
PALESTRAS
Os temas do futuro no presente da sua empresa.



Hoje, ninguém mais está a salvo da urgência por inovação. 

A Sputnik acredita que a nova economia pede uma revisão 

do modelo corporativo atual, atualizando formatos de 

trabalho e repensando modelos de negócio.  

Qualquer companhia, não importa o tamanho ou 

segmento, tem hoje o compromisso de compreender e 

transformar o mundo em que vive. O desafio é mudar a 

mentalidade das pessoas para saberem recomeçar o 

tempo todo. 

O momento é de regeneração para todos, e de criarmos 

juntos o PRESENTE DAS EMPRESAS DO FUTURO.

REGE 
NERA 
ÇÃO



PROPÓSITO
Vamos provocar mudanças no universo corporativo através da 
aprendizagem organizacional, trazendo os temas do futuro para o 
seu presente.

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 de aprendizagem são 
criados sob medida para atender à sua demanda, trazendo conceitos, 
ferramentas e reflexões alinhados a valores contemporâneos.



NOSSO 
MANI- 
FESTO Clique aqui para assistir



A FORMA DE APRENDER  
TAMBÉm precisa mudar.
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.
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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. 



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.

Um professor de aikidô para falar de colaboração. Um 
palhaço para ensinar sobre auto-conhecimento. Uma 
alpinista com experiência em empreendedorismo criativo.

Pessoas com autoridade e habilidade para lidar com os 
talentos da sua empresa.

CURADORES DE 
EXPERIÊNCIAS



REGENERAR AS EMPRESAS ATRAVÉS DE 

TRÊS OLHARES



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

Para acompanhar a velocidade do 
mercado, vamos ajudar as 
organizações a reconhecerem se 
estão alinhadas com o espírito do 
nosso tempo levando conteúdos 
sobre cultura, criatividade, 
inovação, gestão e liderança.

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

OLHAR 
EM VOLTA

OLHAR 
PRA FRENTE



1olhar pra 
dentro



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 "provas" 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
>> Postura voltada para ação 
>> Zona de conforto

vai lá e faz
A partir de R$ 7.500,00

Michelle SanderGui PilettiJean RosierDudu Obregon

Palestrantes

OLHAR 
PARA DENTRO Felipe Anghinoni



inteligência 
relacional
A partir de R$ 9.500,00

Palestrante

Muitos dos problemas que atravessamos nos relacionamentos pessoais e 
profissionais poderiam ser resolvidos se tivéssemos a habilidade de criar uma 
comunicação de empatia e compaixão, fundamentada na ideia de uma vida mais 
rica e harmoniosa com os outros.

Nessa palestra, vamos entender como o estudo da CNV trabalha o papel da 
linguagem e o uso das palavras na comunicação para permitir uma conexão  
maior entre as pessoas mesmo em situações críticas. Como chegar em 
resoluções que possam alinhar você, o outro e o mundo em que vivemos?

Dominic Barter

OLHAR 
PARA DENTRO



É preciso se conhecer para trabalhar na sua potência. Um talk em forma de 
sensibilização  para explorar o lado humano, olhar  para  dentro e para  seu  
trajeto  de  vida entendendo  que  cada um é muito mais  do  que  o  contexto  
organizacional  deixa  aparecer.  

Uma conversa provocadora que questiona o mundo que idolatra vencedores 
através de uma dinâmica que nos faz entender a  potência  de  se  abrir, aceitando  
nossas  vulnerabilidades.

A partir de R$ 9.500,00

Autoconhecimento 
para a ALTA 
PERFORMANCE

Marcio Libar

Palestrante

OLHAR 
PARA DENTRO



Com um olhar mais atento  para a inovação as  empresas  podem  despertar  uma 
postura voltada  a  ação  em  seu  time  e  alcançar  um  perfil  de  profissionais com  
mais  autonomia  e  capacidade  de  encontrar  oportunidades  para inovar, criando e 
implementando novas ideias.

