RODRIGO
SELBACK

Rodrigo Selback é Especialista em Ciências do Movimento
Humano, Guild Master da Campus Party Brasil, Consultor da
Campus Party Colômbia, Professor convidado na PUC-RJ e
Universidade de Caxias do Sul. Palestrante internacional,
único brasileiro convidado a palestrar no Colômbia 4.0 (um
dos maiores eventos de indústria 4.0 da América Latina).
Facilitador e orador internacional certificado reconhecido
pelo SimpleCert (EUA) e Curador de conteúdos da
Symplicity Brasil. Une os assuntos no mundo nerd/geek
com as necessidades do mundo corporativo,
transformando clássicos em experiências de
aprendizagem e reflexão inesquecíveis para pessoas e
organizações.
“Rodrigo Selback é palestrante de alguns
dos maiores eventos de tecnologia e
empreendedorismo do Brasil”

bit.ly/PEGNSelback

CLIENTES

EVENTOS

DIFERENCIAIS
Facilidade de conexão com jovens e adultos (linguagem, engajamento....);
Habilidade em criar experiências dinâmicas e de fácil aprendizagem;
Navega fácil por temas de tecnologia e empreendedorismo;
Capacidade de adaptação
Storyteller

Produtos e Serviços
Eventos
- Palestras
- Lives
- Webinars
- Curadoria

Consultoria
e
Mentoria

Soluções
Educacionais
- WS e
Treinamento
- Curadoria
- Microlearning

Temas abordados

São inúmeros os
desafios na
transformação digital
e ela atinge todas as
áreas. O
desenvolvimento de
um mindset digital
para encarar os
desafios e
transformações com
criatividade fazem
a diferença na carreira
de qualquer
profissional.

O sucesso das
organizações depende
da adaptação, do
planejamento e da
execução frente às
mudanças. Tais
habilidades dizem
respeito à maneira pela
qual as lideranças
trabalham e enfrentam
as mudanças,
individualmente e em
equipe.

Conteúdos 100% customizáveis

Talvez para você fazer
network seja algo muito
fácil, mas não é assim
para todo mundo, talvez
você tenha um pouco de
dificuldade, mas isso
não pode te impedir a
desenvolver as
habilidades necessárias
para arrasar na arte do
network, que pode te
ajudar a alcançar
objetivos importantes,
quando bem aplicada.

O cenário dos eSports
é um dos segmentos
mais promissores do
planeta, tendo no
Brasil um de seus
principais mercados.
Além de ser um
mercado que tem
crescido de forma
exponencial, a
tendência é que para
2024, a audiência
atinja 570 milhões de
pessoas.

Hoje é praticamente
impossível não ser
impactado diariamente
com algum elemento da
cultura geek. Uma
cultura tão popular que
seus adeptos estão em
todos segmentos. Com
linguagem e costumes
próprios compõem uma
grande parte da
sociedade atual.

Conteúdos 100% customizáveis

Em um mundo em
constante mudança,
onde o mercado de
trabalho está em
constante
transformação, quais são
as habilidades que
precisamos desenvolver
para nos tornarmos
profissionais de sucesso
não só no futuro mas
agora?

Vivemos em um mundo
onde o fazer por fazer
não faz mais sentido
nenhum. Hoje todos nós
procuramos e buscamos
o sentido para o que
fazemos, nosso trabalho,
nossos relacionamentos,
nos questionamos se o
que nós fazemos
realmente tem sentido e
tem um propósito.

Os Conteúdos Mais Solicitados

Os líderes de
Westeros nos
deixaram muitas
lições de liderança.
Vamos aprender
algumas dessas
lições como os
acontecimentos de
Guerra dos Tronos
e aplicá-los em
nossas vidas para
melhorarmos a
nossa liderança.

A lista de geeks
que ajudaram a
mudar o mundo é
imensa, grandes
inovações em
diversas áreas.
Eles nos deixaram
grandes lições de
como liderar, mas
mais do que isso
(na maioria dos
casos) liderar com
maestria.

