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+26 anos de carreira
+20 anos executivo multinacional
• ONU, MICROSOFT, ORACLE, SOFTWARE AG e SALESFORCE
Formado em administração na PUC-RS
MBA em comércio exterior pela FGV
Especializações de MBA em:
• HARVARD – negociação
• MIT – academia global de executivos
• SINGULARITY – negócios exponenciais
• UNIV. CALIFÓRNIA – gestão e liderança
• LONDON– gestão multicultural
• IILLINOIS – marketing digital
• NYOF – aquisições e fusões corporativas
Referência em customer experiênce no Brasil
TEDx speaker
+600 palestras realizadas Brasil e exterior
Colunista da MIT TECHNOLOGY REVIEW BR
Sponsor do Canal YouTube - FUJA DA MÉDIA
Escritor*

www.fujadamedia.com.br

* Lançamento em Maio/2021
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FUJA DA MÉDIA
• Focada em tirar público do conforto, mostrando aspectos da história até os
tempos atuais e as principais competências dos profissionais e empresários de
sucesso, em que aborda os 5Ps.
PROTAGONIZE NA ERA DA INTELIGÊNCIA
• Palestra sobre Inovação e Transformação Digital, mas não apenas falando desta
importância, mas sim compartilhando uma visão baseada em análise de
centenas de casos e comportamentos de empresas e empresários de sucesso.
CUSTOMER EXPERIENCE (CX / CRM / eCOMMERCE)
• Aqui o foco é destacar o mindset e as ações que devem ser priorizadas e
realizadas por profissionais e empresários para serem os reais protagonistas do
mercado.
VENDAS E NEGOCIAÇÃO
• Focada em compartilhar os principais componentes presentes na mente de
profissionais que lideram gestão de conflitos e vendas, bem como o
comportamento esperado para profissionais que querem ter sucesso em
vendas.
LIDERANÇA
• Palestra que aborda as competências e comportamentos de profissionais e
empresas que querem ser lideres no mercado atual.

www.fujadamedia.com.br

+2 milhões

com mini-palestras
compartilhadas no YouTube

de visualizações na Internet

+100 mil
seguidores

* Lançamento em Maio/2021

PALESTRAS

+100 vídeos
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