Nessa palestra, vamos descobrir o que é intraempreendedorismo e como isso se  
relaciona com proatividade, protagonismo e execução. 

intraempreende-
dorismo
A partir de R$ 7.500,00

Florencia Estrade

Palestrantes

Alda Campos Mari Achutti

OLHAR 
PARA DENTRO



olhar em 
volta2



Como será o desenho de uma empresa que prospera século XXI a dentro? 
Analisaremos os movimentos macro históricos da nossa espécie, entendendo a 
evolução das organizações humanas.

Como será a transição das nossas organizações humanas à luz da nossa história, não 
ignorando o que veio antes, mas transcendendo, para se adaptar ao mundo que 
vivemos hoje com suas necessidades e vontades.

Reinventando 
as organizações
A partir de R$ 9.500,00

OLHAR 
EM VOLTA Guilherme Lito

Palestrantes

Gabi Agustini



Inovação é o valor percebido e lhe ajuda a resolver problemas do dia-a-dia. Pode ser 
o aprimoramento de algo que existe, uma nova forma de usar um produto ou a 
otimização de um processo ou serviço.

Nesse talk, vamos apresentar alguns dos principais conceitos sobre inovação e falar 
sobre como as empresas inovadoras estão se reestruturando e de que forma a sua 
pode se transformar.

wtf is 
inovação?
A partir de R$ 7.500,00

OLHAR 
EM VOLTA Fabio Amado

Palestrante



O  primeiro  passo  para  a  inovação  é  entender  como  a  revolução  digital  e  a  
mudança  de  era  que  estamos  vivendo  requer  novos  processos,  lideranças  e  
estruturas.

Nessa palestra, vamos conhecer os  diferentes  valores  que  as  pessoas  podem  
assumir  para  construírem  uma  cultura  e  ambiente  de  trabalho  inspirador  e  
propício  à  inovação.

Cultura de 
inovação
A partir de R$ 7.500,00

OLHAR 
EM VOLTA Luiza Baffa

Palestrante



OLHAR 
EM VOLTA

Design & Inovação
A partir de R$ 7.500,00

A partir do histórico evolutivo da aplicação do design ao longo dos anos (do produto a 
experiência) vamos contextualizar como esse conjunto linguístico tangibiliza a 
inovação, criando assim ícones e cases inspiradores. A partir disso vamos guiar a 
equipe para uma dinâmica de transformação de um gatilho cultural em um produto de 
design em diversas indústrias (por exemplo, como um clip audiovisual pode inspirar 
uma coleção de moda inovadora?). No fim vamos conversar sobre referências, 
combinações criativas e tecnologias e o risco de buscar o novo.

>> O que é design?
>> Como se une design a inovação?
>> Qual a responsabilidade do design nos negócios?

Thiago Gringon

Palestrante



OLHAR 
EM VOLTA

criatividade 
& Inovação
A partir de R$ 7.500,00

Qual a relação das perspectivas criativas a partir do fenômeno de interação com o 
mundo? Quais ações, comportamentos e cultura devemos catalisar para criar mais e 
melhor? Nesse talk, vamos apresentar o conceito de inovação como uma das ações 
do ciclo da criatividade (imaginação > criação > inovação) que entrega o novo, ou 
seja, que gera a sensação de novidade e transforma o próprio ambiente do mercado.

A importância de compreender as inseguranças, angústias e dúvidas sobre o novo, o 
que está fora da zona de conforto e a convicção que um executivo deve ter para 
assumir o risco de inovar.

>> Qual a diferença de inovação e criatividade?
>> O que é novo para mim e para o outro?
>> Como ir além do meu modelo de negócio?
>> O que preciso fazer para ser lembrado?

