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SOBRE
O empreendedor começou 
sua carreira aos 14 anos 
trabalhando com revenda de 
celulares e logrou a primeira 
conquista bilionária aos 25 
quando criou a Easy Taxi, uma 
das maiores empresas de 
mobilidade urbana do mundo mobilidade urbana do mundo 
- são 20 milhões de usuários, 
500 mil motoristas 
cadastrados, 35 países e mais 
de 1.200 funcionários em 
quatro continentes. Com as 
operações da empresa bem 
estabelecidas, estabelecidas, Tallis voou para 
um novo desafio: criou a 
Singu, maior marketplace de 
beleza e bem-estar do país. A 
empresa fatura R$20 milhões 
em transações já no segundo 
ano de existência e possui um 
memercado potencial ainda 
maior que o de táxis. 

É reconhecido pelo MIT como 
um dos jovens mais 
inovadores do mundo e 
apontado como um dos 
maiores empreendedores do 
Brasil. É autor do best seller 
"Nada Easy", em que 
compartilha estratégias de compartilha estratégias de 
gestão e inovação: pilares que 
levaram suas empresas a 35 
países em quatro anos. 

Nem mesmo gigantes desconhecem o legado de Tallis:  já 
ministrou palestras nas melhores universidades do mundo 
como Columbia, Duke, Harvard e Yonsei University (Corei do 
Sul) e nesta última foi reconhecido ainda como Entrepreneur 
of the Year.

Ele é um dropout Ele é um dropout Comunicação Social / Marketing pela 
ESPM e hoje considerado uma das maiores autoridades em 
inovação do Brasil. 

VIDEO - CLIQUE PARA ASSISTIR
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https://www.youtube.com/watch?v=Ivny0AnkQJw


Já ministrou 
palestras
nas melhores 
universidades
do mundo do mundo como 
Columbia, Duke, 
Harvard e Yonsei 
University.

PALESTRAS
Esta palestra é inspirada 
nas lições aprendidas ao 
fundar a SINGU (o nome 
vem de "singular"). Por 
causa dela, Tallis foi 
reconhecido como um 
dos jovens mais 
ininovadores do mundo 
pelo MIT (Principal 
universidade de 
tecnologia do mundo, 
ocupando o mesmo lugar 
nessa lista que já foi de 
Mark Zuckerberg e Larry 
PPage, fundadores do 
Facebook e Google 
respectivamente).

Não há dúvidas sobre a 
singularidade da história 
de um brasileiro de 
origem simples que, aos 
28 anos, foi reconhecido 
pela revista Forbes como 
um dos 30 jovens mais 
transtransformadores do 
Brasil. Nessa palestra, 
Tallis mostra que assim 
como ele conseguiu se 
tornar um empreendedor 
bem-sucedido vindo uma 
cidade pequena e de não 
ter ter concluído a faculdade, 
você também pode criar 
um negócio de sucesso. 
Para isso, coragem e 
disciplina são algumas 
das ferramentas 
necessárias. 

SEJA SINGULAR

Foram quatro anos entre a ideia 
de conectar táxis a pessoas até 
estar presente em mais de 35 
escritórios ao redor do mundo - 
todos abertos pessoalmente por 
Tallis. O conhecimento que 
acumula sobre as estratégias de 
crcrescimento acelerado e 
escalável combina pilares de 
gestão, estratégia e execução. 
Com a Singu, Tallis atingiu 
R$20M de faturamento já no 
segundo ano, entregando uma 
margem de contribuição de 75% 
sobsobre a receita. Nesta palestra 
Tallis fala sobre os mecanismos 
utilizados para crescer rápido e 
saudável em qualquer negócio

ESTRATÉGIA DE
CRESCIMENTO *

Como as 3 empresas mais 
valiosas do mundo atingiram 
este posto, ultrapassando 
décadas e se mantendo à 
frente no mercado mais 
competitivo do mundo. Nessa 
Palestra Tallis Gomes vai 
enentregar uma série de 
ferramentas que ele aprendeu 
com Google, Facebook, Apple, 
Netflix, Spotify, dentre outras 
organizações e aplicou no seu 
negócio para expandi-lo para 
35 países e 4 continentes.

GESTÃO DA INOVAÇÃO

* ESTA PALESTRA PODE SER CUSTOMIZADA DE ACORDO COM O PERFIL DOS PALESTRANTES E OBJETIVO DO EVENTO.

PALESTRAS
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CONTATO

CONTATO COMERCIAL

     PALESTRAS@DMTPALESTRAS.COM.BR
     SP (11) 3090-0604  |  BH (31) 3785-3931

WWW.DMTPALESTRAS.COM.BR

Cada palestrante da DMT 
é único e possui uma 
história singular.

Conheça nosso time e
descubra como podemos
fazer a diferença
para o seu negócio!
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