
CONVERSAS PARA  
UM MUNDO MELHOR
A área de educação da Shoot.



NÓS SOMOS UM ESTÚDIO DE CRIATIVIDADE  
QUE PENSA E EXECUTA MÚLTIPLOS PROJETOS 
COM O OBJETIVO DE AMPLIFICAR CAUSAS SOCIAIS 
E DEIXAR UM LEGADO POSITIVO NO MUNDO.



Desde 2010, já tiramos dezenas de projetos independentes do papel, 
assim como fizemos trabalhos para marcas como Gerdau, Tramontina, 

Grupo Boticário, Conectas, Abbott, Fundação Renova  
e Red Bull Amaphiko.

JÁ TRABALHAMOS COM



EXPERIÊNCIA QUE VIRA CONHECIMENTO E 
INSPIRAÇÃO

Nossa expertise é usar nossa criatividade para gerar 
impacto positivo dentro dos mais variados momentos, 
e os cases que criamos nos últimos anos são ótimos 
exemplos para inspirar pessoas a buscar um mundo 
melhor e inovar em suas vidas.



MAIS DE 150  
PALESTRAS
Parte da nossa motivação está em 
transmitir, de forma original e 
divertida, tudo que aprendemos 
metendo a mão na massa, seja nos 
projetos independentes, seja nos 
projetos com empresas.



MAIS DE 20 MIL 
PESSOAS DE PÚBLICO
Já falamos para pessoas da esfera 
pública, público corporativo, salas de 
aula de curso de pós-graduação e 
especializações, jovens no início da 
faculdade e até com crianças e 
adolescentes ainda em fase escolar. 
Nossa capacidade de adaptação ao 
ambiente é altíssima.



VÁRIAS PARTICIPAÇÕES  
EM EVENTOS TEDx
A famosa comunidade TEDx, que 
realiza eventos pelo mundo inteiro, 
já nos chamou 5 vezes para 
palestrar em 4 cidades diferentes, 
por acreditar que a Shoot é uma 
ideia que merece ser 
compartilhada.



TEDxUFRGS

TEDxExposiçãoTEDxJoãoPessoa

TEDxParqueFarroupilha

Tudo o que você cria, 

cria o mundo de volta

Construindo marcas na 

era das causas

O que te faz pensar 

diferente?

Third Circle: como ser 

mais do que um fazedor

https://www.youtube.com/watch?v=MT5srSWjIQ4&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=vSDVtgiN-dA&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=SEC6sQztfGo&t=2s
https://youtu.be/mHbw8S5fZl4


ALGUNS LUGARES  
QUE JÁ ESTIVEMOS
Participamos de diversos 
contextos diferentes, até 
mesmo fora do país.



O QUE OFERECEMOS?

1. PALESTRAS  
SOBRE VÁRIOS  
TEMAS E ENFOQUES
Criatividade, comunicação, inovação, impacto 
positivo, design com viés social, colaboração e 
empoderamento pessoal são alguns dos temas que 
giram ao redor do nosso universo e que adoramos 
conversar sobre. 



O QUE OFERECEMOS?

2. WOOOOOOOW 
BRAINSTORMS PARA  
MUDAR O MUNDO
O WOW - Braintorms para mudar o mundo é uma 
ferramenta que criamos para facilitar a geração de ideias 
através de um jogo divertido e descontraído. É uma 
dinâmica ideal para situações onde os participantes 
precisam desbloquear a sua criatividade e pensar em 
ideias diferentes e ousadas.



O QUE OFERECEMOS?

3. ESCOLA AO CONTRÁRIO 
A ESCOLA DAS COISAS  
QUE NÃO NOS CONTARAM
A Escola Ao Contrário é uma escola itinerante que realiza 
conversas sobre temas que não caem no vestibular, mas que 
ajudam a nos tornarmos pessoas melhores. Propósito. 
Criatividade. Sentimentos. Relacionamentos. 
Empreendedorismo. Cada encontro aborda um tema através 
de conversas fluidas e o protagonismo das pessoas que 
participam. Saiba mais sobre ela aqui. 

http://heyshoot.cc/s/EC_Proposta-2020.pdf


GOSTOU?
Podemos também criar uma experiência 
personalizada para a sua necessidade. 

Entre em contato :)



hey@heyshoot.cc


