
01/04/19 MARKETING E PUBLICIDADE E PROPAGANDA
ATIVIDADE NOME ATIVIDADE EMPRESA FORMAÇÃO
palestra 1 soraia schutel comportamento no mundo moderno escola de você doutora em administração

palestra 2 dado schneider palestra muda e ausente dado schneider doutor em comunicação

palestra 3 marcio borges now, new, next: os desafios da comunicação mccann mestre em comunicação

workshop 1 daniel skowronsky posicionamento disruptivo de marca global fundador & ceo

workshop 2 cristiano fragoso a agência do futuro* debrito head de estratégia

workshop 3 gregório leal o funeral da propaganda e as viúvas no velório morya head de criação

workshop 4 rafael bohrer ninguém mais gosta de propaganda g5 head de criação

workshop 5 guilherme mamede mídia programática predicta ceo
*exclusivo para profissionais de até 30 anos

02/04/19 TECNOLOGIA
ATIVIDADE NOME ATIVIDADE EMPRESA FORMAÇÃO
palestra 1 ricardo cappra impacto dos dados nos negócios cappra data science cientista de dados

palestra 2 matheus portela souza a cultura de inovação no sap labs sap head de inovação

palestra 3 marcelo violento a nova era das inteligências...
artificial, aumentada e cognitiva ingram mestre em gestão empresarial

workshop 1 diego johnson, fausto vanin, 
vagner ribas e fabio jung ux + blockchain empreendedores empreendedores

workshop 2 felipe moura e jaydson gomes como salvar a internet - ainda há tempo 
para a re-descentralização nasc empreendedores

workshop 3 elenise rocha gamification and learning analytics rb learning mestre em engenharia de produção

workshop 4 yuri najar e vinicius rossoni flow + share point - portais corporativos dbc company empreendedor

workshop 5 rafael helm e frederico macedo criação de aplicativos b2b para gestão de equipes umov.me umov.me

03/04/19 ESTRATÉGIA
ATIVIDADE NOME ATIVIDADE EMPRESA FORMAÇÃO
palestra 1 rafael bisse customer experience souza cruz mestre em ti

palestra 2 marcia budke mídia programática - transparência e brand safety brazo mídia mestre em administração e negócios

palestra 3 arthur silveira como construir uma empresa do zero a 100 milhões bela ceo bela

workshop 1 juan pablo boeira projeção de cenários de inovação innovation center doutorando e mestre em inovação

workshop 2 marcelo lubisco jogos estratégicos mr. wolf empreendedor

workshop 3 cassio grinberg desaprenda grinberg consulting mestre em administração

workshop 4 robinson barbosa o novo modelo de agência do negócio confluência mestre em administração

workshop 5 martin henkel mercado e consumo 60+ senior lab empreendedor

04/04/19 NEGÓCIOS
ATIVIDADE NOME ATIVIDADE EMPRESA FORMAÇÃO
palestra 1 priscila schapke skills do profissional do futuro ps hunter head hunter

palestra 2 fabricio magayevski mkt e vendas em mercados competitivos fcm consultoria mestre em gestão de negócios

palestra 3 fernando santini promoção de vendas unisinos doutor em administração

workshop 1 gustavo moreira e alexandre 
zigunovas modelagem de negócios inovadores sebrae gestão de projetos de inovação

workshop 2 gustavo adornes modelagem de negócios para impactos sociais sebrae e ong net 
impact porto gestão de projetos de inovação

workshop 3 fabiano goldoni cenários sustentáveis para veículos de comunicação alright empreendedor

workshop 4 clara machado estratégias sistêmicas emapi doutoranda em engenharia de produção

workshop 5 cesar paz e nathalia alves design de interação na prática dex01 empreendedores

05/04/19 DESIGN
ATIVIDADE NOME ATIVIDADE EMPRESA FORMAÇÃO

palestra 1 roberto colnaghi jr. alexa, please tell me a story amazon web services gerente de desenvolvimento de 
software

palestra 2  flavio nerva  tecnologias para mudança de comportamento: 
persuasiva x exploratória!? instituteon.life doutorando em design

palestra 3  celma paese economia criativa (cartografia da hospitalidade) ppgau uniritter  doutora em arquitetura

workshop 1 hiparcio stoffel cidades criativas e inteligentes wecity doutorando em design estratégico

workshop 2 melissa lesnovski da treta ao atrito:
design orientado a controvérsias aldeia mestre em design estratégico

workshop 3 paulo rizzardi você tem fome de quê? cozinhe.me mestre em antropologia

workshop 4 tobias bertussi design sem mimimi:
novos produtos para uma nova era bertussi design ceo

workshop 5 bruno lorenz design especulativo na construção de futuros desejáveis feevale mestre em design estratégico
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