
Patrícia 
      Augusto
Prova de que o sucesso 
depende da vontade de 
superar os próprios limites.



Sobre
Com uma linguagem adaptada aos 
ouvintes, a palestrante aborda a 
importância de permanecer humanos 
para transformar vidas e cultura 
empresarial a fim de nos prepararmos 
para a era da “Sociedade 5.0”.

Patrícia é psicóloga graduada pela PUC Patrícia é psicóloga graduada pela PUC 
Minas, palestrante e influenciadora. Em seu 
currículo conta com mais de 10 anos 
ministrando palestras em empresas e 
grupos empresariais, tanto nacionais 
quanto internacionais. Também participa 
de eventos como mestre de cerimônia.

Já impactou com suas 
palestras, organizações 
e órgãos públicos como: 

Ford do Brasil, Pif Paf Alimentos, Ford do Brasil, Pif Paf Alimentos, 
Prefeitura de Belo Horizonte, 
Faculdade de Medicina da UFMG, 
Secretaria de Educação de Belo 
Horizonte, Hospital da Baleia, 
Grupo Selpe, entre outros.

Patrícia 
          Augusto



Palestras

01Tolerância em Tempos Digitais
A Internet possibilita a conexão de pessoas, 
de ideias e de projetos. Mas é também no seu 
anonimato que permite o surgimento de ódio, 
discórdia, ofensas e fake news. 

Quem é você quando se olha no 
espelho da web? 

Patricia Augusto contextualiza e discute sobre Patricia Augusto contextualiza e discute sobre 
tolerância e aceitação. Uma conversa sobre a 
força e a coragem para superar o preconceito 
neste mundo em transformação.

02Cultura e Diversidade
Patricia fala sobre o poder transformador das 
empresas que estimulam e constroem uma 
cultura aberta a diversidade. 

Traz lições e cases de empresas para expandir a Traz lições e cases de empresas para expandir a 
visão e responder questões relacionadas  sos 
dilemas cotidianos.  Mostra o papel de líderes e de 
negócios nessa jornada e o impacto da cultura e 
da diversidade no novo mundo.

Utilizando como pano de fundo sua experiência com projetos de 
cultura de diversidade e também sua história de vida, a palestrante 
Patrícia Augusto aborda temas como diversidade, superação, 
resiliência, perseverança e motivação.
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