


NÓS SOMOS
A TAMBOR      Uma empresa de agenciamento de 

especialistas que tem como propósito 
ajudar empresas e marcas a 
CRIAREM NOVAS CONSCIÊNCIAS. 



A criação de uma nova consciência é fluída e atemporal. Nas 
empresas ela pode ser criada de 2 formas:

De dentro para fora: criando novas narrativas por meio de diálogos 
abertos e sinceros, mudando processos e se conectando com pessoa 
e projetos que geram impacto para toda sociedade.  A empresa que 
internamente se transforma genuinamente está pronta para 
transbordar para toda sociedade. 

De fora para dentro: uso de porta-vozes conectados com a 
mensagem que deve ser amplificada, conexão com projetos que 
ampliam essas ideias e com os resultados do negócio. Identificando 
as pessoas que representam os valores das empresas. 

[ COMO SE 
CRIA NOVAS 
CONSCIÊNCIAS?



Estamos alinhados com O ESPÍRITO DO TEMPO. 

Acreditamos na importância de estar interligado com esse movimento de 
conexão total com o ambiente cultural e intelectual. Trazer para perto 
formas de pensar e construir as novas consciências.

É um lugar de estar sempre atento a fluidez das narrativas e se conectar 
com um diálogo repleto de novidades. 

Estamos instigando as empresas a pensarem o mundo em
diferentes perspectivas. 

Orientar o pensar do futuro na perspectiva do AFROFUTURO. Desafiar a 
indústria a entregar mais do que tirar e se associar aos movimentos de 
REGENERAÇÃO. Pensar no consumo e beleza com olhar SLOW e CLEAN. 

E estar aberto nos movimentos dos novos olhares. [ ZEITGEIST



Somos o elo entre os nossos especialistas e as marcas. 

Acreditamos na conexão que está baseada nos valores. 
Especialistas e marcas precisam compartilhar das 
mesmas crenças. 

Queremos nos conectar com marcas que estejam realmente 
dispostas a promover transformações profundas e criar novas 
consciências. 

[ COMO 
AJUDAMOS A 
CRIAR NOVAS 
CONSCIÊNCIAS?



Em uma atualidade tão friamente baseada nos números, a Tambor 
quer dar um novo sentido ao que isso representa, buscamos nos 

aproximar de marcas que tenham como foco central a criação de 
conversas e conexões genuínas. 

Menos métricas de vaidade e mais métricas de conexão. 



[ EM QUE
ACREDITAMOS:

● criação de novas consciências 

● empresas mais diversas

● campanhas mais diversas

● conteúdo inspirador e profundo

● pessoas têm histórias inspiradoras

● conexão real

● força da comunidade negra

● resgate do ancestral

● maior equilíbrio e distribuição de renda

● endosso legítimo

● maior participação de mulheres

● tecnologia mais acessível

● ampliar repertórios 

● transformação profunda

● deixar legado

● regeneração humana e do planeta



ESPECIALISTA (substantivo neutro) 
indivíduo que possui habilidades ou conhecimentos especiais ou excepcionais em determinada 
prática, atividade, ramo do saber, ocupação, profissão etc.

NÓS AGENCIAMOS 
ESPECIALISTAS      



NÓS AGENCIAMOS ESPECIALISTAS

não rotulamos os agenciados de palestrantes, criadores de conteúdo ou 
influenciadores, acreditamos que os especialistas vão além desses títulos 

especialistas são pessoas que tem o conhecimento profundo ou prática 
específica em algum assunto <3

muitos são AUTORIDADES. Por serem referências em suas áreas, são 
reconhecidos pela comunidade, mercado e veículos de imprensa 

especialistas desenvolvem comunidades digitais e por consequência dessa 
construção de conteúdo influenciam suas audiências 

são excelentes porta-vozes para as marcas criarem novas consciências e 
alcançar resultados estratégicos



[ Nossos Serviços ]



[ MAPEAMENTO ESTRATÉGICO ]
pesquisa e indicação do especialista mais adequado para atender 
às necessidades e objetivos do cliente, seja numa campanha 
publicitária ou evento. uma preocupação com conteúdo genuíno, 
autêntico, real e diverso. 