Thiago Gringon

Palestrante



OLHAR 
EM VOLTA

gestão da 
Inovação
A partir de R$ 7.500,00

Sabemos  que  caminhar  rumo  ao  desconhecido  assusta.  Mas  sabemos  
também  que  esse  medo  nos  coloca  em  alerta  e  nos  tira  da  zona  de  
conforto,  dá  força  para  arriscar. Nessa  palestra  vamos  aprender  o  que  é  
inovação  na  prática  e  como  podemos  transformá-la  em  gestão  -  “preciso  da  
inovação  para  fazer  com  que  novas  coisas  sejam  geridas”.

A  gestão  da  inovação  subentende  que  a  inovação  precisa  ser  palpável.  Como  
emergir  o  novo  e  transcender  para  algo  tangível  que  faz  com  que  essa  nova  
forma  de  gerir  ressignifique  as  barreiras  encontradas  hoje  pela  empresa.

Thiago Gringon

Palestrante



OLHAR 
EM VOLTA

Consciência 
Organizacional
A partir de R$ 25.000,00

Um talk que explora as relações e o formato de organização das empresas, traçando 
um paralelo com modelos de organização e colaboração do próprio ser humano 
através da história.

Nesse modelo é possível fazer uma análise interna da corporação, entender os 
formatos mais emergentes e alinhados com o futuro das organização e entender 
como aplicar uma atualização, com novas propostas de hierarquia, autoridade, 
espaços físicos e relação entre colaboradores.

Palestrante

Daniela Klaiman



OLHAR 
EM VOLTA

A busca
A partir de R$ 7.500

Prospectar, recrutar e engajar talentos para seu time é um dos principais desafios 
dos novos gestores. Conhecimentos, habilidades, atitudes e pontos a desenvolver se 
misturam em um cenário super complexo mais que pode ser trabalhado e 
desvendado através de metodologias ágeis e específicas de recrutamento e seleção.

Palestrante

Juliana Oliveira



OLHAR 
EM VOLTA

design de cultura
A partir de R$ 7.500,00

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 queres ter nas pessoas, nos negócios e na sociedade.

É também essa cultura que irá te manter ou não relevante nesse momento de 
mudanças constantes.

Grazielle Mendes

Palestrante



OLHAR 
EM VOLTA

liderando para 
a mudança
A partir de R$ 7.500,00

Estamos  na  era  da  ressignifIcação,  onde  precisamos  estar  dispostos  a  
aprender  a  desaprender  para  reaprender.  Devemos  optar  entre  sermos  platéia  
ou  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.

Nessa palestra, vamos ver qual  é  o  papel  do  novo  líder  e  como  ele  difere  do  
papel  do  gestor?  Como  a  interdependência  pode  trazer  ganhos  exponenciais  
pra  sua  organização?

Palestrantes

Mari AchuttiMichelle Sander



OLHAR 
EM VOLTA

o perfil 
do novo líder
A partir de R$ 9.500,00

Estamos mudando rapidamente de uma sociedade empresarial formada por 
gerentes para uma cultura de empresa conectada, liderada por empreendedores.

A era da informação possibilitou que os profissionais se tornassem muito menos 
dependentes das hierarquias centrais, geradoras de informações. Isso ocorre na 
vida em geral e tem repercussão direta nas empresas.

Nessa palestra, vamos acompanhar a evolução do "líder chefe" para o “líder 
facilitador”, aquele que traz a empatia, resiliência, autonomia e independência.

Palestrante

Jean Rosier



OLHAR 
EM VOLTA

a metáfora 
do aikidô
A partir de R$ 10.500,00

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.  Essa  é  um  treino  sobre  o  tatame,  
com  dois  faixas  pretas  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.

Jose Bueno

Palestrante



OLHAR 
EM VOLTA

cOMUNICAÇÃO 
ALINHADA AO ESPÍRITO 
DO nosso TEMPO
A partir de R$ 7.500,00

O mercado da Comunicação mudou. E agora? Por que o modelo convencional não faz 
mais sentido? Para ser relevante na indústria da Comunicação hoje, é preciso 
abandonar a lógica de ser intermediários e atuar como protagonista. Como sobreviver 
e estar entre os novos protagonistas?
Prepare-se: você será nosso convidado a conhecer uma nova forma de encarar essa 
indústria e como estar entre eles.

