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No IFL Dialogues buscamos estimular conversas 
construtivas e interessantes sobre temas complexos.

Participantes são change-makers: empreendedores, 
artistas, investidores, empresários e líderes em diferentes 
segmentos. São todos de backgrounds de excelência 
em indústrias diversas com uma crença comum: a da 
importância de uma sociedade livre.

Em nossos encontros catalisamos a troca de ideias para 
construir novas formas de interpretar a realidade à nossa 
volta. Ainda não descobrimos a receita perfeita para 
a criação de conhecimento, mas aprendemos que ela 
certamente inclui alguns elementos: o diálogo sincero, 
multidisciplinar e aberto entre pessoas de opiniões 
diferentes. Foi neste formato que recebemos mais de 
40 líderes para co-construir conhecimento ao longo dos 
últimos 2 anos.

Uma das premissas fundamentais por trás do formato 
do IFL Dialogues é que contexto nunca foi tão importante 
para entendermos quanto é no mundo de hoje. Com o 
crescimento exponencial de dados, o fenômeno de “fake 
news” (e dos debatedores de plantão nas redes), conseguir 
aplicar integridade intelectual para discernir se torna 
um diferencial. Dados nunca foram tão abundantes 
e a sabedoria, nunca tão escassa. 

APRE S E NTAÇÃO
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E foi com o espírito de construção que criamos um 
projeto desafiador em 2016: O NossoRio 2020. Diante 
do grave cenário de crises de credibilidade e econômica, 
nos atrevemos a tentar discernir e contribuir para a 
melhoria da nossa comunidade através do diálogo com 
a esfera pública.

Nas próximas páginas os convido para conhecer os 
diálogos e alguns dos resultados do projeto NossoRio 
2020.  Nossas ideias alcançaram mais de 63.000 pessoas 
em todo o Brasil e conquistaram o compromisso de 
candidatos eleitos em algumas das principais cidades do 
país, incluindo Rio de Janeiro e São Paulo.

É apenas através do conhecimento colocado em prática 
com ações construtivas que iremos transformar o Brasil 
no país que queremos viver. A chama do conhecimento 
é rápida em se espalhar e isso nos dá esperança diante 
das notícias difíceis que ouvimos diariamente.

O nosso muito obrigada à todos que cederam ao 
IFL Dialogues o seu tempo e conhecimento. Foi uma 
honra trocar ideias sobre o mundo com vocês ao 
longo dos últimos anos.

Ad astra,

Paula Drumond Guedes

Todos são de backgrounds 
de excelência em indústrias 
de diferentes segmentos mas 
com uma crença em comum: 
a da importância de uma 
sociedade livre.
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PATROC INADORES

Busque talentos 
gratuitamente 
jobzi.com/empresas
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 •

19  DIÁLOGOS

 •

44  EXPERTS

 •

40  COMPROMISSOS NO BRASIL

K E Y FACTS
 •

 +63mil   
PESSOAS ALCANÇADAS •

5  COMPROMISSOS NO RIO DE JANEIRO

 •

72  C-LEVEL EXECS
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 •
Entendo a iniciativa como uma 
boa oportunidade para pessoas que 
desejam se envolver com líderes 
cariocas de diversos setores. Entrei 
para o IFL Dialogues para tentar unir 
um pouco da minha participação 
teórica no ambiente político 
nacional com a dinâmica real e 
incentivar a criação de ideias que 
defendem iniciativas liberais para 
o Rio que queremos.

Andrew

DE POIME NTOS
QUEM PARTICIPA DIZ

 •
Um grupo jovem, 
multidisciplinar e com 
vontade genuína de 
atingir seus objetivos; 
além de trocar 
experiências de vida e na 
vida profissional como 
empreendedor.

Eduardo
 •
O que mais gosto no grupo é a troca 
de experiências entre pessoas que 
possuem backgrounds bem diferentes 
mas estão igualmente focadas em 
agregar valor para uma causa comum. 
Entrei no IFL Dialogues com o intuito de 
conhecer pessoas e junto com elas, usar 
conhecimento e energia para aplicar em 
algo relevante e transformador.

