
Cafezinho Live

O Lado Cheio Do Copo

Luciano Pires, criador e apresentador dos podcasts 

Café Brasil, LíderCast e Cafezinho promoverá uma 

série de Lives nas quais receberá convidados para 

tratar de assuntos específicos, com enfoque 

POSITIVO, sobre o comportamento e soluções para 

continuar trabalhando nestes tempos de pandemia.



1. GUSTAVO CERBARSI

Como se proteger com a economia em

novos cenários

O mundo mudou e não deu tempo de

acompanhar na mesma velocidade. A economia

entrou em colapso mundial, mas não parou e

nunca vai parar, a história está aí para confirmar.

O economista e autor best-seller Gustavo Cerbasi

é o convidado para analisar o que está

acontecendo e os cuidados necessários para

atravessar esta crise e sair mais fortes,

resilientes, econômicos e pacientes.

2. RICARDO JORDÃO MAGALHÃES

Isolamento social: como vender online
Em tempo de pandemia, quando nos vemos

isolados em casa, precisamos arrumar formas

eficazes de seguir com a vida, produtivos e

operantes.

Ricardo Jordão Magalhães, que é um especialista

em vendas e figura extremamente ativa na internet,

é nosso convidado para explicar como é possível

ampliar imensamente seu alcance e ao mesmo

tempo reduzir o tempo e o dinheiro investidos na

nobre função de vender.

3. BRUNO GARSCHAGEN

Como entender a política em tempos de

crise mundial

Bruno Garschagen é uma das poucas cabeças

lúcidas neste cenário político atual. Com uma

sólida formação em política, ele trará subsídios

para nos ajudar a sair da cegueira e agir com a voz

da razão diante dos acontecimentos políticos,

ajudando você a não ser apenas mais um gritando

em meio ao caos e histeria coletiva

No mínimo, nos ensinará com quem e com o que

vale a pena gastar nosso tempo de vida.



4. MURILO GUN

Como aplicar a criatividade fora da

rotina

O mundo está sofrendo um chacoalhão como

nunca se viu e como disse nosso convidado

Murilo Gun: “pense nos táxis quando a Uber

chegou. Então, nós somos todos táxis nesse

momento”.

A forma como lidaremos com as mudanças terá

impacto direto em nossas e vidas nas próximas

gerações. Num cenário em que quase ninguém

sabe de nada, os mais criativos levarão

vantagem.

5. DADO SCHNEIDER

É hora de se reinventar, é hora de

inovar.

Muitas empresas conseguiram perceber a direção à

qual as pessoas estavam olhando, mas poucos

enxergavam soluções, que depois que surgiram,

parecem óbvias.

Nosso convidado é Dado Schneider, publicitário de

sucesso e um dos mais requisitados palestrantes

brasileiros. Com sua irreverência, vai nos ajudar a

olhar por outro ângulo, inovador e não medroso,

diante das mudanças globais.

6. ADALBERTO PIOTTO

Como se proteger da negatividade

Adalberto Piotto, experiente jornalista especializado

em economia e autor do filme Orgulho de ser

Brasileiro, nos ajudará a debater nossa cultura, o

fluxo de informações e a atuação da imprensa,

fundamental na disseminação do conhecimento e do

medo.

A negatividade tem impacto muito grande sobre

nossas vidas, mas é possível vencê-la se soubermos

contra o que estamos lutando.



CALENDÁRIO

Live

Gustavo Cerbasi 26/3

Ricardo Jordão 29/3

Bruno Garschagen 01/4

Murilo Gun 04/4

Dado Schneider 07/4

Adalberto Piotto 10/4

Duração de cada Live: Aprox 40 minutos

As Lives serão realizadas pelo Youtube semanalmente a partir 

de 26/3, sempre às 20:30.

Na sequência, o áudio será incorporado ao Podcast Café 

Brasil, que será distribuído também semanalmente.

As Lives gravadas serão 

publicadas no Facebook 

e Instagram e divulgadas 

pelo Twitter