Gustavo Nogueira

Palestrante



OLHAR 
EM VOLTA

gerações de 
consumidores

Vivemos um momento inédito: pela primeira vez na história, 4 gerações diferentes 
estão trabalhando juntas nas empresas.

Quais são as consequências disso? Qual são as semelhanças e diferenças entre 
elas? Como fazer essa relação funcionar? Um talk que traz um panorama do 
comportamento das pessoas de acordo com a geração a qual pertencem. Baby 
Boomers, X, Millennials e Z: como são em suas vidas? Quais as suas crenças? 
Quais os seus valores? Como se relacionam com trabalho? O que buscam?

Tudo isso para podermos explorar mais e novas maneiras de trabalharem juntos, 
superando as tantas diferenças existentes.

Palestrante

A partir de R$ 25.000,00

Daniela Klaiman



OLHAR 
EM VOLTA

Múltiplos Olhares 
do Consumidor
A partir de R$ 7.500,00

Estamos passando por uma mudança de era e de mindset. Essas transformações  
estão  reinventando  profundamente  as  relações  humanas  e  dos  negócios  
também.  Mas  como  pensar  na  jornada  do  usuário  em  meio  a  todas  essas  
mudanças  de  comportamento?

Existe  uma  forma  de  analisar  esses  diferentes  modelos  de  consumo  que  
ocorrem  simultaneamente,  para  que  marcas  criem  ações  mais  certeiras.  Neste  
talk  apresentamos,  através  de  teoria  e  prática,  o  conceito sobre  modelos de  
comportamento  e  consumo  opostos. Apresentamos também a  jornada  do  
consumidor  através  da  ótica  da  inversão  de  papéis  e  da  análise  de  personas.  
É  preciso  inverter  o  olhar  e  entender  as  necessidades,  vontades  e  reações  
dos  consumidores  e  encaixa-las  nos  serviços.  Como  interligar  os  pontos  em  
um  mesmo  serviço  e  conseguir  atender  os  diferentes  perfis?    Como  criar  
micro-revoluções  internas  simples  que  podem  mudar  completamente  a  
percepção  do  usuário? 

Fernando Bazzon

Palestrante



OLHAR 
EM VOLTA

Produtividade na 
nova era.
A partir de R$ 10.500,00

Não é só o que fazemos, mas também como fazemos. É preciso reconfigurar a 
forma como produzimos a partir do paradigma de mudança de mundo que estamos 
vivendo. O nosso modelo mental precisa ser revisto para que seja possível pararmos 
de reproduzir soluções e de fato inovar.  Vamos falar sobre produtividade como 
sinônimo de efetividade.

Marcelo Quinan

Palestrante



OLHAR 
EM VOLTA

a era do 
feminismo

Estamos vivendo um momento histórico, onde os valores femininos estão, pela 
primeira vez, sobrepondo os masculinos.

Uma inversão enérgica muito poderosa, que vem para curar as dores deixadas pelo 
excesso de pragmatismo, racionalidade força que foram usadas pelo gênero 
masculino para trazer o ser humano até o nível de desenvolvimento que enxergamos 
hoje.

>> O que as mulheres estão buscando?
>> Quais as consequências dessa nova era? O que muda para todos?

Palestrante

A partir de R$ 25.000,00

Daniela Klaiman



OLHAR 
EM VOLTA

storytelling
A partir de R$ 7.500,00

Grandes histórias seguem um roteiro consagrado, possuem tese, narrativa, arco do 
raciocínio e outros elementos.

Nesse talk vamos aprender como inspirar empatia pela história utilizando técnicas 
consagradas de estruturação e engajamento.

