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 � Diversas oportunidades de 
desenvolvimento profissional 
para cada etapa da sua carreira

 � Palestrantes incríveis que vão 
compartilhar suas histórias para 
inspirar uma mudança em você

 � Novas estratégias e habilidades 
apresentadas por especialistas 
mundialmente renomados na área 
de desenvolvimento de talentos

 � Oportunidades de 
networking com profissionais 
de todo o mundo 

 � Produtos e soluções de 
provedores novos e renomados 
no marketplace virtual

 � Uma comunidade que 
encontra novas maneiras 
de se conectar e evoluir

É hora de nos unirmos. 

Somos inspirados pela criatividade, 
resiliência e paixão focada no 
futuro da nossa comunidade 
global de aprendizado e 
desenvolvimento (LD). E estamos 
criando um evento de excelência 
mundial só para vocês.

A ATD21 oferece uma oportunidade 
para todo profissional de 
aprendizado em qualquer 
canto do mundo participar 
da maneira que quiser.

O formato deste ano pode parecer 
diferente, mas muitas coisas continuarão 
inalteradas. Saiba o que te espera: 
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ATD21 
@HOME

O que esperar da        
ATD21 @Home

Palestrantes Acesso por demanda Grandes nomes 
da indústria com 

transmissões ao vivo

Programas de 
aprendizado de pares

Perguntas e respostas 
com palestrantes

Marketplace virtual

Estamos oferecendo a Exposição e 
Conferência Internacional da ATD 
no formato virtual pela primeira vez 
na história. Compartilhe da energia 
de nossos palestrantes inspirados, 
desenvolva suas habilidades e faça 
networking com pessoais de todo o 
mundo - não importa onde você esteja.  

SAIBA MAIS
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Todos os anos, mais de 70 delegações 
compostas de 2.000 membros da nossa 
comunidade global de desenvolvimento 
de talentos participam da Exposição e 
Conferência Internacional da ATD. Em 
2021, os participantes internacionais 
têm a opção de entrar para delegações 
virtuais.

Ao participar da ATD21 como parte de 
uma delegação, você pode aproveitar 
descontos exclusivos no cadastro e 
filiação na ATD. 

SAIBA MAIS

Crie sua própria 
delegação

 � Redução nas taxas 
de registro

 �Desconto com base 
em um número de 
participantes pagos 

 � 1 cadastro complementar 
parar designações com 
mais de 10 participantes 

 �Desconto de 
filiação na ATD

 � Reconhecimento 
especial no programa 
de conferência e no 
site da conferência

Delegações 
internacionais   

Com o mínimo de cinco participantes, você 
pode organizar uma delegação internacional.

Entre os benefícios de organizar 
uma delegação, estão:

CRIE SUA PRÓPRIA DELEGAÇÃO
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A inspiração 
começa conosco

Um dos maiores destaques da 
Exposição e Conferência Internacional 
da ATD são os palestrantes. Todos os 
participantes ouvirão as apresentações 
motivadoras de três líderes influentes. 

Mel Robbins

Autora best-seller 
e comentarista 
premiada da CNN

Patrick Lencioni

Presidente do 
Table Group e 
autor best-seller

Angela Duckworth

Fundadora e CEO 
da Character Lab

Palestrantes
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Palestrantes em destaque

CRYSTAL KADAKIA

CEO do Learning 
Cluster Design Group  

BOB PIKE

Presidente do P3 Associates

CHAN LEE

Professor da Universidade 
Nacional de Seoul  

WENDY KIRKPATRICK

Presidente da 
Kirkpatrick Partners

JACK PHILLIPS

Presidente do ROI Institute 

MICHAEL BUNGAY STANIER

Autor de The Coaching 
Habit, Box of Crayons

JD DILLON

Arquiteto Chefe de 
Aprendizado da Axonify  

TOM STONE

Analista Sênior de 
Pesquisa do Institute for 
Corporate Productivity  

KARL KAPP

Professor na Universidade 
de Bloomsburg   

ALLAN BAILEY

CEO do Centre for 
Learning Impact  

AUGUSTIN COUTO

Chefe de Aprendizado para 
Soluções de Marketing 
Global — América 
Latina, Facebook 



DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL AVALIAÇÃO DE IMPACTO PERSPECTIVAS GLOBAIS

GOVERNO

DESENVOLVIMENTO 
DE LIDERANÇAS CIÊNCIAS DE APRENDIZADO TECNOLOGIAS DE APRENDIZADO SERVIÇOS DE SAÚDE

GERENCIAR A FUNÇÃO 
DE APRENDIZADO CAPACITAÇÃO DE VENDAS

ESTRATÉGIA E GESTÃO 
DE TALENTOS EDUCAÇÃO SUPERIOR 

DESIGN DE INSTRUÇÕES GESTÃO
APRESENTAÇÃO E FACILITAÇÃO 

DE TREINAMENTO
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Caminhos de aprendizado
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Um novo canal 
para networking
O networking virtual abre a oportunidade 
para extrovertidos e introvertidos 
conversarem e aprenderem uns com 
os outros onde quer que estejam. 

Nossa incrível plataforma de conferência 
oferecer oportunidades de networking 
em cada clique. Você encontrará 
conversas durante sessões, chats 
focados em temas, debates individuais 
com participantes e muito mais. 

“A estrutura da conferência 
ofereceu diversas 

oportunidades para 
conectar com outros 

profissionais e aprender 
uns com os outros.”

YAOMING DUAN 
GERENTE DE DESIGN 
DE APRENDIZADO
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Obrigado 
a todos os              
nossos 
patrocinadores

Platina Ouro Bronze



tudo começa com você
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Estamos ansiosos para 
compartilhar um evento 
inesquecível com você.  
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