Leila
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 •
A diversidade de backgrounds dos membros do grupo 
e suas experiências fazem com que as discussões 
sejam mais profundas em conteúdo. O fato da 
maior parte dos membros serem empreendedores, 
pra mim como empreendedora, gera uma troca de 
know how e experiências relevante no meu dia a dia 
profissional e pessoal. Ter um grupo pequeno porém 
diverso de jovens empreendedores e ativistas que 
tem como meta comum gerar negócios, melhorar 
e agregar valor na cidade do Rio pra mim é uma 
proposta única.

Bruna

 •
Gosto da maneira que funcionamos: liberal, 
cooperativo e meritocrático. Desta forma, estamos 
em permanente evolução. Cada novo participante 
traz novos insights que tornam o grupo mais 
robusto em todas as dimensões dado a forma que 
funcionamos. Fazer parte desse experimento é 
muito gratificante.

Rodrigo

 •
É um grupo dedicado, bem preparado, 
articulado, conectado, que soma visão 
de futuro e mão na massa. Entrei pois 
acredito no propósito do grupo e que 
é hora de retornar esse apoio que tive 
a novas gerações de empreendedores 
e cidadãos.

Daniel

 •
No IFL Dialogues discutimos vários temas como 
política, economia, segurança, empreendedorismo, 
liberalismo, entre outros. Além da excelente troca 
que temos com os especialistas, o aprendizado 
se dá bastante através dos participantes, que são 
pessoas extremamente inteligentes e engajadas em 
melhorar a cidade do Rio. Em 2016 o IFL Dialogues 
liderou a iniciativa Nosso Rio2020, que já se 
tornou referência no país através das sugestões de 
melhoria de ambiente de negócios em prefeituras 
de diversas cidades.

Luiz Felipe

 •
O IFL Dialogues está aberto a todos 
aqueles que querem fazer a diferença e 
que se preocupem com as conduções 
de políticas públicas do Rio. Dessa 
forma, todos aqueles que sentem este 
impulso deveriam se aproximar do grupo 
de alguma forma.

Carolina

 •
Aqui os diálogos são informais e todos 
possuem a liberdade para contribuir 
da melhor forma que puderem; 
consequentemente o aprendizado e troca 
de experiências são inigualáveis.

Lucas
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Eventos 
2014

 • 

ESQUERDA CAVIAR: 
A HIPOCRISIA 
DOS ARTISTAS 
E INTELECTUAIS 
PROGRESSISTAS NO 
BRASIL E NO MUNDO

Rodrigo Constantino
escritor 
presidente
instituto liberal

 • 

PERSPECTIVAS DE 
INVESTIMENTO NO BRASIL 
EM ANO ELEITORAL

Gustavo Marini
sócio-fundador
turim investimentos

 • 

O IMPACTO ECONÔMICO 
E LEGADO DA COPA 
DO MUNDO 2014 E DA 
OLIMPÍADA 2016

Ricardo Trade
ceo
comitê organizador 
da copa do mundo 
da fifa brasil 2014

Sidney Levy
diretor geral
comitê organizador 
dos jogos olímpicos e 
paralímpicos rio 2016

 • 

EXPERIÊNCIAS NA INDÚSTRIA 
DE ENTRETENIMENTO E CAPITAL 
DE INOVAÇÃO

André Pereira
produtor e roteirista
mato sem cachorro

Jonas Gomes
sócio
bozano investimentos

Pedro Bromfman
compositor de trilhas 
de filmes 
robocop, tropa de elite

 • 

COMO MELHORAR O RIO

Julio Bueno
secretário de desenvolvimento 
econômico
estado do rio de janeiro

Luiz Fernando Pezão
governador
estado do rio de janeiro

Tande Vieira
secretário de ciência  
e tecnologia
estado do rio de janeiro

 • 

MOBILIDADE URBANA 
E O PAPEL DO ESTADO 
(EM MOBILIDADE URBANA)

Carlos Roberto Osório
secretário de transporte 
município do rio de janeiro

Roberto Motta
fundador
partido novo • 

INDÚSTRIA DE VAREJO DE 
ALIMENTOS: UMA LEITURA DO 
EMPREENDEDOR E DO INVESTIDOR

Fortunato Leta
diretor-presidente
grupo zona sul

Jaime Cardoso
sócio
bozano investimentos
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 • 

TURNAROUNDS & 
O PAPEL DO CIDADÃO

Paulo Ferraz
ex-ceo
banco bozano

Bia Novaes

 • 

COMO TORNAR O AMBIENTE 
DE NEGÓCIOS DO RJ MAIS 
ATRAENTE DIANTE DA 
CRISE?

