
C O M  A D R I A N O  A M U I



Como a sua organização
e sua equipe estão
se preparando para 
esta oportunidade?

A S  GRANDE S T RAN S FORMAÇÕE S
E C O N Ô M I C A S ,  S O C I A I S E  A M B I E N T A I S
J Á E S T Ã O  A C O N T E C E N D O



Sensibilize-se para 
o imperativo da 

mudança

Estabeleça a importância 
da evolução para uma 

performance realmente 
superior

Inicie um ciclo objetivo 
de transformação e 

geração de valor

Com a Palestra Breakthrough: um Roadmap para 
Além do Novo Normal, você se desafiará a 
transformar e capturar as oportunidades para os
objetivos do seu negócio.
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“COM ESTA PALESTRA EU QUERO PROVOCAR O SEU TIME
E ACELERAR AS TRANSFORMAÇÕES EM SUA ORGANIZAÇÃO!”

“Quando é que minha organização
voltará ao normal? 
Jamais, e isto é muito bom!”

“Toda organização precisa saber 
identificar onde o valor estará doravante. 
Você já tem clareza disto?”



Alguns temas que serão
abordados nesta palestra

• Black Swan (Cisne Negro)

• Impacto altamente improvável

• Pensamento dinâmico e seus 3 níveis

• Criatividade Estruturada

• Planejamento Anárquico

• E agora?

• Algumas certezas: velocidade e capacidade

• Dimensões de proteção mental e riscos associados

• Modelo S-curve

• Tendências

• Oportunidades

• Além de um novo normal!

• Consumidores, Shoppers, B2B, B2C, Marketing, 
Vendas, Pivotagem, Novos Modelos de Negócios



Conheça o vídeo 
oficial da palestra

http://www.adrianoamui.com.br/breakthrough#comp-kdk9owky


De forma totalmente adaptada 
para sua realidade de mercado



De forma totalmente adaptada 
para sua realidade de mercado



Confira a avaliação pessoal de quem já foi
impactado por Adriano Amui e esta palestra

https://youtu.be/WGdNNPoMnGA
https://youtu.be/W6BcEJXXT-0
https://youtu.be/gY_hWsloF30
https://youtu.be/Nc2sAWicdEw
https://youtu.be/qipO6NDk9rU
https://youtu.be/JOjMc7TXY1A


Transforme cenários e oportunidades 
em efetiva geração de valor

+ de 6.500 espectadores já 

participaram, elogiaram e foram 

provocados por experiências que 

ajudaram a reinventar seus negócios 

e carreiras

2 horas de interação via 

webconference, desafio, troca de 

ideias e pensamento disruptivo junto 

aos participantes, com conteúdo 

ajustado para sua organização.

Palestra consistentemente no grupo 

das mais bem avaliadas em todos os 

eventos onde foi apresentada.

Esta é uma palestra para provocar e 

acelerar as transformações 

necessárias em sua organização e 

stakeholders.



+ de 27 anos de experiência
executiva e acadêmica

Palestrou em + de 7 países 
nos mais diversos 
continentes

Foram impactadas mais 
de 240 mil pessoas

O conhecimento, a didática e a empatia
adquiridos por Adriano Amui durante toda a 
sua carreira, garantem à você uma palestra 
envolvente, inteligente, instigadora e que se 
encaixa perfeitamente ao seu plano de ação.

Conte com a expertise 
de quem tem vivência prática
e acadêmica no mundo dos
negócios



Possui uma Visão Global e do Brasil, suportada por uma sólida 

experiência executiva nos mais diversos setores de negócios.

Linguagem adequada, dinâmica e acessível, para os mais diversos

públicos, níveis hierárquicos e segmento de atuação.

Conteúdos totalmente customizados de acordo com as 

necessidades específicas do contratante, do público-alvo e 

momento em que a empresa se encontra.

Cuidado absoluto com os detalhes, de forma a garantir palestras 

inteligentes, que cativam cada um dos participantes e os envolvem

na discussão.
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Conheça 4 diferenciais
em contratar uma
palestra com 
Adriano Amui
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• Estrategista de Negócios, Empreendedor, Conselheiro de
Administração, Autor, Professor e Palestrante / Keynote
Speaker. Sempre atualizado com novas tendências do
mercado brasileiro e internacional. Possui escritórios em
Vancouver, onde reside, São Paulo e Rio de Janeiro.

• + de 27 anos de experiência executiva, empreendedora
e acadêmica para ajudar a transformar a teoria em prática,
e despertando nos profissionais o desejo de fazer o seu
melhor.

• Já impactou mais de 240 mil pessoas com suas palestras
e aulas.

• Professor no EMBA da Fundação Dom Cabral (MG / Brasil) e
na ESPM (SP / Brasil), ministra palestras, workshops e
treinamentos no Brasil e internacionalmente. Atua em
Programas Executivos em parceria com Universidades
como John Molson Business School - Universidade
Concordia (Canadá), Universidade Stanford (EUA),
Universidade Saint Gallen (Suíça), Universidade de Illinois
(EUA), IDEO (EUA), dentre outros.

Adriano Amui: Experiência e conhecimento
para impulsionar profissionais e organizações

• Mestre em administração de empresas com foco em
estratégia (FGV), especialização em administração de
empresas (Kellogg / Illinois / St Gallen / John Molson) e em
conselho de administração (IBGC), pós-graduado em
finanças e investimentos (ISPG) e graduado em
administração de empresas (FESP).

