
Lisiane Lemos

Escolhida pela revista Forbes
como umadas jovens com
menos de 30 anos que fazem
a diferença no Brasil.

—  Especialista em Tecnologia



Sobre

Nascida em Pelotas, no interior do Rio 
Grande do Sul, tornou-se executiva de 
uma das multinacionais mais 
importantes do mundo, a Microsoft, e 
se engajou em movimentos pela 
inclusão de pessoas negras no meio 
corporativo, como o ‘Blacks at 
Microsoft’, com o mote do uso da Microsoft’, com o mote do uso da 
tecnologia como instrumento de 
ascensão social e fundou uma rede 
que busca ajudar empresas que têm 
algum tipo de política de diversidade
a profissionais negros qualificados
em suas áreas. 

Também participou do Comitê de 
Igualdade Racial do Mulheres do Brasil, 
organização da sociedade civil 
liderada pela empresária Luiza Trajano 
e foi co-fundadora da Rede de 
Profissionais Negros, o primeiro coletivo 
focado em mundo corporativo no 
Brasil, que conta com mais de 8 mil Brasil, que conta com mais de 8 mil 
membros em seu grupo atualmente.

Sua trajetória é marcada pelo 
desafio de aliar a liderança no 
mundo corporativo e a 
tecnologia para potencializar 
negócios

Sua atuação rendeu, em 2017, 
reconhecimento pela revista 
Forbes como uma das jovens 
com menos de 30 anos que 
fazem a diferença no Brasil e, 
no ano seguinte, como uma 
das mulheres negras mais 
influentes do mundo pelo influentes do mundo pelo 
MIPAD (Most Influential People 
of Africa Descent), da ONU, na 
categoria negócios e 
empreendedorismo.

Escolhida pela 
revista Forbes como 
uma das jovens com 
menos de 30 anos 
que fazem a 
diferença no Brasil

Lisiane é advogada por 
formação e especialista em 
tecnologia por escolha.

Uma das
principais
lideranças
do país



A imagem de Lisiane 
Lemos está sempre 
associada aos universos 
da tecnologia e da 
cidadania e a advogada 
por formação tem sido 
chamada para levar sua 
mensagem aos mais mensagem aos mais 
diferentes eventos no 
Brasil e no mundo

Além de ter colecionado 
aparições em programas de TV, 
matérias jornalísticas e ter 
participado de duas edições do 
TEDx. Lisiane é mentora de 
startups, participou de vários 
eventos no Brasil e no exterior 
representando o país, além de representando o país, além de 
já ter sido entrevistada no 
programa Encontro com Fátima 
Bernardes. Também palestrou 
para empresas como Magazine 
Luíza, SEBRAE Minas, SBT, Bosch, 
AIESEC, Programaria, Ismart, 
Fundação Estudar, Fundação Fundação Estudar, Fundação 
Lemann, FGV, entre outros.

Palestras

A evolução da inteligência artificial. 
Os principais usos da Inteligência 
Artificial na área de negócios. Casos 
de sucesso do uso da Inteligência 
Artificial em negócios.

—  Inteligência Artificial
FUTURO

Como analisar e interpretar 
grandes volumes de dados e 
informações não estruturadas. Os 
principais usos do Big Data na área 
de negócios. Casos de sucesso do 
uso do Big Data.

—  O que é e para que
        serve o Big Data?

TECNOLOGIA

Lisiane costuma dizer que é seu 
melhor case de sucesso. Afinal, com 
dedicação, esforço e ajuda das 
pessoas certas ela conseguiu 
alcançar um posto de liderança em 
uma das maiores empresas do 
mundo. Mas foi, também, graças à 
tecnologia que ela conseguiu tecnologia que ela conseguiu 
mudar a sua realidade. Promover 
iniciativas que conectam jovens à 
tecnologia para que eles possam se 
desenvolver é um dos caminhos 
que Lisiane aposta. Ela também 
costuma dizer que já foi a única da 

—  Tecnologia como
        Ferramenta de
        Desenvolvimento

DESENVOLVIMENTO

A tecnologia é a chave para o 
sucesso dos negócios de hoje e do 
futuro. Nesta palestra você irá 
descobrir como utilizar de forma 
prática as principais tendências em 
tecnologia para administrar, liderar 
equipes e construir negócios 
tecnologicamente competitivos.tecnologicamente competitivos.

* Essa é uma palestra customizada 
de acordo com o segmento da 
empresa e perfil dos participantes

—  Tecnologia para Negócios
BUSINESS



CLIQUE PARA ASSISTIR

Vídeos

Simplificando o Big Data  —  SEBRAE Reload 2019
2019

Lisiane
em ação

SOLICITAR PROPOSTA

https://www.youtube.com/watch?v=GVIKFSwnfh8&t=4s
https://www.dmtpalestras.com.br/contato-palestrantes


Comercial

contato@dmtpalestras.com.br
SP (11) 3090-0604  |  BH (31) 3785-3931

www.dmtconsulting.com.br

—  DMT Palestras

Mais do
que oferecer
Palestrantes
A DMT Palestras se preocupa em 
recomendar profissionais que 
realmente agreguem valor aos 
seus eventos e estejam alinhados 
a necesidade do seu negócio.

Contato