Julio Bueno
secretário da fazenda
estado do rio de janeiro

Carlos Fernando Gross
presidente 
firjan

Antenor Barros Leal
presidente
associação comercial 
do rio de janeiro

José Márcio Camargo
professor de economia
puc-rio

 • 

STATE OF SECURITY 
DO RJ, THE ROLE 
OF TECHNOLOGY 
AND PRIVACY

Michael Nicklas
valor capital

Michele dos Ramos
instituto igarapé

Robert Muggah
fundador 
instituto igarapé 
e copcast

 • 

O QUE É O RAPS

Marcos Vinicius de Campos
grupo de formação 
de jovens para a 
política fundado 
por guilherme leal

 • 

EVOLUÇÃO DO 
ECOSSISTEMA 
EMPREENDEDOR 
DE TECH NO BRASIL

André Street
fundador
braspag
investidor
arpex capital

 • 

INVESTIMENTOS DE IMPACTO 
E ATIVISMO ANTI CORRUPÇÃO 
NO ESPORTE

Alexandre Lindenbojm
fundador
wright capital

Fernanda Camargo
fundadora
wright capital e livewright

Florência Balestra
instituto igarapé

Micheli dos Ramos
instituto igarapé

Eventos 
2015

 • 

COMO MONTAR UMA 
EMPRESA NO BRASIL E 
INSTITUIR UMA CULTURA 
DE PARTNERSHIPS

Emmanuel Hermann
fundador
leste investimentos
sócio
btg pactual

 • 

EMPREENDENDO 
NO TERCEIRO SETOR 
NO BRASIL

Jackie de Botton
fundadora
school of life
fundadora
endeavor
produtora 
“lixo extraordinário”
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 • 

IMPLEMENTANDO 
CONCEITOS DE GESTÃO 
NO ESTADO

Patricia Ellen
sócia 
mckinsey
líder 
conselho da cidade 
do rio de janeiro

Carol Kuenerz
gestão
casa civil do estado 
do rio de janeiro

Paula Bezerra de Mello
brazilfoundation

Paulo Fernando Magalhães 
Pinto Gonçalves
casa civil do estado 
do rio de janeiro  • 

COMO ENGAJAR 
AS MASSAS PARA 
ATIVAR POLÍTICAS 
PÚBLICAS ONLINE

Miguel Lago
fundador
meu rio

Alessandra Orofino
fundadora
meu rio
palestrante
ted
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O NossoRio2020 prioriza 5 pontos para a melhoria 
do ease-of-doing-business no Rio de Janeiro. O acesso 
democrático ao ambiente de negócios está entre os mais 
importantes pilares de prosperidade para uma sociedade 
e é medido anualmente pelo World Bank. Com o ranking 
de 123º no Doing Business, o Brasil tem seu potencial 
atrofiado pela burocracia impeditiva, traduzida em uma 
guerra fria com o empreendedor. Esta guerra é cruel e 
as consequências podem ser observadas no alto índice 
de desemprego. O desemprego por sua vez, alastra e se 
transforma em questões de saúde e segurança, afetando 
todas as nossas cidades e comprometendo o bem-estar da 
população como todo. 

Em 2016 convidamos todos os candidatos à prefeitura do 
Rio de Janeiro para ouvir suas propostas relacionadas a 
este assunto. Foi um diálogo desafiador mas os resultados 
do primeiro experimento foram encorajadores: 5 dos 
candidatos se comprometeram com o empreendedorismo 
no Rio de Janeiro. E mais: dezenas de candidatos em todo 
o país se comprometeram através de iniciativas tocadas 
por nossos parceiros.

