
Palestras
Online
Para Vencer
a Crise
Mais do que nunca, é o momento de acolher e inspirar 
pessoas para lidar com as preocupações e superar 
esta crise. É essencial que todos estejam engajados
e a DMT quer contribuir com seu desafio.



Palestras
Online

Será que sua empresa está preparada para este novo e 
desafiador cenário? Como ajudar seus colaboradores a 
se manterem saudáveis e manterem a performance em 
home office? As lideranças do seu negócio estão 
familiarizadas com as melhores práticas contra o 
COVID-19? Como sua empresa pode se manifestar em 
um momento tão delicado? Por fim, o que você e seu 
nenegócio podem fazer para ajudar o país?

A duração e profundidade dos impactos 
causado pelo vírus ainda são desconhecidos, 
mas, uma coisa é certa: é preciso agir hoje!

COVID-19:
Desafios nas
Práticas de Gestão 

Renato Mendes

Renato Mendes é colunista da revista Época Negócio, autor 
do best-seller "Mude ou Morra", professor na Insper e mentor 
da Endeavor.

José Felipe

Gestor e Lider de grandes equipes e 
negócios no mundo. Reconhecido por 
fermentar resultados e engajar pessoas.

Coragem &
Vulnerabilidade
Viver é experimentar riscos
e se expor à vulnerabilidades
não é uma fraqueza.

Trabalhar Home Office é uma 
tarefa árdua principalmente 

para quem precisa ser produtivo. 
Em um cenário de turbulência, 
esse desafio torna-se ainda 

Produtividade
no Home Office

Engenheiro que se especializou em 
comportamento humano e se dedica 
a desenvolver lideranças e equipes .

Daniel Hosken

Soluções Online 
customizadas, 
transmissão ao 
vivo ou gravadas.



O cenário de transformação exige uma nova gestão do líder para antecipar-se 
à mudança, tomar decisões e gerenciar equipes de forma remota.

É preciso agir hoje!

Especialista em Educação Executiva, 
escritora e professora das melhores 

instituições do país.

Saber desaprender é 
fundamental para enfrentar 

cenários complexos.

LLidar com o novo requer 
aprendizagem, 

“desaprendizagem” e 
reaprendizagem. Será que 
pessoas educadas em um 

modelo tradicional de 
educação sabem aprender?

Desaprender
e Reaprender:
Desafio das
Pessoas e

Organizações

Maria Flávia Bastos

Carla é m dos nomes mundiais em 
ascensão no campo da Felicidade e 
Psicologia Positiva nas Organizações. 
Reúne Filosofia, Ciência e Metodologia 

necessárias para este tema.

Conceber soluções originais 
exige prática; pensar além dos 
limites deve ser um exercício 
diário. Conheça algumas das 

melhores ferramentas 
disponíveis e os hábitos que 

devem ser desenvolvidos para 
quque as boas ideias surjam.

Ligia Fascioni

Geração
de Ideias
para

Inovação

Andrea é autor
ddo best-seller “6 
Competências 
para Surfar na 
Transformação 
Digital” onde  ele 
compartilha lições 
da sua trajetória 
emem grandes 
multinacionais.

“O séc. XXI exige profissionais 
inovadores. Se o mercado está em 
constante transformação, precisamos 
estar sempre a um passo à frente dele.”  

OO modelo de liderança está em crise. À 
medida que as empresas estão redese- 
nhando a própria estrutura para serem 
mais dinâmicas, conectadas e ágeis, 
desenvolver seus líderes a pensar 
“digital-first”, estruturar e gerenciar equipes 
mais ágeis e com maior capacidade de 
adapadaptação e reação é preponderante.

Liderança
Digital

Andrea Iorio



Engenheiro que se especializou em 
comportamento humano e se dedica 
a desenvolver lideranças e equipes .

Gerir equipes remotas traz mais 
dificuldades do que a gestão 
presencial. Quais as melhores 
ferramentas para gestão de 
equipes e práticas para 
melhorar a comunicação? 
Daniel discute compromisso 
conconfiança entre líder e liderados.

Gestão
de Equipes
Remotas

Daniel Hosken
O desafio da 

administração do 
tempo e prioridades 
no Home Office. Neste 

cenário de crise é 
preciso aprender a 

otimizar desempenho 
e e produtividade.

Gestão do
Tempo no
Home Office
Daniel Hosken

Carla é um dos nomes mundiais em 
ascensão no campo da Felicidade e 
Psicologia Positiva nas Organizações. 
Reúne Filosofia, Ciência e Metodologia 
necessárias para este tema.

Neste cenário é necessário 
empoderar equipes e mudar 
atitudes que, muitas das vezes, são 
reproduzidas automaticamente. 
Discute comportamentos positivos 
para combater a desmotivação e 
queda de produtividade.

Carla Furtado

Empodera-
mento de 
Times

Um dos maiores especialistas em Crescimento 
Exponencial do Brasil.  Ajuda líderes a tirarem seus 
times da estagnação, desbloqueando o potencial 
de crescimento reprimido das empresas com 
práticas inovadoras.

