
UBIRATAN NOGUEIRA

PALESTRAS E EVENTOS VIRTUAIS



OBJETIVO

Diante do atual momento em que a tecnologia vem contruibuindo

diretamente para o compartilhamento de conteúdo profissional, sem

limites territoriais e sem necessidade presencial, apresento uma

solução completa de palestras, workshops, webinários e lives

interativas, incluindo mediação com parceiros de renome no

mercado brasileiro.

De forma estratégica, fazem parte deste projeto profissionais de

ramos de atuação diversificados, englobando entretenimento,

negócios, vendas, mercado financeiro, artes, saúde física e mental.



BENEFÍCIOS

Melhorar a performance de 

equipes

Há uma gama de possibilidades de contratação que podem ser

customizadas de acordo com a necessidade de cada empresa. Com

esta solução de palestras e eventos virtuais, a sua empresa pode

ter os seguintes benefícios:

Engajar os colaboradores com 

temas direcionados 

Motivar as lideranças
Auxiliar na definição de metas e 

estratégias para o negócio 

Interação com grandes nomes 

do mercado



PARCEIROS

BABI XAVIER
Apresentadora, atriz, cantora e 

influenciadora digital

@babixavier

CAMI CHRISTOFARO
Coach de saúde integrativa e 

palestrante

@porqueeumeamo

Empreendedora no mercado 

financeiro e tecnologia

@anapisaneschi

ANA PAULA 
PISANESCHI

https://www.instagram.com/babixavier/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/porqueeumeamo/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/anapisaneschi/?hl=pt-br


CLEMENTE TADEU
Apresentador, produtor musical 

e ator

@clementetadeu

EDU HENNING
Jornalista e fundador do 

Clube Big Beatles

@clubebigbeatlesoficial

PARCEIROS

FREDERICO PIFANO 
DE REZENDE

Professor de Desenvolvimento 

de Produtos, Cultura Maker e 

Inovação 

@fredpifano

https://www.instagram.com/clementetadeu/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/clubebigbeatlesoficial/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/fredpifano/?hl=pt-br


LUCIANA LESSA
Especialista em RH e 

aceleradora de gente

@installessa

LYNETTE FEU
Especialista em Marketing e 

Vendas

@lynette_feu

PARCEIROS

JOÃO MARCELLO 
BÔSCOLLI

Produtor musical e 

comentarista

@jmboscoli

ISABELA VIDAL
Jornalista. Editora e 

apresentadora da 

TV Tribuna- SBT

@isabelavidaltv

https://www.instagram.com/installessa/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/lynette_feu/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/jmboscoli/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/isabelavidaltv/?hl=pt-br


RENATO PRIETO
Ator e diretor de teatro e 

cinema

@renatoprietoator

PARCEIROS

ROGERIO CHELUCCI
Professor de MBA, coach e 

palestrante

@rogeriochelucci

ROGERIO SALUME

Fundador e chairman da 

Wine.com.br

@rogeriosalume

RAFAEL MARTINS
Médico pneumologista. Diretor

do Hospital Total Health

@hospitaltotalhealth

https://www.instagram.com/renatoprietoator/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/rogeriochelucci/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/rogeriosalume/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/hospitaltotalhealth/?hl=pt-br


TECO MEDINA
Especialista em Finanças, 

apresentador e comentarista

@tecomedina99

VÂNIA GOULART
Especialista em

desenvolvimento de liderança

@vaniamgoulart

PARCEIROS

SIDNEY D’AGÁZIO
Professor e consultor em

Direito Tributário

@dagazioadvocacia

VICTOR LOYOLA
Partner & coCEO - Consiga+

@victor_h_m_loyola

https://www.instagram.com/tecomedina99/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/vaniamgoulart/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/dagazioadvocacia/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/victor_h_m_loyola/?hl=pt-br


Atuante há mais de 25 anos como executivo do segmento de

crédito e cobrança de instituições financeiras, desenvolveu a

sua carreira com foco principal em gestão de pessoas,

relacionamento com o cliente, planejamento estratégico,

implantação de indicadores, novas tecnologias e aplicação de

treinamentos.

Advogado especialista em Direito do Consumidor e Direito

Bancário, Líder Coach, palestrante comportamental e de

temas jurídicos atuais e relevantes. Colaborador do Blog

Televendas & Cobrança, primeiro blog de notícias do

segmento. Conselheiro profissional do LinkedIn. Idealizador

do canal Vida e Performance no YouTube.

SOBRE UBIRATAN



Projeto de produção de conteúdo multicultural de Ubiratan

Nogueira inspirado nas suas experiências pessoais e

profissionais.

Neste espaço, Ubiratan compartilha as experiências vividas

por muitos anos como gestor de pessoas, músico e corredor

de rua maratonista.

Desde a sua criação em fevereiro de 2019, Ubiratan realizou

mais de 60 entrevistas com artistas consagrados,

empresários, jornalistas, políticos, professores universitários

e atletas, contando com mais de 140 mil visualizações dos

vídeos no YouTube e Instagram.

https://www.youtube.com/c/vidaeperformance

VIDA E PERFORMANCE

https://www.youtube.com/c/vidaeperformance


ENTRE EM CONTATO E ESCOLHA O MELHOR 

FORMATO PARA A SUA EMPRESA!

UBIRATAN NOGUEIRA

E-MAIL

contato@vidaeperformance.com.br

TELEFONE

(27) 99618-9377