 • 
WORKSHOPS

Priscila Pereira
instituto millenium

Patrícia Ellen
mckinsey & company

João Melhado
endeavor

Paulo Contijo
associação comercial 
do rio de janeiro

Eventos 
2016
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5 PONTOS: 
UM LEGADO EMPREENDEDOR 
PARA O RIO DE JANEIRO
 • 

01

Reduzir o tempo médio 
para a abertura de 
empresas para 1 dia  • 

02

Disponibilizar o processo 
100% eletrônico para 
80% das novas empresas

 • 

04

Emitir certidões 
negativas e positivas 
100% online

 • 

03

Acabar com alíquotas diferentes 
de imposto para atividades 
do mesmo setor

 • 

05

Incluir educação 
empreendedora no Ensino 
Fundamental do município
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IFL 

Dialogues

Endeavor:  

Lucas Yku Nakauchi, 

Lorena Alvarez e  

João Melhado

Indio da Costa, 

Carlos Osório, 

Carmen Migueles 

e Rodrigo Amorim

Instituto Millenium 

Priscila Pereira Pinto 

e Mariana Mairynk
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Indio da Costa, Aloísio 

Araujo, Carlos Osório, 

Carmen Migueles,  

Rodrigo Amorim e  

Paula Guedes

Rodrigo Monteiro, 

Gustavo Agostini, 

Lorena Alvarez, 

Lucas Yku Nakauchi, 

Carlos Werneck 

e Marcio Larcs

Carmen Migueles, 

Alexandre Freitas, 

Alex Tabor, Lorena 

Alvarez, João Melhado 

e Rodrigo Bensusan
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Gisele Martins 

e Eliana Souza Silva

Alex Tabor e 

Roberto Maciel

Carolina Araujo, 

Paula Guedes 

e Aspásia Camargo

Paulo Guedes e 

Daniel Orlean
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NossoRio 2020 Alexandre Duprat 

e Breno Vaz

João Melhado, 

Lorena Alvarez, Lucas Yku 

Nakauchi e Carlos Osório

Rodrigo Bensusan 

e Tomas Pelosi
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Alexandre Borges, 

Andrew Hancock, 

Paula Guedes, 

Carolina Araujo 

e Rodrigo Amorim

NossoRio 2020
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Francisco Ferreira, 

Carolina Araujo, 

Paula Guedes, 

Thoran Rodrigues, 

Alex Tabor e Italo Cunha

Marcos Villela, 

Eduardo Juaçaba, 

Francisco Ferreira, 

David Kaddoum, 

Beatriz Landeira Ferrero 

e Maria Clara Araujo

João Melhado, 

Paula Guedes 

e Marcelo Freixo

João Landau, 

João Lopes e 

David Kaddoum
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 • 

NOVA ECONOMIA: 
NEGÓCIOS COMO FORMA DE 
TRANSFORMAÇÃO POSITIVA

 • 

HABILIDADES DE VIDA  • 

EDUCAÇÃO 
EMPREENDEDORA: 
SUA IMPORTÂNCIA 
E IMPACTO.

 • 

PRODUÇÃO ÉTICA

 • 

ENCONTRO FIM DE ANO

 • 

BLOCKCHAIN

 • 

ECOSSISTEMA 
TECH NO BRASIL: 
OPORTUNIDADES 
E DESAFIOS

Eventos 
2017
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 •

Alex
tecnologia

Depois de se formar em ciência da computação da 
University of Southern California, criou uma consultoria 
de desenvolvimento de sistemas de e-commerce e 
e-learning para empresas dos Estados Unidos e Inglaterra, 
que foi adquirido pela Power.com em 2007. Em 2010, 
fundou Peixe Urbano, pioneiro da venda de serviços locais 
pela internet. Hoje, o Peixe Urbano conta com mais de 
26 milhões de usuários e presença em todas as maiores 
cidades do Brasil. O Peixe Urbano foi adquirido em 
2014 pela Baidu, gigante Chinesa da internet, mas Alex 
continua no comando do Peixe Urbano, com cargo de ceo.

