RODRIGO PIMENTEL

Temas da palestra: cases de sucesso, dinâmica, gestão de pessoas, liderança, motivação,
negociação, presença vip, qualidade de vida, segurança pública, sipat, superação de desafios,
trabalho em equipe, treinamento.
Rodrigo Pimentel é autor dos Best-Sellers Elite da Tropa e Elite da Tropa II, publicado em
espanhol, francês, polonês, inglês e italiano. Autor dos filmes Tropa de Elite e Tropa de Elite II, que
venceu o prêmio principal do Festival de Cinema de Berlim, levando o Urso de Ouro de melhor
filme, que é o prêmio de maior prestígio do Festival de Berlim e um dos mais importantes e
prestigiados prêmios de cinema do mundo.
Como Capitão do BOPE, liderou a equipe Alfa, a mesma retratada nos filmes. Foi
personagem do documentário Notícias de uma Guerra Particular, de João Salles, no qual relata
com detalhes a sua experiência no BOPE em operações no combate ao tráfico de drogas em
comunidades do Rio de Janeiro.
Rodrigo foi articulista do Jornal do Brasil e um dos produtores do documentário Ônibus
174, no qual recebeu o prêmio Emmy Award, principal prêmio da televisão mundial. É pósgraduado em Sociologia Urbana pela UERJ.
Hoje Rodrigo Pimentel é comentarista de segurança pública da TV Globo e palestrante no
Brasil e no Exterior.
Sob a Inspiração do filme Tropa de Elite, a palestra propõe estabelecer a relação entre a
realidade do BOPE - Batalhão de Operações Especiais da PM do Rio de Janeiro, e das empresas e
atividades do mundo corporativo.
O foco principal da abordagem é o que está além dos processos: o compromisso com a
marca (empresa): o foco no resultado; o trabalho de equipe; a superação de limites – metas; a
liderança mútua; e a auto realização no cumprimento da missão-tarefa.
A interação entre o público e o ex-Capitão do BOPE, Rodrigo Pimentel, um dos oficiais que
serviu de inspiração para o CAPITÃO NASCIMENTO, interpretado pelo ator Wagner Moura – tem
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como objetivo despertar as pessoas para superar os desafios do ambiente competitivo de trabalho
e para focar a liderança sob o aspecto dos homens de preto do BOPE.
Vídeos
http://motiveacao.com.br/palestrantes/rodrigo-pimentel/
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