• É fundador de empresas com destaque para INVENT -
Conhecimento Estratégico, Esfera Gestão & Investimentos,
Deep Deed Solutions e Portal dos Livreiros, no Brasil, e da
FCA Strategy no Canadá. Atua em Conselhos de Empresas
em distintos setores, com destaque Tecnologia,
Agronegócio, FMCG e M&A. Atuou como executivo na Shell,
Parmalat e Nestlé.

• Em forma de ativismo, Adriano Amui contribui ministrando
palestras sem custo, em eventos sem fins lucrativos que
favoreçam a comunidade, e oferecendo suporte à
educação STEM para jovens. É também speaker, mentor e
juiz do programa YELL Canadá para jovens
empreendedores.



Faça parte do seleto grupo de executivos e 
empresários que apostaram nesse novo modelo de 

atuação e pensamento provocativo para seus
negócios.

SIM, QUERO DEBATER UMA NOVA VISÃO COM O ADRIANO

http://www.adrianoamui.com.br/breakthrough


Confira a avaliação pessoal de quem já foi
impactado por Adriano Amui e esta palestra

“Tenho muita admiração pelo 
trabalho do Adriano, provocando 

fortes reflexões, trazendo soluções 
diferenciadas nos negócios”

Juliano Prado
VP - Gerdau

"Grandes insights e uma grande 
palestra. Recomento fortemente para 
as empresas que querem desafiar o 
novo e aprender constantemente. 

Parabéns Adriano Amui."

Renato Seraphim 
CEO - Agro100

"Tive a oportunidade de acompanhar o trabalho do 
Adriano Amui na estruturação deste projeto e de 

assistir a palestra. Análise muito profunda e 
consistente, nos leva a outro patamar de reflexão. 

Parabéns pela iniciativa Adriano."

Stefano Miranda 
Diretor Técnico e de Operações 

Hydria Participações e Investimentos AS



Confira a avaliação pessoal de quem já foi
impactado por Adriano Amui e esta palestra

"Saímos com a certeza de que 
somos vencedores e de que ele foi 
a inspiração para nós! É sempre um 

prazer ouvi-lo."

Flavia Amaral 
Marketing 

Farmax

"O papo durou quase duas horas, mas se tivéssemos 
o dobro de tempo, certamente os participantes 

teriam perguntado mais. Adriano organizou 
caminhos, aprendizados e apostas para um futuro 

cada vez mais breve com muita competência."

Marina Portela Fernandes Rodarte 
Gerente do MBA - FDC

"Sou fã! Assisti já algumas vezes 
essa palestra! Sempre um novo 

insight! Parabéns pelo conteúdo, por 
nos conduzir através desse 

roadmap! Fantástico!"

Maria Thereza Vinhal 
Diretora Administrativa 

Unapel Veículos e Peças LTDA



Organizações que já participaram

SUA EMPRESA 
AQUI



Depoimentos

“O Adriano foi ainda mais brilhante! Ele abordou de forma instigante 

e inovadora, demonstrando uma habilidade única de condução que 

me levou a uma série de insights sobre esse novo normal!”

Alexandre Barbosa 
Empresário

"Hoje tivemos na Ourofino o primeiro de nossa série de 

eventos sobre Transformação Digital. Adriano Amui deu 

um show de conhecimento."

Everton Molina Campos 
Business Intelligence - Ourofino

"Adriano é um grande empreendedor 

e visionário."

Julie Ricard 
Senior Executive 

ESG School of Management

"Altíssimo nível. 

Simplesmente fantástico!!"

Fábio Medina 
Consultor de Vendas 

Marcopolo



Depoimentos

"Excelente palestra, já tive oportunidade de assistir! 

Parabéns Adriano Amui!!"

Marcele Gama 
Diretora de Programas MBA - Fundação Dom Cabral

"Adriano possui enorme foco e energia! 

Muito profissional."

Paul Stone 
Global Vice President 

Shell Oil

“Foi espetacular! Apresentou de forma muito clara 

um tema tão complexo. Riquíssima!"

Ricardo Rubin Balardin 
Pesquisador - Phytus Corp.

“Motivar as pessoas, nossas equipes a pensar diferente, para mim 

esse é o ponto neste novo normal. Show Adriano Amui, você 

aceitou este desafio nesta grande palestra. Recomendo!”

Rodrigo Siqueira 
Key Account Manager - Bayer Crop Science



Depoimentos

"Fantástico! Possibilitou um maior entendimento dos cenários, 

ampliou o repertório estratégico e instigou a reflexão sobre 

ações imediatas."

Wilmar Cidral 
Diretor e Educador 

Sustentare Escola de Negócios

“O Adriano trouxe reflexões, motivações, provocações e 

experiências que enriqueceram nossa semana do Encontro 

Digital de Vendas Marcopolo.”

Sabrina Binotti 
Comercial - Marcopolo



Contrate esta palestra
para mover sua equipe e 
sua empresa rumo ao futuro

SOLICITE UM ORÇAMENTO
adrianoamui@adrianoamui.com

+55 (11) 3726-9126

+1 (604) 889-9507

www.adrianoamui.com.br/breakthrough

http://www.adrianoamui.com.br/breakthrough