ME MBROS
LISTADOS EM ORDEM ALFABÉTICA
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 •

Bruna
moda, design e varejo

Estudou no Instituto Polimoda de Florença, e f.i.t – 
Fashion Institute of Technology – em Nova York, onde se 
formou em Design de Moda e Merchandising Management. 
Começou sua carreira na moda trabalhando com Lenny 
Niemeyer no Brasil. Em Nova York, seguiu carreira 
trabalhando junto às marcas de luxo Tod’s e Celine até se 
mudar para Budapeste, onde trabalhou na The Garrison 
Group. Logo depois assumiu a diretoria de marketing 
da Nike na Hungria, onde desenvolveu a primeira 
campanha 100% local da marca no país. Em 2010, fundou 
a LokalWear em Budapeste, marca de acessórios com foco 
em produção local, elementos culturais e sustentabilidade 
econômica. Em 2013, retornou ao Brasil onde introduziu 
o mesmo conceito inovador da LokalWear.

 •

Andrew
wealth management

Bacharel pela puc-Rio em Administração/
Empreendedorismo e Comunicação 
Social, possui mba em Finanças pela fgv/
insper-sp e Certificação cfp™ (Certified 
Financial Planner). Iniciou sua carreira 
de banqueiro no Programa de Trainee 
Institucional do Banco Unibanco em 2008 
antes de ser efetivado como Relationship 
Manager das carteiras de indivíduos 
e famílias Ultra High Networth no Itaú 
bba, pós fusão. Em 2011 foi chamado 
para participar da criação do escritório 
de Wealth Management do Credit 
Suisse Hedging-Griffo no Rio de Janeiro, 
onde segue trabalhando.
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 •

Carolina
educação, tecnologia e inovação

Carolina é formada em Relações Internacionais com 
foco em liderança pelo ibmec-rj. Durante a formação 
acadêmica tornou-se diretora da Enactus, organização 
internacional de fomento ao empreendedorismo e 
trabalhou na onu. Iniciou carreira corporativa na 
Ambev em posições de liderança nas áreas de Vendas, 
Gente e Gestão.

Atualmente é fundadora e ceo da Boomit, 
empresa de educação que desenvolve habilidades 
empreendedoras em jovens desde a escola até a 
universidade impactando 15.000 jovens. Faz parte da 
comissão de empreendedores cívicos e é mentora na 
raps, é advisor  e investidora em empresas do setor de 
tecnologia, moda e saúde

 •

Daniel
tecnologia, inovação, marketing/edutech, fintech

Mestre e Engenheiro pela puc-Rio e especialista 
em Inteligência Organizacional pela ufrj, Daniel é 
co-fundador da BizBank. Foi um dos fundadores da 
Affero Lab, vendida para a Bertelsmann e para a ifc em 
2015, coordenador do curso de “Empreendedorismo, 
Modelagem e Desenvolvimento de Negócios” do 
Instituto Gênesis da puc-Rio, do qual também é mentor, 
conselheiro de diversas empresas nos setores de 
tecnologia, saúde e entretenimento e investidor-anjo.
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 •

Eduardo
advogado e empreendedor

Formado em Direito pela Universidade Cândido 
Mendes (2004), pós-graduado em Societário 
e Mercado de Capitais pela Fundação Getúlio 
Vargas – fgv-rj (2008), e com mestrado 
ll.m. pela University College London (2010). 
É advogado, sócio da área societária e de fusões 
e aquisições do escritório Cascione, Pulino, 
Boulos & Santos Advogados, e com atuação 
na estruturação e negociação de operações 
nacionais e internacionais em diversos 
setores da economia. Eduardo é investidor e 
conselheiro da rede de alimentação saudável 
Hareburger; é investidor-anjo da imobiliária 
online QuintoAndar; e é membro fundador da 
organização sem fins lucrativos Move Rio/Rio 
Eu Amo Eu Cuido.

