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PERFIL
Serginho groisman é considerado um dos mais populares 
apresentadores e formadores de opinião da televisão brasileira. 

em suas palestras, o entusiasmo pela vida contagia o público que se 
surpreende com as experiências e opiniões do jornalista em diversas 
emissoras (gazeta, SBT, Cultura) e no teatro.

Serginho groisman estreou na rede globo, em 1999, no comando 
do programa Ação. Um ano depois, o apresentador iniciou sua 
trajetória nas madrugadas de sábado com o Altas horas, um 
programa com muitas entrevistas, musicais incríveis e matérias 
especiais. há doze anos no ar, o programa mescla entretenimento  
e jornalismo.

Além de ser palestrante, é também um excelente entrevistador e 
mediador de debates, e tem muita empatia com jovens, pois quase 
todos seus programas são voltados para esse público.



PaLEstRas
Suas palestras são personalizadas de acordo com o evento e perfil do 
público, sempre interativas e provocando reflexões sobre temas diversos 
(alinhados em briefing).



EDUCaÇÃO
educação é uma das principais bandeiras que Serginho carrega em sua  
longa carreira. Foi professor da FAAP na década de 80 quando implantou  
um sistema revolucionário de avaliação em que os próprios alunos decidiam, 
com base no aproveitamento das aulas, a nota final.

em seus programas sempre traz à luz a importância do tema e apresenta  
na TV Futura “Tempos de escola”, programa de entrevista que propõe revisitar 
os tempos de escola de personalidades do esporte, da música, das artes  
e da televisão.

Muito requisitado por escolas e universidades, Serginho conta seus tempos  
de escola como aluno e professor e sua visão única e criativa sobre o tema.

EMPREENDEDORIsMO
empreendedorismo não é um atributo exclusivo do mundo corporativo. 
emprender significa decidir fazer tarefa difícil e trabalhosa. em outras  
palavras, significa fazer acontecer.

Desde os tempos de escola Serginho é daquelas pessoas que faz acontecer. 
Começou organizando shows musicais improváveis em sua escola que  
se tornaram históricos na década de 70 e desde então inovou em programas  
que fazem parte da história da televisão brasileira.

A rica historia do empreendedor que deu certo na TV brasileira esta nesta 
palestra que Serginho conta o inicio de sua carreira e como seus ideais  
de empreendedor o acompanham até hoje.



GERaÇÕEs  
QUE CONVERGEM
Conversar com público jovem é um desafio para todas as gerações  
de comunicadores. Antenados, contestadores ou revoltados os jovens  
são de difícil acesso, mas sempre haverá uma forma de falar diretamente  
com esses caras.

Serginho criou o bordão “Fala garoto” na década de 80 e desde então  
dá voz às novas gerações nos programas que comanda. Serginho sabe como 
dialogar com esse inconsciente coletivo juvenil e nesta palestra dá boas dicas  
às empresas que tem como público alvo as geraçoes X, Y e Millenium.

DE PERtO sOMOs 
tODOs DIFERENtEs
Diversidade é um dos temas preferidos de Serginho groisman.  
Afinal, quem mais na televisão brasileira juntou pessoas tão diferentes  
em um mesmo espaço para trocar ideias?

Ao longo dos últimos 30 anos astros da música, artistas e celebridades  
dividiram palco com políticos, médicos, esportistas e anônimos.  
e no meio dessa miscelânea, Serginho groisman.

Mediar e extrair de pessoas diferentes suas inteligências e transformar  
a diversidade em um programa de televisão que é um verdadeiro show  
de entretenimento. esse é um dos talentos de Serginho que são explorados  
em uma palestra regada de metáforas para o mercado corporativo.

Outros temas podem ser personalizados de acordo  
com a sua necessidade e expertise do palestrante.



MOMENtOs
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