Felipe Fornari

Palestrante



OLHAR 
EM VOLTA

economia da 
experiência
A partir de R$ 15.000,00

Ou você entra, ou fica fora do show. A era dos produtos e serviços é passado. 
Estamos vivendo uma nova economia, que exige experiência. E isso não é uma moda 
passageira mas um novo nível da escala de valor econômico. A gente explica essa 
nova economia e ensina como levar isso para o dia-a- dia da sua empresa.

Palestrantes

Jean Rosier Felipe Anghinoni



OLHAR 
EM VOLTA

Think big, Start 
Small, Act Fast
A partir de R$ 7.500,00

Como conectar propósitos e comunidade em um contexto onde a mudança é a nova 
constante? Como podemos ser mais ágeis, colaborativos e colocar as pessoas no 
centro do processo?

>> Níveis de consciência;
>> Autogestão;
>> Propósito evolutivo;
>> Pertencimento.

Palestrante

Dudu Obregon



OLHAR 
EM VOLTA

impacto positivo
A partir de R$ 9.500,00

É possível usar a força dos negócios para causar impacto positivo? Como podemos 
manter a lógica de geração do lucro sem gerar desigualdade e deteriorização do 
meio ambiente? O que acontece se começarmos a entender que todos somos, 
pessoa ou organização, um agente econômico ativo e responsável pelo que cria, 
sendo produtor ou consumidor.

Inspirar-se na natureza como uma fonte de conhecimento para novas práticas 
empresariais, de governança, de trabalho em rede, fomentando uma economia 
circular, colaborativa e regenerativa baseada na interdependência, pode ser um 
interessante início.

Tomas de Lara

Palestrante



OLHAR 
EM VOLTA

vida criativa
A partir de R$ 9.500,00

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    5    pilares    que    nos    mostram    
como    ser    mais    produtivos    e    trabalhar    melhor    nossas    habilidades.

Gustavo Ziller

Palestrante



OLHAR 
EM VOLTA

biomimética
A partir de R$ 9.000,00

Entender sistemas que existem, operam e se transformam há milhões de anos pode 
trazer ótimas referências para qualquer solução. Mais que isso, a referência na 
natureza aponta para um caminho econômico diferente do produzido até agora. 
Nessa palestra, vamos aprender o que é  biomimética e relação da criatividade com 
a ciência e a natureza.

Gianne Brocco

Palestrante



OLHAR 
EM VOLTA

diversidade
A partir de R$ 7.500,00

O tópico diversidade vem ganhando grande destaque na mídia e começa a ser 
exigido pelas pessoas como uma política obrigatória das grandes companhias. Em 
termos gerais, falar de diversidade é falar de busca por igualdade - contemplando as 
diferenças pessoais, além de questões de gênero, raça, classe social e sexualidade.

As demandas da nova geração, do novo mundo e principalmente dos clientes, 
mudaram. Como criar esse lugar de fala dentro das empresas? E como 
conseguimos trazer a diversidade como olhar e não como pauta?

Filipe Techera

Palestrante



olhar pra 
frente3



Um talk que faz uma introdução ao futurismo e explora seus principais conceitos e 
pilares como:

.Lei de Moore

.Abundância

.Novas tecnologias

.Organizações exponenciais

.Super future

.Canvas de business exponencial

.Singularidade

.Startups

OLHAR 
PRA FRENTE

futurismo
A partir de R$ 25.000,00

Palestrante

Daniela Klaiman



OLHAR 
PRA FRENTE

hack the future
A partir de R$ 8.500,00

O  futuro  é  muito  melhor  do  que  você  imagina:  descubra  como  a  tecnologia  
vai  afetar  a  sua  vida  e  a  organização  onde  você  trabalha,  fazendo  com  que  
você  repense  a  forma  de  se  relacionar  como  indivíduo  e  sociedade,  numa  
lógica  abundante.  Aprender conceitos  para  surfar  no  presente  com  motivação  e  
propósito.

