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Winvest Cafés: growing together 

A vida do tomador de decisão é solitária. Compartilhar experiências com colegas informados ajuda a 

acertar nas decisões e a dormir melhor. As trocas nos Winvest Cafés contribuem com uma ampla 

gama de perspectivas. Às vezes essas experiências se desenvolveram em circunstancias pouco 

frequentes e das quais é melhor aprender com as dificuldades dos outros. Winvest Cafés proporciona 

justamente isso: trocas informadas, úteis e espontâneas, num ambiente participativo, dinâmico e 
camarada.  
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Alfredo 
Behrens 

Coordena os 
Winvest Cafés. 
Alfredo é PhD 
pela Universidade 
de Cambridge, 
autor de vários 
livros, artigos e 
cursos online. 
Exemplos de suas 
palestras para 
até 450 pessoas 
podem ser vistos 
no Linkedin. Ele 
também escreve 
frequentemente 
na imprensa, 
como Financial 
Times, Harvard 
Business Review, 
América 
Economia, entre 
outros. Leciona 
Liderança 
intercultural na 
FIA e para a 
Harvard Business 
School Publishing 
además de já ter 
contribuído para 
diversas escolas 
de negócios.  
 

 
 

 

 

http://www.alfredobehrens.com/
http://www.alfredobehrens.com/
https://br.linkedin.com/in/alfredobehrens
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Quando? 
Os encontros são mensais, às segundas feiras. Começam às 18:30 e duram até 
três horas cada um.  A primeira meia hora, e a última, são dedicadas a 
networking.  

Quem? 
Executivos de empresas são a maioria, mas há também advogados, modelos, 
cineastas, diretores de arte, médicos, todos com experiência em direção de 
equipes. Para participar o essencial é ter importante experiência na direção de 
equipes, quanto maiores melhor.   
 
Atualmente os participantes são diretores ou CEOs  de empresas; de consultoria  
como a PWC, de alimentos, como a Ovomaltine e Twinings; de farmácia, como a 
Sanofi ou a Teva; de bebidas, como a Bacardi; de finanças, como o Itaú, XLCaitlin 
Group, ou da Rio Bravo; da imprensa, como a Jovem Pan; de Tecnologia da 
Informação como a Lynx; de cinema como a Mamo Filmes, e muitas outras.   
 
Para se ter uma ideia perfil dos participantes, vários já foram transferidos para o 
exterior para chefiar operações conduzidas pelo grupo 3G e outros. Em cada 
grupo ha apenas uma empresa de cada segmento do mesmo mercado. Dois 
terços dos participantes têm mais de 45 anos e um terço deles são mulheres. Os 
vídeos dão uma boa ideia de como são os encontros, exceto pelos momentos de 
riso, quando o cameraman entra em convulsões e não filma. 
 

O que é discutido, onde? 
Os temas são escolhidos pelos participantes. Com antecedência, Alfredo Behrens 
distribuir uma lista de leituras relacionadas com o tema escolhido. Normalmente 
há uma apresentação curta sobre um tema sugerido pelos participantes na 
reunião anterior. Começar com uma apresentação contribui a alinhar as 
discussões que levam o resto do tempo, frequentemente mais de 90 minutos. 
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Para ilustrar, alguns dos temas de interesse gravitam em torno de Metas, 
Avaliação de Resultados, Feedback, Incentivos, Controle Operacional, Marketing, 
Discriminação, ou mesmo “Psicopatia nas corporações brasileiras”. 
Ocasionalmente um tema pode levar mais de um  encontro. O coordenador 
sempre proporciona material de leitura prévia, parte da qual é em inglês, embora 
as discussões sejam exclusivamente em português.  

Quanto e como? 
Em São Paulo, de setembro a Dezembro de 2015 se associar aos Winvest Cafés 
custa R$300/mês para os homens e R$250 para as mulheres. No Rio de Janeiro 
custa R$50 a mais para ambos. A redução da contribuição para as mulheres 
surgiu do aprendizado durante os encontros: as mulheres são discriminadas no 
ambiente de trabalho: ganham menos e tem carreiras mais lentas.  
 
Não há prazo mínimo para se associar, apenas pede--se que quem for se desligar 
avise com o prazo de um mês. 

Planos de expansão 
Pretendemos ampliar a oferta de grupos, principalmente de três  maneiras:  
 

• aumentando a representação das indústrias criativas (publicidade, 
arquitetura, comunicação, e mais)  e de organizações publicas;  
• ainda, focando em executivos mas, com reuniões conduzidas em inglês;  
• alternativas dos lugares de reunião, inclusive fora de São Paulo 
 

Contato 
Caso tenha interesse em saber mais escreva para: 
 ab@alfredobehrens.com   
ou consulte  pelo    telefone    +5511    38280554     
 

Video clip de um Winvest Café  
https://youtu.be/bTtTdiflW-g 

https://youtu.be/bTtTdiflW-g
https://youtu.be/bTtTdiflW-g