[ BRANDED CONTENT ] 
criação de conteúdo co-criados com e para as marcas. 
fomentamos a co-criação como um processo alavancador do 
poder criativo dos especialistas e melhores resultados para 
o cliente.

[ SERVIÇOS 
PARA MARCAS 
E EMPRESAS



[ SOLUÇÕES IN COMPANY ]
conjunto de serviços que ajudam as empresas solucionar 
problemas internos que proporcionam transformação de dentro 
pra fora. Pode ser por meio de workshops, palestras, 
treinamentos, consultorias, debates, vídeos institucionais etc. 

[ CAPTAÇÃO DE PATROCÍNIO ]
buscamos marcas que se conectam com os territórios dos 
projetos e eventos dos criadores. acreditamos que essa conexão 
de territórios, alavancam a estratégia de marca e conversão. 
acreditamos nas marcas como impulsionadoras dos projetos e 
com aproximação de uma audiência assertiva e qualificada. 

[ SERVIÇOS 
PARA MARCAS 
E EMPRESAS



● temos um casting cool e autêntico

● entregamos nossa proposta de valor, somos ágeis, diversos e humanos

● nossos casting e nós somos próximos e acessíveis

● descomplicamos e ajudamos na fluidez dos trabalhos 

● agenciados conectados com uma verdadeira transformação social

● queremos te ajudar a criar novas consciências! 

[ POR QUE
A TAMBOR:



[ SOMOS PONTE ]
nosso propósito é  facilitar a conexão com o especialista e 

desenvolver estratégias para alcançar os objetivos da marca



TUDO QUE UM ESPECIALISTA PODE ENTREGAR: 

● palestra 

● workshop

● cursos / treinamentos

● consultoria

● criação de conteúdo

● publicidade para marca

● vídeos institucionais

● e-book

● collabs com marca

● programa de afiliados

● projeto com as comunidades

● branded content

● licenciamento de produtos



CONHEÇA NOSSO
CASTING DE 
ESPECIALISTAS 



[ sustentabilidade | regeneração ]



[ Ailin Aleixo
Ailin Aleixo é jornalista e crítica de gastronomia que há mais de uma década ela tem o maior portal 

independente de crítica de gastronomia, o VaiSeFood e podcast de mesmo nome. Atualmente é uma das juradas 

do Top Chef da Record. 

Sua autoridade foi construída atuando em diversas revistas, foi editora das revistas VIP, Viagem e Turismo, 

Playboy, Época e Alfa. Idealizadora e editora-executiva do roteiro de noite e gastronomia de Época São Paulo. 

A Ailin já visitou mais de 32 países realizando conteúdo e já provou pratos em mais de 6.000 restaurantes. 

Os seus conteúdos são acompanhados por uma audiência muito qualificada de criadores de conteúdo, 

influenciadores, jornalistas especializados e chefs renomados. Sua expertise vai além das avaliações da boa 

comida, escreve sobre o impacto do que comemos no mundo e sustentabilidade.

gastronomia | sustentabilidade | regeneração 

https://www.youtube.com/channel/UCokNyR3tCKebfI0N6Fc0N5Q
https://www.instagram.com/ailinaleixo/
https://open.spotify.com/show/3U8lwrE5U229LFlv30jf2X
http://www.vaisefood.com/


[ Marcela Rodrigues
Marcela Rodrigues, ela é especialista, facilitadora e curadora de bem estar. Uma das pioneiras no 

Brasil a falar de beleza limpa e consumo consciente. 

Criadora do aNaturalíssima, além de escrever para colunas da Glamour e Yahoo Vida e Estilo, uma 

bagagem de 11 anos de experiência. Certificada em design para sustentabilidade, foi listada pela 

Glamour como uma das 6 principais nomes que falam de beleza limpa no Brasil, junto com Nátaly 

Neri, Marieli Mallmann, entre outras.

beleza limpa | sustentabilidade | consumo consciente 

https://www.instagram.com/anaturalissima/
https://open.spotify.com/show/3ROVbiSLnTiIBK0Rpmnw1L?si=SLE-VzU0SxGHd4zgDZHf6g&utm_source=copy-link&nd=1
http://anaturalissima.com.br/


[ Lua Couto
Pesquisadora de narrativas regenerativas que abordam a dignidade humana em um planeta 

próspero. É idealizadora do coletivo Futuro Possível. Atua na educação e nos diálogos para a transição 

a partir da urgência na recuperação de narrativas ancestrais e da construção de um pensamento 

crítico decolonial.