De  que  maneira  as  tecnologias  exponenciais  (inteligência  artificial,  
nanotecnologia,  biotecnologia,  etc)  irão  transformar  radicalmente  nossa  
realidade  nos  próximos  anos.  Como  as  mesmas  tecnologias  farão  com  que  o  
modo  de  viver  se  torne  obsoleto  e  por  que  se  reinventar  como  ser  humano  
será  importante  nessa  era.

Palestrante

Renato Stefani



OLHAR 
PRA FRENTE

A partir de R$ 7.500,00

o futuro 
do varejo

Em uma realidade online onde a digitalização de tudo é só o primeiro passo, como 
negócios e consumidores vão se relacionar com o varejo? Como será o varejo do 
futuro? Quais as mudanças necessárias para conectar esse futuro com as indústrias 
de hoje? Quais oportunidades esse futuro reserva para as industrias? E pros 
varejistas?

Palestrante

Andre Alves



OLHAR 
PRA FRENTE

o futuro 
do trabalho

O futuro do trabalho está sendo muito falado na mídia, mas existem muito mais 
dúvidas do que respostas. Qual é o cenário real? O que irá realmente se 
transformar? As máquinas irão roubar nossos trabalhos? Quais são os skills 
necessários para os colaboradores do futuro? Um talk que aborda o futuro por todos 
os ângulos de nossas vidas relacionados ao futuro do trabalho e levanta cenários 
possíveis e caminhos para entendermos essa transformação e como acompanhar 
tudo isso de uma posição de vantagem.

A partir de R$ 25.000,00

Palestrante

Daniela Klaiman



OLHAR 
PRA FRENTE

A partir de R$ 25.000,00

o futuro 
da educação

Você sabia que o modelo atual de educação global (escolas e 
universidades) oi criado durante a revolução industrial com o objetivo de 
formar mão de obra qualificada para as fábricas? É por essa razão que o 
nosso modelo atual de educar está totalmente falido. Essa talk traz a 
problemática e mostra alguns cases, caminhos possíveis de futuro e novas 
metodologias de aula 
para enxergarmos como construir um modelo que prepare as pessoas para 
a vida e não para o trabalho.

Palestrante

Daniela Klaiman



OLHAR 
PRA FRENTE

o futuro 
da mídia

A norma até hoje foi a das manipulações. Manipulação de mídias, de ponto de 
venda, de distribuição, de preço, de comunicação. Sempre foi assim que os gigantes 
do mercado desenharam seus caminhos até o topo. Mas esse antigo jeito de 
dominar o mercado está com os dias contados. As pessoas já entenderam como 
esse jogo funciona, elas estão vendo qual o poder que tem hoje no mercado, 
descobriram sua voz e não estão deixando passar nada.

Estão de olho e irão abandonar as marcas e empresas não mudarem seus chips. 
Hoje temos uma grande rede social dominante, um navegador/preditor de transito 
dominante, uma plataforma de compartilhamento de fotos dominante, uma que 
permite que você viva em qualquer lugar do mundo como um local, etc. Agora o 
poder está nas mãos das pessoas. São elas que escolherem os novos monopólios. 
Os tais Monopólios Sociais.

A partir de R$ 25.000,00

Palestrante

Daniela Klaiman



OLHAR 
EM VOLTA

O Futuro da 
Relevância das 
Marcas
A partir de R$ 9.500,00

Em um momento do mundo onde os governos já não cumprem o seu papel social, 
as marcas são empurradas a ocupar esse espaço e entregar relevância. Ao mesmo 
tempo, o novo consumidor é engajado, militante, super exigente e passa a demandar 
novos valores e uma postura ativa das empresas.

Como as marcas devem fazer para se manterem relevantes neste mundo cada vez 
mais transparente e coletivo? Como estar alinhada aos valores do futuro e das 
novas gerações que praticamente ignoram toda publicidade?