Como orientar equipes autônomas, ágeis 
e focadas em resultados? A força do auto 
gerenciamento, combinada com uma 
série de ferramentas e um time repleto de 
diversidade, podem gerar resultados 
superiores, modificando o mindset de 
gestores públicos e privados focados
eem resultados.

Times Ágeis 
e Inovação 
em Cenários
de Crise

Claudio Azevêdo



Porta voz da tragedia de Brumadinho e 
Mariana.  É reconhecido pela sua clareza e 
objetividade em comunicar, mesmo em 
momentos de extrema pressão.

Aceleração, avalanche de 
informações, fake news, falta de 
autocontrole e, muitas das 
vezes, pânico da população: 
cada vez mais limitada nossa 
capacidade de pensar e agir em 
momentos de caos. Essa 
papalestra discute a importância 
do fortalecimento das 
habilidades emocionais e da 
comunicação assertiva no 
gerenciamento de crises.

Gestão
de Crise

Pedro Ainara

Vendedor, Palestrante, Especialista em Performance 
e Desenvolvimento de Times de Vendas. Raphael 
Martins vende, porque sabe o caminho que percorre 
a mente do consumidor entre desejar e ter.

Uma visão contemporânea da aplicação 
de técnicas para promover vendas em 
cenários de crise. Um profissional que saiu 
do zero e conseguiu uma posição de 
destaque em cenários desafiadores.
 

O que o mercado e o cliente esperam
dde um vendedor em cenários de crise?
Convicção: venda porque está convencido,
não porque convenceu alguém;
Processo Decisório em Cenários de Crise;
No final do dia, o que fica é a história
que você contou;
Disciplina e Planejamento;
OO Poder do Pouco;

Vendas:
Supere
a Crise

Raphael Martins

Entusiasta do esporte e apaixonada por gestão. Divide sua rotina na gestão 
de empreendimentos esportivos e, também, como educadora física.

Cenários complexos exigem mais qualidade de vida, 
principalmente por adotar horários com estruturas menos 
rígidas, que exigem foco e desempenho. Os melhores hábitos
e exercícios para serem adotados durante a jornada home office.

Carolina Wendling

Flexibilidade e
Movimentação
no Home Office

Em tempos de ansiedade e incerteza, habilidades emocionais 
são fundamentais para atravessar a turbulência e, também, 
para engajar pessoas ao seu redor na mesma direção.

Raphael Nunes

Inteligência
Emocional
para Superar
a Crise



É considerado um dos artistas mais ativos nos 
palcos e exemplo de determinação: se adaptou 
e superou todas as crises do teatro, esgotando 
bilheterias desde 1982.

Miguel usa sua experiência de mais de 
30 anos como “pano de fundo” para 
provocar a atitude protagonista diante 
de cenários complexos e incertos.

Ser protagonista da própria história é 
o melhor papel de Miguel Falabella.

Protagonismo
na Crise

Miguel Falabella

Flávio Canto inspira pessoas e empresas em 
momentos de incertezas que trazem ansiedade. Usa 
sua trajetória como medalhista para (des)construir 
caminhos para encontrar oportunidades e uma nova 
ótica. Lições do esporte para a mundo de negócios - 
expertise adquirida em especializações da Fundação 
Dom Cabral e Insead (França), como presidente do 
InInstituto Reação e na sua reinvenção de atleta para 
apresentador de TV. Sempre com o que é nada óbvio. 

Só há duas alternativas: desistir ou 
recomeçar. Para Flávio Canto, a segunda 
opção sempre foi a única possível. 
 
NNo esporte ou nos negócios, reinventar-se é a 
melhor maneira de enfrentar as adversidades; 
Direto do tatame, on-line, Flávio Canto produz 
vídeos customizados, fazendo uma analogia 
dos princípios do judô e das barreiras 
superadas por esportistas com o contexto da 
empresa e cenário de crise e transformação 
quque estamos enfrentando.
 
Para ele, o judô  é um treinamento para a vida, 
ensinamentos para dentro e fora dos tatames. 
Uma das lições é “não aprender a não cair”, isso 
é inevitável, por isso aprender a se levantar é 
tão importante quanto aprender a cair.

Jamais Desistir: 
inspiração para
superar a crise 

Flávio Canto

Vera Magalhães respira política e economia desde que começou 
a trabalhar como jornalista.  Uma das mais importantes 
comentaristas e palestrantes de Política e Economia do Brasil. 

Oprtunidades e Desafios dos cenarios 
economicos, as medidas econômicas 
emergenciais e as reformas: o que vem antes 
e como umas impactam nas outras?

Vera Magalhães

Oportunidades
e Desafios

Como gerar oportunidades em meio à estagnação 
econômica? Por que algumas empresas são capazes de 
crescer e ganhar Market Share, enquanto a maioria das 
empresas se retrai durante a crise? 

Renato Mendes

Gestão 4.0

Precisa de ajuda?
Nós podemos ajudar.



Comercial

contato@dmtpalestras.com.br
SP (11) 3090-0604  |  BH (31) 3785-3931

www.dmtconsulting.com.br

—  DMT Palestras

Mais do
que oferecer
Palestrantes
A DMT Palestras se preocupa em 
recomendar profissionais que 
realmente agreguem valor aos 
seus eventos e estejam alinhados 
a necesidade do seu negócio.

Contato