 •

Francisco
tecnologia

Empreendedor e investidor na área de tecnologia. 
Mestre em informática pela puc-Rio, começou seu 
primeiro negócio em 2003 na área de Educação 
Corporativa. A empresa manteve altas taxas de 
crescimento e realizou uma série de fusões e 
aquisições até assumir a liderança do setor. Em 
2015, Francisco deixou a sociedade quando a Affero 
Lab foi adquirida pelo grupo de mídia alemão 
Bertelsmann. Atualmente continua empreendendo 
e possui diversos investimentos nas áreas de digital 
health, fintech e e-commerce.
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 •

Leila
educação

Formada em Economia pela puc-Rio. Trabalha no Gera 
desde abril de 2012 e é sócia desde novembro de 2013. 
Iniciou sua carreira com um summer job no Banco bbm, 
atuando no setor de Macro Research Internacional e 
modelagem cambial. Em seguida, trabalhou no Gávea 
Investimentos em Macro Research Ásia, América Latina 
e Europa, assessorando a mesa de trading com análises 
econômicas. Seu envolvimento com educação vem desde 
jovem, atuando como professora voluntária na Casa Mello 
Matos e monitora da faculdade.

 •

Lucas
advogado nas áreas de corporate, 
finance e mercado de capitais

Formado em Direito pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, tendo 
aprofundado os estudos na University 
of Texas em Austin e na Justus-Liebig-
Universität-Giessen. Foi advogado 
associado ao escritório Freshfields 
Bruckhaus Deringer llp em Frankfurt 
(Alemanha – 2005-2012) e em Nova York 
(eua – 2013). Desde 2014, pertence ao 
escritório Souza, Cescon, Barrieu & Flesch 
Advogados no Rio de Janeiro atuando 
nas mesmas áreas.
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 •

Lorenzo
mineração

Após se formar pela University 
College London em Engenharia 
Mecânica, retornou ao Brasil 
em 2010. Trabalhou no btg 
Pactual na área de Funds 
Administration até 2012. Em 
2014, montou sua própria 
firma para investimentos 
em mineração, que segue 
administrando.

 •

Luiz Felipe
entretenimento (esporte e gestão de eventos)  
e real estate

Graduado em Administração de Empresas com ênfase 
em Finança pela Boston College. Trabalhou no Comitê 
Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 
como Especialista de Projetos de Esporte e responsável 
pela gestão do orçamento e gestão de projeto da área de 
Competição Esportiva. Anteriormente foi Gerente de 
Projeto de Operações do Comitê Organizador da Copa do 
Mundo – Brasil 2014, sócio-diretor de uma distribuidora de 
acessórios para Olympikus, analista de negócio na Deloitte 
Consulting e trabalhou como coordenador de projeto na 
eks, empresa que prestava consultoria para Comitê de 
Candidatura da Olimpíada Rio 2016 e Comitê Organizador 
dos Jogos Pan Americanos Rio 2007.
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 •

Maria Clara
private banking

Formada em Economia pelo ibmec-rj. Trabalhou na 
Asset do bbm de 2008 a 2012 no Rio e São Paulo. De 2012 
a 2014 fez mba na University of Columbia em Nova York. 
Durante esse período fez o summer job no jp Morgan 
Private Bank. Em 2014 voltou ao Brasil e desde então é 
responsável pela área de Produtos e Serviços de Wealth 
Management no Private do Banco bbm.

 •

Paula
tecnologia

Fundadora e ceo do Jobzi, onde ela lidera a missão 
de aprender e avançar o trabalho do mundo. Membro 
do conselho do Global Blockchain Business Council.  
Colunista e especialista no tema Empreendedorismo 
para o Instituto Millenium. Participa do comitê Cidade 
Competitiva, Inovadora e de Oportunidades no Conselho 
da Cidade do Rio de Janeiro. No ano de 2012 idealizou e 
aconselhou a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Rio 
de Janeiro na criação do projeto Startup Rio, reconhecido 
pela Latam Founder’s Network como um dos melhores 
programas para startups no ano de 2016. A Paula 
começou sua carreira no grupo de fusões e aquisições no 
Citigroup de Nova York. Ela é Joseph Wharton Scholar 
pela Wharton School of Business, onde concluiu seu mba. 
Formada em finanças pela Marshall School of Business e 
em Economia pela University of Southern California.
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 •

Rodrigo
financeira

Bacharel em Engenharia Mecânica 
pela puc-Rio, possui 20 anos de 
experiência na área de gestão de recursos 
financeiros com atuação em mercados 
internacionais. É sócio fundador e gestor 
de estratégias global macro da Leste 
Global Investments.
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Criar o IFL Dialogues e o projeto Nosso Rio2020 só foi 
possível pela generosidade de indivíduos que se dedicam 
continuamente para a construção de um país mais 
semelhante ao qual gostaríamos de viver.

