inovação

A PALESTRA:

PALESTRANTE:  Fábio Amado

IMIGRANTES 
DIGITAIS:  
POR QUE ESTAMOS 
DISTANTES  
DA COMPLETA 
TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL?
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FÁBIO AMADO
Facilitador por paixão, adora se conectar com 

pessoas e projetos relacionados ao “novo”. É Service 
Designer com MBA em Branding, atua como 

consultor no planejamento e desenvolvimento de 
projetos de inovação, construindo novos produtos e 
serviços em diversos setores. Já fez parte da equipe 

da Livework, desenhando serviços e processos de 
alto impacto e atuou como estrategista de inovação 

na Box1824. É também professor de Design 
Thinking/Ferramentas de Inovação e mentor de 

startups e de projetos relacionados a experiência de 
serviço.



O que vem à sua mente imediatamente quando você pensa 
numa pessoa transgênera? Uma boa resposta seria inclusão e 
empregabilidade. Mas como saber incluir de forma fluida um 
perfil novo ao time? Nesta palestra, Maitê Schneider, fundadora 
da plataforma Transempregos, vai mostrar cases de sucesso de 
empresas que souberam como lidar com sucesso com 
diferenças e identificaram que organizações mais diversas e 
inclusivas fomentam a produtividade, a inovação e contribuem 
para uma melhor relação entre os colaboradores, aumentando o 
repertório interno.

#Diversidade                       #Inclusão

A PALESTRA:

PALESTRANTE:  Maitê Schneider

QUERO 
CONTRATAR 
UMA PESSOA 
TRANS:  
E AGORA?
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MAITÊ 
SCHNEIDER 

Maite Schneider é uma das fundadoras do projeto 
TRANSEMPREGOS, ao lado da cartunista Laerte 

Coutinho e Márcia Rocha, que existe desde 2013 e 
busca a inclusão de pessoas trans no mercado de 
trabalho. É também uma das fundadoras da ABRAT 
(Associação Brasileira de Transgêneros) e do Portal 

CASADAMAITE.COM, o maior e mais antigo site 
sobre diversidade da internet brasileira, e que 

existe desde 1997, e que hoje conta com mais de 
30 mil usuários únicos por dia. Consultora do eixo 
LGBT da INTEGRA – Consultoria em Diversidade. 

Sua história já foi contada por JÔ Soares, Pedro 
Bial, Luciana Gimenez, Programa Tabu da 

Discovery Chanel e outros.



Ao longo de sua jornada, Gustavo Ziller mergulhou em todo tipo 
de leitura sobre a vida criativa e fez um auto-estudo-reflexão 
sobre um padrão para nos manter no caminho. Neste mundo 
instantâneo que vivemos à beira da singularidade, o que move 
nossos acertos e nossa curiosidade? O que diminui nossa 
ansiedade? Aqui, Ziller aborda os padrões que nos mantém na 
trilha do extraordinário através de cinco pilares que nos mostram 
como ser mais produtivos e trabalhar melhor nossas habilidades.

#Autoconhecimento    #Potência    #Criatividade    #Expressão   #Produtividade

A PALESTRA:

PALESTRANTE: Gustavo Ziller

VIDA  
CRIATIVA
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GUSTAVO ZILLER 
Multiempreendedor que agora escala a montanha 

mais alta de cada continente no projeto 7Cumes, 
do Canal Off.  

Eleito pela revista ProXXIma um dos 50 
profissionais mais inovadores do mercado digital 

brasileiro. Empreendedor Endeavor e sócio-
fundador da Aorta — empresa de tecnologia móvel 

adquirida pela eBricks/Pontomobi em 2012. Co-
fundou a Imago Filmes, a Savassi FM, a Gato Preto 

Classics (amplificadores valvulados), o CCCP, o 
Duke'n'Duke, o Movimento Balanço, entre outras 

iniciativas. É autor do livro Escalando Sonhos e do 
Guia Aconcágua (financiado coletivamente).  

Co-produz e apresenta o documentário Memórias 
de Mariana..



As grandes instituições estão vivendo a maior crise de reputação 
da história e, os influenciadores se tornaram um ativo importante 
para as marcas se comunicarem com autenticidade e se 
conectarem à diálogos relevantes. Mas não é isso que está 
acontecendo: o mercado valorizou. Os influenciadores são 
subaproveitados e viraram banners interativos, o que trouxe o 
debate sobre oportunismo e a efetividade dos influenciadores 
para a pauta. Eles funcionam mesmo? Aqui, vamos entender o 
contexto do modelo de influência atual e o mais trazer diretrizes 
para guiar como evoluir este mercado para que esteja à serviço 
do mundo e da sociedade.

##Mercado                 #Reputação                #Valor

A PALESTRA:

PALESTRANTE:  Mariana Stabile

O FUTURO 
DA 
INFLUÊNCIA 
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MARIANA 
STABILE

Mariana Stabile é Fundadora da Sharp - 
consultoria de relevâncias tem como foco a 

amplificação de "influenciadores de impacto" 
através de ações inovadoras que unem pesquisa, 

estratégia e execução. Trabalhou em projetos 
customizados para clientes como Dyson, 

Perestroika, ESPM, Budweiser, Baby Dove, Magnum 
e O Boticário, Paratii, Pan Seguros, MIS, Targifor. 

É criadora e professora do curso 'Marketing de 
Influência' na ESPM e 'Acende' na Perestroika.



NÃO É NADA DISSO?
VAMOS CRIAR JUNTOS A MELHOR SOLUÇÃO.



SPUTNiK
ESTAMOS AQUI PRA VOCÊ.  

+55 11 3064 2333  
R. Dr. Virgílio de Carvalho Pinto 47

SP +55 21 99759 0093  
R. Martins Ferreira 12

RJ
contato@sputnik.works


