
                                                                                                   
 

 

EVENTO 

 

Palestra e Sessão de Autógrafos com Luiz Antonio Benardi 

A Escola de Negócios do Sebrae-SP convida para a palestra e sessão de autógrafos do livro 

“Empreendedorismo e Armadilhas Comportamentais ”, do autor Luiz Antonio Bernardi. O evento faz 

parte do projeto “Bate papo com o autor” da Escola de Negócios do Sebrae-SP, que tem como intuito 

aproximar autores renomados dos seus leitores, de uma forma colaborativa e participativa.  

 

 

 

O Autor 

 

Durante 18 anos foi executivo, de empresas internacionais, no Brasil e nos EUA, gerente geral, diretor 

executivo e diretor comercial em empresas nacionais. Há 23 anos desenvolve pesquisa e consultoria a 

empreendedores, pequenas e médias empresas, e empresas familiares, como sócio-diretor da Wots 

Consultoria Empresarial. Professor por 12 anos nas disciplinas Planejamento Empresarial, Finanças, 

Controladoria, Contabilidade Gerencial e Custos em cursos de graduação e pós-graduação e por três anos 

coordenador do curso de pós-graduação em Planejamento e Controladoria. Conferencista, palestrante e 

professor em cursos livres em várias instituições sociais e de classe, conselhos regionais, associações 

industriais e comerciais em São Paulo e Minas Gerais. 

Autor dos livros Manual de formação de preços: políticas, estratégias e fundamentos e Manual de 

plano de negócios: fundamentos, processos e estruturação, ambos publicados pela Atlas. 

O Livro 

Empreendedorismo é assunto importante a qualquer país, por sua contribuição econômica, pela geração 

de empregos, inclusão e mobilidade social, daí a necessidade de fomentá-lo quantitativa e 
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qualitativamente. No entanto, as causas, usual e tradicionalmente apontadas, de decadência e mortalidade 

de empresas referem-se a aspectos estratégicos e operacionais. Esta obra é recomendada para 

empreendedores, empresários, gerentes, executivos, psicólogos organizacionais, consultores, 

profissionais e pessoas que necessitam desenvolver ou aprimorar a percepção empreendedora e entender 

a importância do contexto emocional e comportamental do empreendedor. Leitura complementar para os 

cursos de Administração, Empreendedorismo, Engenharia e Psicologia Organizacional, em nível de 

graduação e pós-graduação. 

O Evento 

O formato do evento é composto por palestra com a temática de acordo com o livro, com duração de 1 

hora, e sessão de autógrafos com o autor. Haverá venda do livro no local do evento. 

O evento será realizado no dia 07/04, à partir das 18h30 horas, na Sala de Estudos, térreo, da 

Escola de Negócios do Sebrae-SP.  

Endereço: Alameda Nothmann, 598 – Campos Elíseos. 