É facilitadora de diálogos para a transição, fundadora e pesquisadora da consultoria de inovação sob 

condições únicas amazônicas Ventra e foi diretora de criação em projetos do Norte do Brasil

por 13 anos.

regeneração | narrativas ancestrais | decolonização

https://www.youtube.com/channel/UC69oe7hfoCHltdQClfEfoOA
https://www.instagram.com/futuropossivel/
https://open.spotify.com/show/4TsfffHVTW4QpRVyiAlu2Y
https://medium.com/@futuropossivel
https://t.me/joinchat/O6pnQh2GbYmnJJS_G_B87w


[ empreendedorismo | diversidade ]



[ Priscila Gama
Considerada a mulher negra mais influente do Estado do Espírito Santo, ela é TEDX Speaker e um 

expoente do enfrentamento às violências contra a juventude e às mulheres negras através da cultura 

e empreendedorismo.

Ativista e Empreendedora Social, Consultora Jurídica especialista em Direito Público e Direitos 

Humanos, Mestranda em Sociologia Política, Pesquisadora e Movimentadora da Economia Criativa 

Afrocentrada e Periférica, Priscila Gama coordena 12 Projetos de Ação Afirmativa .

Consultora de Inteligência em Resolutivas de Impacto Social, é CEO da Ojá Consultoria & Soluções em 

Tecnologia Social, desenvolve produtos de impacto social para a iniciativa privada em Estratégias 

Culturais de Inclusão e Equidades. Presidente do Instituto Das Pretas.Org.

empreendedorismo social | impacto social | tecnologia social

https://www.instagram.com/priscilagamaa/


[ Aza Njeri
Viviane Mendes de Moraes (Aza Njeri): é doutora em Literaturas Africanas - UFRJ, pós doutora em 

Filosofia Africana/UFRJ, coordena o Núcleo de Filosofia Política Africana do Laboratório Geru 

Maa/UFRJ e o Núcleo de Estudos Geracionais sobre Raça, Arte, Religião e História do Laboratório das 

Experiências Religiosas/UFRJ. 

É professora nos cursos de graduação e pós-graduação de Engenharia e Psicologia na Universidade 

Geraldo Di Biasi - Nova Iguaçu e professora de Filosofia Africana na Pós Graduação em História da 

África no Instituto de Pesquisa e Memória Preto Novos/RJ.

literatura africana | filosofia africana | mulherismo

https://www.youtube.com/azanjeri?sub_confirmation=1
https://www.instagram.com/azanjeri_/
https://www.twitter.com/njeriaza


[ Morena Mariah
Morena Mariah é escritora, estrategista e produtora cultural, consultora de projetos e palestrante. 

Resolvedora de problemas complexos. Especialista em Afrofuturismo, Estudos Culturais, Mídias e 

Cultura Afrodiaspórica.

Morena já subiu ao palco do TEDx por 3 vezes, produz o podcast AfroFuturo e é a idealizadora da 

EdTech AfroFuturo que tem como objetivo criar uma grande rede de conhecimento sobre 

AfroFuturismo no Brasil.   

afrofuturismo | educação | cultura afrodiaspórica

http://t.me/afrofuturopodcast
https://www.instagram.com/morenamariah/
https://open.spotify.com/show/3r4oXdzrqRt6DPmg3OKw4T
http://www.twitter.com/morenamariah


[ Jaciana Melquiades
Jaciana Melquiades acredita no poder transformador da educação. Historiadora, Sócia-fundadora e 

Diretora executiva da Era Uma Vez o Mundo - empresa que que desenvolve brinquedos e atividades 

educativas, e que valorizam a representatividade e estética da população negra. Inaugurou em 

fevereiro de 2019 a primeira loja especializada em bonecas negras do Brasil.

Palestrante que debate questões raciais e suas transversalidades. Participou do Colaboramérica, 

Facebook Summit, Festival Liv Mundi, Rio2C, entre outros.

empreendedorismo | representatividade | educação

https://eraumavezomundo.com.br/
https://www.instagram.com/jaciana.melquiades/
https://twitter.com/Jacianaa


Amanda Farah tem 32 anos, é bissexual, casada, mestra em história social e cultural, suburbana, mãe 
de pet e cria conteúdo digital há pelo menos 6 anos. Seu conteúdo é focado em beleza e política, mas 
de forma bem-humorada, informativa, criativa e didática.

