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Horário Tema Palestrante

15h45 às 16h Abertura Adm. Diego da Costa
diretor de Comunicação 
e Marketing do CFA

Paulo Melo
jornalista do CFA

Elisa Ventura
jornalista do CFA

16h05 às 17h Empreendedorismo feminino: 
desafios e perspectivas 

Izabel Santos
professora universitária na 
área de empreendedorismo 

17h05 às 18h Empreendedorismo social: 
oportunidades que geram impacto 
no bem estar da sociedade

Ana Clarissa Zanardo 
doutora em administração 
e professora da PUC-RS 

18h05 às 19h Oficina
Como converter a fotografia em 
ferramenta de comunicação

Isabela Apolinário
fotógrafa 

19h05 às 20h O desafio de empreender 
em ambientes burocráticos: 
contribuições e reflexões da ciência 
da administração no século XXI  

Adm. Jonas Venturini
doutor em administração 
e especialista em inovação 
e empreendedorismo

20h05 às 21h Case de sucesso
Jornada empreendedora e de 
expansão da Cacau Show 

Arlan Roque
gerente de expansão 
da Cacau Show 
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15h05 às 16h Case de sucesso
La Bella Torta - do digital ao físico 

Arnaldo Thomaz Neto
cofundador da La Bella Torta  

16h05 às 17h Por que o modelo atual das startups não 
irá sobreviver aos próximos 10 anos?

Diogo Roberte
cofundador do PicPay, 
empreendedor e investidor 

17h05 às 18h Criatividade que gera inovação Marcelo Pimenta
especialista em inovação e 
mestre em planejamento 
estratégico 

18h05 às 19h A era do figital:  
mas, afinal, o que é isso?  

Guilherme Minuzzi
coordenador de marketing 
e parcerias do Bling

19h05 às 20h Oficina
Marketing digital: como 
transformar o seu instagram 
numa ferramenta de vendas

Amanda Schuab
publicitária e especialista 
em marketing digital 

20h05 às 21h Diversidade e Inovação: como fortalecer 
os negócios para além das bolhas

Admª. Josy Santos
especialista em negócios 
liderados por mulheres, 
inovação e diversidade
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15h05 às 16h Oficina
Canvas: estratégia de marketing  para 
construção da presença digital

Pryscilla Lira
 especialista em gestão 
empresarial, marketing 
e negócios digitais

16h05 às 17h Protagonismo, empreendedorismo 
e comportamento  

Diego Barreto
vice-presidente de finanças 
e estratégia do iFood 

17h05 às 18h Fluxo descomplicado: finanças 
empresariais X dinheiro pessoal

Patrícia Peres
educadora financeira e 
especialista em investimentos   

18h05 às 19h Plano de negócios: ferramenta 
indispensável para o sucesso 
do empreendimento 

Adm. Jonny Oliveira
doutorando em administração 
e especialista em gestão 
de pequenos negócios 

19h05 às 20h Case de sucesso internacional
Conecta Barcelona - 
inovação e estratégia 

Patrícia Amaral
mestre em marketing 
e doutoranda em 
internacionalização 

20h05 às 21h Empreender: a arte de buscar soluções Chieko Aoki
fundadora e presidente 
da Blue Tree Hotels 

21h05 às 21h30 Gestão profissional: a importância da 
administração no empreendedorismo 

Adm. Mauro Kreuz
presidente do CFA

21h35 Encerramento Paulo Melo
jornalista do CFAPlay