Conteúdos 100% customizáveis

Quase toda
transformação digital
que a humanidade
passou teve uma
boa base de
imaginação e ficção
científica. Baseados
nas principais obras
de ficção cientifica e
em recentes
pesquisas, o que
podemos esperar de
mudanças para os
próximos anos?

O mercado de
eSports é um dos
que mais cresce na
atualidade já
superando
financeiramente o
mercado
cinematográfico. É
um mercado que
mexe em diversos
segmentos. Como
se manter atualizado
em um mundo onde
a cada dia surge
uma novidade?

Se você é um geek,
nerd ou tímido, e se
for introvertido ou
mesmo um
centrovertido talvez
você tenha um
pouco de
dificuldade, mas isso
não pode te impedir
a desenvolver as
habilidades
necessárias para
arrasar na arte do
network.

Afinal qual é o meu
propósito. Os
personagens da
ficção são
excelentes nesse
tópico pois eles
tem uma clareza
absurda do porque
fazem o que fazem
e qual o seu
verdadeiro
propósito. O que
podemos aprender
com eles?

Conteúdos 100% customizáveis

“A vida nunca está
completa sem seus
desafios”. Essa
frase de Stan Lee
define muito bem o
caminho que a
Marvel trilhou.
Quem vê, hoje, o
sucesso
estrondoso não
imagina que até
alguns anos eles
estavam
desesperados e a
beira da falência.

Como desenvolver
as competências
mais alinhadas
com as
necessidades dos
negócios, quais
são essas
competências e
como começar a se
preparar para
desenvolver e
atualizar a sua
carreira o quanto
antes?

Depoimentos

Eu adoro as palestras do Rodrigo. Ele tem bastante facilidade
em traduzir conteúdos complexos em apresentações didáticas,
dinâmicas e muito divertidas, relacionando
com assuntos atuais
Monnaliza Medeiros
e populares.
Outgo, Gerente de Marketing

Divertido, gentil, carismático e extremamente inteligente,
Rodrigo é incrível. Influencia o público e nos encanta com um
trabalho brilhante. Recomendo
Esse talento que é diferenciado
Angelita Garcia
e de qualidade.
Educação Corporativa - ASUN
Transmite seu conhecimento de forma clara, com emoção e
sabe prender a atenção de todos. Mostrou detalhes dos estilos
de liderança de cada personagem do filme.
Foi uma excelente
Emilio Burlamaqui
experiência!
Diretor de Tecnologia - Bayer
Leia mais em www.rodrigoselback.com.br/depoimentos

Mídia
Pequenas Empresas Grandes Negócios
Este teste inspirado em Game of Thrones dirá que tipo de líder você é
The Geek News
Palestra com Rodrigo Selback é um dos destaques do Experience Teen Fest
Observatório G
Especialista cria Curso de Representatividade e Diversidade LGBT nos Quadrinhos
ADNews
Campus Party Brasil confirma os principais nomes do evento

Correio do Povo / Porto Alegre

Gaúcha ZH
Estudantes mergulham no universo tecnológico
e da inovação em evento na Capital
Feiras do Brasil
Primeira edição da Campus Party Weekend
Petrolina anuncia as primeiras atrações
confirmadas

Entrevista Zoomin.TV

JORNAL NACIONAL

TV Caatinga - Petrolina

Compartilhando conhecimento
Belo Horizonte - MG
Boa Vista - RR
Brasília
Canoas - RS
Caxias do Sul - RS
Coelho Neto - MA
Concórdia - SC
Corumbá - MS
Petrolina - PE
Porto Alegre - RS
São Paulo – SP
Barranquilla - Colômbia

EBOOKS

O “Almanacão” (ebook sobre
cultura geek) ficou por três
semanas na lista dos ebooks
mais vendidos da Amazon em
duas categorias

bit.ly/tyrionpdf

“A Sabedoria de Tyrion
Lannister” é uma
parceria com a editora
Universo dos Livros, e
em todas as palestras,
cursos e treinamentos
ele é disponibilizado
gratuitamente para
download e possui um
capítulo especial escrito
por mim, falando sobre
liderança situacional.
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