Mariana Stabile

Palestrante



Palestrante

OLHAR 
PRA FRENTE

A partir de R$ 9.000,00

organizações 
exponenciais

Nenhuma empresa poderá acompanhar o ritmo de crescimento definido pelas 
organizações exponenciais, se não estiverem dispostas a realizar algo radicalmente 
novo - uma nova visão da organização que seja tão tecnologicamente inteligente, 
adaptável e abrangente quanto o novo mundo em que vai operar - e, no final de 
tudo, transformar.

Essa palestra traz uma nova e ampla visão sobre as tendências organizacionais e 
tecnológicas essenciais, que podem ser aplicadas nas startups, empresas de médio 
porte e nas grandes organizações.

Gabi Agustini



OLHAR 
PRA FRENTE

A partir de R$ 9.000,00

futuro  
do presente

O futuro do trabalho é em rede, compartilhado e tecnológico. Quando a gente fala 
em nova revolução industrial, revolução das manufaturas e mundo maker, a grande 
novidade tem a ver com democratização de acesso. Tem a ver com a possibilidade 
de quem tem as ideias ter acesso às ferramentas da inovação e materializar as suas 
ideias. Tem a ver com o poder que as pessoas passam a ter nesse novo contexto, 
de também poder ajudar a resolver os seus próprios problemas e da sociedade. E 
para isso surgem novos produtos e muda a ótica de produção de produtos para toda 
indústria e sua escala.

Como sobreviver a esse futuro exponencial? Se inovação disruptiva nada mais é que 
um agente de transformação que provoca negócios e pessoas via iniciativas 
empreendedoras, entendemos que é preciso criar uma cultura de risco.  Temos que 
mudar a forma de pensar, desapegar de conceitos pré estabelecidos e reduzir o ciclo 
entre a ideia e a tomada de decisão.

Palestrante

Gabi Agustini



OLHAR 
PRA FRENTE

A partir de R$ 7.500,00

tech revolution

Estamos passando por uma mudança de era e de mindset. Essas mudanças estão 
reiventando profundamente as relações humanas e também os negócios. A 
tecnologia é o grande vetor dessa mudança. Nesse Talk, vamos explorar as novas 
revoluções tecnológicas e o impacto delas no nosso cotidiano.

Como podemos evoluir juntos com a tecnologia? Como podemos adaptar nossa vida 
e nossos negócios para modelos mais alinhados ao novo contexto? Como se 
preparar pro futuro ainda mais tech que está por vir?

Palestrante

Dudu Obregon



OLHAR 
PRA FRENTE

A partir de R$ 7.500,00

reflexões sobre 
a nova educação

A Perestroika é reconhecida como uma iniciativa inovadora em educação. e essa 
visão veio do entendimento de vários pontos, que normalmente são ignorados pelas 
escolas tradicionais. experiência, personalização, tecnologia, desescolarização, 
storytelling e descentralização são algumas tendências micro-revolucionárias que, 
em conjunto, estão antecipando a grande transformação que o sistema de educação 
ocidental está prestes a viver.

Palestrante

Michelle Sander
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PRA FRENTE

o novo mindset 
de consumo

Estamos vivendo a quarta extinção total na história do Planeta Terra, e essa 
infelizmente está sendo causada por nós mesmos, justamente por conta do excesso 
de consumo. Por essa razão, nos últimos anos as pessoas vem lentamente tomando 
consciência disso e criando um novo mindset de consumo e exigindo que marcas e 
empresas se atualizem e caminhem nessa mesma direção.

Esse talk explora todo histórico do consumo em nossa sociedade, suas 
consequências e quais são os novos modelos e normas que estão surgindo e como 
se adaptar a essa nova mentalidade.A partir de R$ 25.000,00

Palestrante

Daniela Klaiman



NÃO É NADA DISSO? 

VAMOS CRIAR JUNTOS 
A MELHOR SOLUÇÃO.



Quem já experimentou:



Estamos aqui pra você.

contato@sputnik.works 
55 (21) 9 9759 0093

SP // R. Artur de Azevedo, 499 – Pinheiros 
RJ // R. Martins Ferreira, 12 – Botafogo
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