O meu primeiro reconhecimento é pela dedicação de 
todos os membros do IFL Dialogues que, com coragem 
e paixão, se entregaram à um experimento desconhecido 
cuja única missão era de colocar ideias em prática para 
melhorar a cidade em qual vivemos, o Rio de Janeiro. 
Diante das muitas notícias trágicas de violência e 
corrupção que vimos ao longo do ano de 2016, tenho 
orgulho de termos unido neste grupo um oasis de 
esperança e trabalho para a construção de um caminho 
para a solução.

Agradeço todos os palestrantes que gentilmente 
nos concederam suas respectivas visões de mundo 
e nos desafiaram a fortalecermos a nossa.

Também agradecemos ao Juliano Seabra, ao João 
Melhado, e à Endeavor por serem verdadeiros sócios 
do projeto não somente aportando conhecimento 
mas também as horas e o real compromisso com 
avançamos nos diálogos desafiadores. Temos orgulho 
de saber que a pequena semente tenha se multiplicado 
e conquistado o compromisso com o empreendedorismo 
de mais de 40 candidatos em todo o país através do 
Mais Empreendedores, Mais Empregos.

Obrigada Priscila Pereira Pinto e ao Instituto Millenium, 
pelos muitos workshops e pelo celeiro de experts que 
contribuíram para as nossas ideias. 

AGRADE CIMENTOS
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Eliana Souza Silva sua ótica complementou o diálogo 
sobre acessibilidade ao empreendedorismo e ressaltou 
a importância do tema para a economia de toda e cada 
comunidade. 

Temos profunda gratidão à Patrícia Ellen, ao Paulo Ferraz 
e à Beatriz Novaes por suas todas suas contribuições não 
somente técnicas, mas também morais. Ao nos guiarem 
no aprofundamento das propostas Brasil Visão 2050 e 
Rio 500 conseguimos construir um entendimento mais 
sólido e embasado nos reais desafios em melhorar o país.

Faço um agradecimento pessoal ao Salim Mattar, 
fundador do IFL, e à Carolina Antunes pela confiança 
ao me selecionar para a missão de criar o IFL Dialogues 
no Rio.  O meu muitíssimo obrigada ao Guilherme 
Moretzsohn, à Antonia Martins e ao Guto Belchior, 
que sempre nos apoiaram e estiveram presentes 
representando o IFL BH e IFL SP. 

A criação de conhecimento se dá através de um diálogo 
vivo e é bastante semelhante a um esporte de alto impacto. 
Como em esportes de alto impacto, ser cru, apresentar-se 
por inteiro (e deixar o outro se aproximar) pre-supõem 
que é do exercício de vulnerabilidade que nasce a força. 

O IFL Dialogues se trata de um destes processos crus e 
de alto impacto de descobrimento do mundo através de 
triangulação de diferentes pontos de vista.  Foi um prazer 
conhecer o mundo e tentar guina-lo um pouquinho mais 
na direção certa, com vocês.

Todos são uma fonte de inspiração e esperança de que 
hoje construimos um país melhor do que aquele em 
qual nascemos.

Contem conosco, e contem comigo

Paula Drumond Guedes
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Se você ou sua empresa se identificou com os objetivos 
do IFL Dialogues, participe!

1 Seja um colaborador corporate do IFL Dialogues.
2 Candidate-se para participar de todos os nossos 

diálogos ao longo do ano.
3 Patrocine o projeto NossoRio 2020.

Entre em contato através do e-mail  
iflriodejaneiro@gmail.com e descubra todos 
os benefícios de ser um colaborador corporate 
ou individual.

Participe do IFL Dialogues.