Seu propósito é trazer conhecimento de forma real e acessível, porque a gente não pode se esquecer 
o quanto é importante que as mulheres sejam conscientes e críticas sobre o mundo em que vivemos, 
para que ele não nos consuma de forma destrutiva, então seu lema é: “seja gostosa, mas seja uma 
gostosa consciente.” É muito bom sermos vaidosas, mas é muito importante que a gente não abra 
mão de uma boa leitura, de estudos e de informação.

[ Amanda Farah

beleza | diversidade

https://www.instagram.com/euamandafarah/
https://twitter.com/euamandafarah
https://www.youtube.com/channel/UCqirEz2Q4e8SGyWUjvOcwnw


[ Flávia Durante
Flávia Durante é empreendedora de moda, jornalista e DJ. Ela é a idealizadora da feira de moda Pop 

Plus, voltada ao segmento plus size. Foi escolhida uma das 24 mulheres que estão fazendo a diferença 

pela revista Marie Claire em 2015 e também figurou nas listas de mulheres inspiradoras de 2013 e 2014 

pelo site Think Olga. 

Com sua veia empreendedora, desenvolve desde 2012 a Pop Plus, feira de moda e cultura plus size. 

Atualmente o evento conta com mais de 50 pequenas e médias marcas que produzem moda para 

quem veste acima do manequim 46, com média de público de 6 mil pessoas por evento.

empreendedorismo feminino | ativismo gordo | música

https://www.instagram.com/flaviadurante/
https://twitter.com/flaviadurante


[ Ana Claudino
Ana Claudino é Pesquisadora, criadora do canal Sapatão Amiga no Youtube, Publicitária, 

Ciberativista, Colunista da Mídia NINJA, Mestranda de Políticas Públicas em Direitos Humanos na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro e escreveu a quarta capa do livro "Sou Sua Irmã-Audre Lorde'' 

lançado pela Ubu Editora em 2020, junto com as intelectuais negras Djamila Ribeiro e Jurema 

Werneck.

Em seu canal Sapatão Amiga, Ana aborda sobre questões ligadas a sua vivência como mulher negra e 

lésbica, conselhos, vida acadêmica, questões raciais, feminismo negro, saúde mental e política.

ativismo lésbico | questões raciais | direitos humanos

http://www.youtube.com/sapataoamiga
https://www.instagram.com/sapataoamiga/
https://open.spotify.com/episode/5LnhKZLOKZF5RAsx1fq9EC?si=Ujr9FqdySauA_A3--1Y47Q
https://twitter.com/Sapataoamiga


[ Eduardo Victor
Eduardo Victor é criador de conteúdo digital e midiólogo. Em suas redes, aborda de forma didática 

mas também descontraída, qual sua experiência no mundo enquanto uma pessoa LGBT com 

deficiência. Seguindo a lógica de estar tudo bem ser quem é, compartilha com seus seguidores as 

questões, os desafios e os aprendizados de ter uma deficiência menos visível, ainda que física.

Surgiu em 2017 na internet, através do incômodo de não se ver em nenhum lugar. Quem era a pessoa 

LGBT, com paralisia cerebral, que estava falando sobre a própria existência na internet? Naquele 

momento, não existia. E, a partir dessa inquietação, tornou-se criador de conteúdo. Hoje é a maior 

conta do twitter de uma pessoa com paralisia cerebral.

capacitismo | ativismo LGTBQIA  |  corpo livre

https://www.instagram.com/oeduardovictor/
https://twitter.com/oeduardovictor


[ Renan Wilbert
Renan Wilbert é criador de conteúdo no Instagram, na página Igreja de Santa Cher na Terra, e também 

em seu canal no YouTube. Muitas vezes usando assuntos do momento como ponto de partida, traz 

conversas sobre a comunidade LGBT, diversidade, saúde mental e direitos humanos. Cria da zona 

norte do Rio de Janeiro e formado em Jornalismo pela FACHA, Renan também é autor do livro de 

contos “Podres (Super) Poderes”, disponível na Amazon. Em paralelo com a criação de conteúdo, já 

trabalhou com marketing digital, roteiro e cobertura de eventos.

| ativismo LGTBQIA  |  interseccionalidade

https://www.instagram.com/igrejadesantacher/
https://twitter.com/RenanWilbert
https://www.youtube.com/RenanWilbert


[ Rafa Cappai
Rafa Cappai é TEDx Speaker, artista e empreendedora criativa em série. É atriz, bailarina, 

comunicadora, palestrante, professora e empreendedora criativa. 

