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.
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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
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.

Livros
Elite da Tropa - Na primeira parte do livro, concentram-se relatos
impressionantes sobre o cotidiano dos policiais de elite. Na segunda, um dos
nossos personagens seguirá numa trama envolvendo autoridades de
segurança, traficantes, políticos e policiais - uma rede que tece alianças
improváveis entre os vários atores deste cenário. Depois de cavalgar 100
quilômetros, sem arreio e sem descanso, mortos de fome e sede, eles têm
licença para um descanso brevíssimo até que alguém anuncie que a comida
está servida - sobre a lona, onde o grupo exaurido vai se debruçar para comer
tudo o que conseguir, com as mãos, em dois minutos. Esta é apenas uma das
etapas de treinamento da tropa de elite da polícia. Eles obedecem a regras
estritas, as leis da guerrilha urbana. Na dúvida, mate. Não corra, não morra.
Máquinas de guerra, eles foram treinados para ser a melhor tropa urbana do
mundo, um grupo pequeno e fechado de homens atuando com força máxima
e devastadora.
Elite da Tropa 2 - 'Elite da Tropa 2' é uma obra de ficção baseada
em fatos atuais sobre o crime organizado no Rio de Janeiro. Escrito pelo
antropólogo e cientista político Luiz Eduardo Soares, uma das maiores
autoridades em segurança pública no Brasil ao lado de três co-autores que
conviveram de perto com a violência na cidade, é a continuação da obra que,
lançada em 2006, foi um grande sucesso ao apresentar aos leitores, sob o
ponto de vista da polícia, os detalhes das nossas selvagens guerrilhas urbanas.
Agora, 'Elite da Tropa 2' mostra, por meio de uma narrativa fluída e
reveladora, os bastidores das verdadeiras máfias brasileiras: as milícias. São
histórias verdadeiras e fictícias cabe ao leitor aplicar os adjetivos a cada
episódio e personagem.

Motiveação Palestras e Palestrantes ME – CNPJ 24.951.515/0001-35
11 2508-3038 - contato@motiveacaopalestras.com.br