Fazedora e pensadora da economia criativa e das novas economias no Brasil. Mente inquieta e 

potente, Rafa é criadora da Espaçonave, mas também é dona de uma trajetória artística e acadêmica 

rica e plural.

Empírica e por vezes cartesiana, Rafa constrói o seu repertório com muito estudo, pesquisa e 

execução e é o seu próprio laboratório e forma opinião de criativos e de seus pares. 

empreendedorismo criativo | economia criativa | criatividade

https://www.instagram.com/rafacappai/
https://espaconave.com.br/
https://www.youtube.com/c/aespaconave


[ transformação digital | influence economy ]



[ Bia Granja
Co-fundadora e CCO da YOUPIX, consultoria de negócios para a influence economy.

Bia Granja é a maior especialista em influência digital do país. Em 2019, ela foi jurada na categoria 

Social & Influence do Festival de Cannes, o maior evento de publicidade do mundo. O LinkedIn a 

elegeu um das pessoas mais influentes da plataforma em 2019, ao lado de pessoas como Luiza 

Trajano e Guilherme Benchimol. 

Em 2013, foi eleita pela revista Época como uma das 100 brasileiras mais influentes do país. No 

mesmo ano, apareceu como a 6a profissional mais inovadora do mercado de comunicação pelo Meio 

& Mensagem, e como a mais influente da internet pela revista Galileu.

ativismo lésbico | questões raciais | direitos humanosmarketing de influência | cultura digital | novo consumidor

https://www.youtube.com/channel/UCaDSD9rsRg9fYRPutNoMyYA
https://www.instagram.com/biagranja/
https://open.spotify.com/show/7yGLhhJx0rkIXGOVbMWGYk
https://youpix.com.br/
https://www.linkedin.com/in/biagranja/
https://twitter.com/biagranja


[ Laíze Damasceno
Criadora do Marketing de Gentileza, especialista em Conteúdo Digital e Humanização de Marcas.

Foi eleita Linkedin Top Voices 2018! É considerada pelo próprio LinkedIn uma das brasileiras que mais 

se destacaram e com maior engajamento nessa mídia social.

Também foi considerada pela Rock Content como uma das maiores influenciadoras brasileiras para 

seguir no Linkedin.

Ajuda empresas e empreendedores a conquistarem o reconhecimento e a confiança do público com 

estratégias de conteúdo humanizado, autêntico e com propósito.

ativismo lésbico | questões raciais | direitos humanosmarketing humanizado | conteúdo | empreendedorismo

https://www.instagram.com/laizedamasceno/
https://www.laizedamasceno.com.br/
https://www.linkedin.com/in/laizedamasceno/


[ Edney Souza
Edney Souza, conhecido no mundo digital como InterNey, é Diretor Acadêmico na Digital 

House Brasil, Organizador da Social Media Week São Paulo,  editor e tradutor 

WordPress.com  para o Brasil, Colunista do ProXXima, Diretor da ABP (Associação Brasileira 

de Propaganda) e Conselheiro da ABRADi (Associação Brasileira de Agentes Digitais).

ativismo lésbico | questões raciais | direitos humanostransformação digital | novos skills

https://www.youtube.com/user/interney
https://www.instagram.com/interney/
https://interney.net/
https://www.linkedin.com/in/interney/
https://twitter.com/interney


[ Bruna Paese
Bruna Paese é empreendedora, fundadora do IUBI (iubi.me), um robô social criado para 

melhorar a saúde das pessoas através do acompanhamento de rotinas e treinamento de 

hábitos de pacientes em tratamento de doenças crônicas. 

Lubi é parte de uma rede empreendedora no Brasil e no Chile, sendo parte de publicações, 

acelerações e fundos em ambos países.

ativismo lésbico | questões raciais | direitos humanostransformação digital | novos skills

https://www.instagram.com/bruna.paese/


[ Karen Fuoco
Karen Fuoco é especialista em construção de marcas pessoais e corporativas com expertise em 

marketing e publicidade no Brasil e no exterior. Graduada em Comunicação Social pela ESPM com 

pós-graduação na FGV, possui mais de 15 anos de experiência no mercado. Trabalhou na Google, 

DM9, DDB New York e Pereira & O’Dell em San Francisco, onde bebeu das fontes do Vale do Silício por 

anos. Influenciadora na área de comunicação e nomeada como Talento do Grupo de Comunicação 

ABC, ela é professora da ESPM, colaboradora de conteúdo do site “Meio & Mensagem” e é coautora do 

livro “Mulheres do Marketing – Elas contam como conseguiram chegar nas maiores empresas do 

Brasil”. É paulista, adora doce de leite e acredita que cada um de nós tem uma contribuição única para 

oferecer ao mundo. Agente de transformação na história das marcas e das pessoas, é apaixonada por 

tudo que possa transformar a realidade para melhor, de forma criativa e não óbvia.

ativismo lésbico | questões raciais | direitos humanostransformação digital | novos skills

https://www.instagram.com/karenfuoco/
https://www.linkedin.com/in/karenfuoco/


[ transformação humana | bem-estar ]



[ Ana Holanda
Ana Holanda é editora-chefe da revista Vida Simples, desde 2011. Jornalista com quase 25 

anos de experiência, escritora e professora. Em 2018, lançou o livro Como se Encontrar na 

Escrita (editora Rocco). E em 2017, Minha Mãe Fazia – crônicas e receitas saborosas e cheias 

de afeto (editora Rocco). Organiza o curso de Escrita Criativa e Afetuosa pelas principais 

capitais brasileiras e é palestrante do TEDx São Paulo (2017), com o tema Como a Escrita 

Afetuosa Pode Mudar a sua Vida).

Já passou pelas principais redações do país mas foi na escrita afetuosa que se encontrou. A 

marca de sua escrita e de seus projetos é o desenvolvimento de um texto leve, solto e, 

principalmente, delicado e cheio de afeto (sem ser piegas). Seu curso de escrita afetuosa 

costuma ser citado pelos alunos como um divisor de águas. Ana dá também treinamentos 

de escrita e comunicação mais afetuosa (ou próxima) em empresas (Natura, Boticário, 

Klabin, Anglo American, Sesc, Fundação Renova, Viação Águia Branca).

escrita afetuosa | comunicação gentil

https://www.instagram.com/anaholandaoficial/
https://anaholanda.com.br/


[ Lara D'avila
O expertise de Lara D’Avila em criação de conteúdo e colaboração com marcas começou muito antes de ser aquilo 

que chamam de “influenciadora digital”. Formada em Marketing e Publicidade pela Cândido Mendes, Lara 

trabalhou como planejamento para marcas como Nike, Mr. Cat e Globosat e, ainda, como Relações Públicas para 

Arezzo e Camarote Rio.

Encarar o Ig pessoal como plataforma de conteúdo. Depois de alcançar uma audiência sólida (em torno de 60K), 

Lara decidiu trabalhar por conta própria, mas não sozinha. Formou uma equipe de mulheres para usar os seus 

canais como verdadeiras plataformas inteiramente disponibilizadas para falar com as mulheres. Trabalhar por si, a 

favor de tantas outras, essa foi a decisão de 2020. Sobre o que ela fala?

Lara fala, ri muito, aprende e tenta trazer leveza até para os temas mais complicados.

Feminista em formação, aprendiz de tantas as coisas, seu grande desejo é inspirar as mulheres do Brasil a se 

amarem mais. E a crescerem junto.

Lara tem como base seus estudos de feminismo, psicologia e terapias integrativas, sua prática de esporte e seu 

auto conhecimento intuitivo.

autocuidado | autoconhecimento | sustentabilidade do ser

https://www.instagram.com/dalaradavila/


[ Mariana Stock
Fundadora da  PRAZERELA , Mariana Stock é comunicadora, psicanalista pelo Centro de Estudos 

Psicanalíticos e pós graduada em sociopsicologia pela FESP/SP. Além disso é feminista, doula e 

terapeuta orgástica por acreditar no prazer como caminho de evolução e ampliação da consciência.

Em 2017, Mariana fundou a Prazerela devido a urgência de um espaço simbólico para falar sobre 

prazer e sexualidade feminina sem tabus, sem repressões e com respeito e acolhimento à biografia de 

cada mulher.

Antes de se tornar especialista no tema da sexualidade, Mariana trabalhou por mais de uma década 

como gerente de marketing em grandes empresas de bens de consumo.

sexualidade positiva

https://www.instagram.com/prazerela/
https://www.youtube.com/channel/UCLuCtSRPhFtxO6Bgpx4YALw
https://prazerela.com.br/


[ Davi Lago
Davi Lago é professor e coordenador de pesquisa no Laboratório de Política, 

Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo/PUC-SP. É mestre em Teoria do Direito 

pela PUC Minas, graduado em Direito pela PUC Minas e especialista em Storytelling & 

Branded Content pela ESPM. Assina a coluna Perspectivas de Carreira na Revista HSM e 

escreve com regularidade para os principais portais da mídia como Revista Veja, O Estado 

de S. Paulo, Correio da Kianda (Angola) e G1. 

É um dos palestrantes e formadores de opinião mais versáteis do Brasil combinando 

qualidades raras: formação intelectual sólida, perfil conciliador e oratória cativante. Suas 

pautas atuais estão na interface ética, tecnologia e sociedade.

tecnoética | escrita

https://www.instagram.com/davilago/
https://twitter.com/prdavilago


[ Flávia Lippi
Jornalista científica de formação, pesquisa e escreve sobre neurociências e 

comportamento, organizacional, gestão emocional e inovação nas relações de trabalho. 

Empreendedora desde a infância , fez de uma boneca descabelada da favela , um missão de 

altruismo. Criou o método e plataforma AEQUAÇÃO, para levar gestão emocional e saúde 

mental para as favelas com a mesma facilidade que leva para o mundo corporativo. 

Defende a autenticidade e compaixão no ambiente organizacional. 

Líder nata, já teve mais empreendimentos que idade biológica. Abraçadora profissional 

aposentada pelo coronavirus.

neurociência comportamental | disrupção | soft skills

https://www.instagram.com/flavialippi/
https://www.linkedin.com/in/flavialippi/
https://twitter.com/flavialippi
https://idhl.org.br/


[ Renata Quintela
Renata Quintella ouviu seu chamado e abraçou sua vocação de empreendedora social. 

Unindo todo esse aprendizado recente à sua carreira de atriz, roteirista e diretora artística, 

Renata tornou-se palestrante levando sua história e suas inspirações para transformar 

como empresas e marcas lidam com seu mais importantes recurso, o capital humano.

Renata é  fundadora do Instituto A Nossa Jornada que já chegou em 90 cidades e 6 países e 

é Co-Fundadora do Projeto Bem Vindo, Você Chegou Em Casa - que acolhe refugiados de 

guerra em casas de famílias brasileiras.

De uma única pessoa interpelando outras nas ruas, trazendo a pergunta "O que posso fazer 

por você agora" a milhares de outros envolvidos na mesma questão de gentileza e 

altruísmo, o projeto A Nossa Jornada tornou-se um gigante.

empreendedorismo social | gente cuidando de gente | 
desenvolvimento humano

https://www.instagram.com/requintella/
http://www.institutoanossajornada.org/


[ Taciana Fortunati
Taciana Fortunati se define como uma buscadora. É fascinada pelo desenvolvimento humano e pelo 

feminino - não só das mulheres, mas o que está presente em todos nós.

Formada em terapia menstrual, recentemente iniciou um trabalho como educadora, conduzindo 

pessoas (em grupo e individualmente) no estudo da ciclicidade feminina, a CICLA. E sua pesquisa 

acontece por algumas lentes: útero,  inteligência hormonal, ciclicidade, arquétipos, mitologia, 

ginecologia emocional, e amplia para uma abordagem integrativa (autoconhecimento, 

conhecimentos ancestrais, espirituais, fisiológicos).

ciclicidade feminina | terapia menstrual

https://www.instagram.com/tacianafortunati/
https://t.me/aulivesdacicla
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