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O Instituto 

Criado em 2018 em parceria com o CBI of Miami, o BBI é a
primeira escola de negócios com foco 100% em
competências comportamentais, também conhecidas
como Soft Skills, a operar no Brasil.



Reconhecimento 
Internacional
Através de seus sócios-fundadores e corpo de

executivos, o BBI of Chicago é membro das

principais associações americanas e europeias de

educação e único parceiro, no Brasil, da Harvard

Student Agencies.



Rede de Professores no Brasil
Nossa rede de Professores é composta por executivos e executivas de destaque 

nacional e internacional.

Membro do Conselho Executivo do BBI of
Chicago. Atualmente, atua como
investidor do setor de educação e
palestrante em empresas e universidades.

Rodrigo Lang
Sócio-fundador - BBI of

Chicago

Executivo da área de Supply Chain /
Logística Inbound & Outbound /
Metodologia Lean / Organização de
equipes comerciais e Professor
Universitário.

Mauro Friedrich
Diretor da Arezzo

Pedro Janot é um dos maiores nomes do
ramo empresarial brasileiro. O executivo
foi um dos principais responsáveis pelo
sucesso da empresa área Azul, em que foi
presidente. Também foi o executivo
escohido para trazer a marca espanhola
ZARA para o Brasil.

Pedro Janot
CEO da Azul



Nossa rede de Professores é composta por executivos e executivas de destaque 

nacional e internacional.

Ganhou o prêmio “Mulher da década em
liderança comunitária e mudança social”
no Woman Economic Forum, Delhi, em
2017. Em 2016, fundou o Instituto Mundo
Aflora: organização social que gera
oportunidades para a reintegração de
meninas em conflito com a lei.

Renata Broglia
Fundadora - Instituto 

Mundo Aflora

João Saravia
Ex-Diretor da Rio 2016

Com mais de 10 anos de experiência em
ecommerce, trabalhou no rebranding da
Americanas em 2010, implementação do
Marketplace dentro da marca, criação de
posicionamento da Ame Digital,
reposicionamento do Shoptime e
atualmente é Head de Marketing da
Alibaba Group.

Briza Bueno
Head da Alibaba Group

Rede de Professores no Brasil

Foi Diretor de Suprimentos do Comitê
Organizador dos Jogos Olímpicos e
Paralímpicos Rio 2016 e Diretor Executivo
na fase pós-Jogos. É sócio-fundador da
Frequency Partners, uma consultoria de
gestão estratégica, da Circular
International, uma plataforma de
discussão em torno de conflitos e paz.



Nossa rede de Professores é composta por executivos e executivas de destaque 

nacional e internacional.

Rede de Professores no Brasil

•

Bernard de Luna
Creator and CEO -
Produtos Incríveis

Mais de 21 anos de experiência com
Produtos Digitais, com mais de 1000
empresas mentoradas e centenas de
Product Managers mentorados. Co-
fundador da Produtos Incríveis e Head of
Product na ThoughtWorks. Compartilha
conteúdos diariamente em suas redes,
através do perfil @Bernarddeluna.

Daniela Vieira
Ex-COO da Zara

Daniela foi COO da ZARA Brasil. Sempre
centrada em resultados, transfere esse
espírito para todas as equipes que liderou.
Atualmente é Diretora de Operações na
DBG Brasil.

Júnior Rodrigues
Head de Agilidade & 

Operações - ILAB

Diretor Executivo na Gespro Treinamento
e Consultoria e Head de Agilidade na
Jornada Colaborativa. Fundador do
ConAgile, mentor do PMI Rio e de startups
e Professor do MBA da PUC-MG. Possui
mais de 17 anos de experiências em
Consultorias e Gestão em projetos
nacionais e internacionais.



Nossa rede de Professores é composta por executivos e executivas de destaque 

nacional e internacional.

Facilitadora de atividades em torno da
Comunicação Não Violenta, abordagem
tomada como uma importante ferramenta
e caminho de conexão empática com o
outro e conosco. Na PMMG trabalhou no 1º
BPM, 34º BPM, Comando de Policiamento
da Capital (1ª RPM), Diretoria de Meio
Ambiente e Transito e na Cia Prevenção a
Violência Doméstica.

Silvia Adriana
Mestre em Psicologia 

Social

André Dametto
Sócio-diretor ALD 

Consultoria

Head Governança de Portfolio de Produtos
na área de Planejamento Estratégico do
PagSeguro PagBank. Liderou a
implementação do método Kanban na IBM,
em uma iniciativa global envolvendo mais
de 40.000 pessoas em países como Costa
Rica, Estados Unidos, Europa, India e
China.

Natalia Manha
Head Governança de 

Portfólio de Produtos

Rede de Professores no Brasil

CEO da ALD Consultoria com mais 100
organizações atendidas em diversos
segmentos. Change Management Certified
Professional pelo HUCMI - Human Change
Management Institute, Professor de Pós-
graduações na Escola Politécnica da UFRJ
Recebeu o prêmio Oscar Niemeyer (CREA-
RJ) em reconhecimento à contribuição
acadêmica da Engenharia de Produção.



Presença Global

Em 2022, presença em dez países e em três continentes.



Formato Flexível
Nossos programas oferecem uma flexibilidade, na qual você poderá estudar em qualquer momento 
e lugar, com absorção máxima do conteúdo
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Pessoas

Cursos livres

100% Online

Pós-graduação e 
MBA 100% Online

Empresas

Cursos livres 100% 
Customizáveis

Online

Presencial
Pós-graduação e MBA 

100% Online

Os programas de pós-graduação são oferecidos no Brasil pelo grupo educacional formado pelas Faculdades BWS/FAPSS, BBI
of Chicago, ARISTO e CBI of Miami, com certificação de pós-graduação lato sensu no Brasil e de curso de extensão nos EUA.



AVALIAÇÃO

Metodologia VAHA
Todos os programas online utilizam metodologia própria inspirada em 
universidades americanas como Berkeley e Stanford

VÍDEOS
Vídeos em alta
qualidade,
objetivos e 
otimizados.

ARTIGOS
Artigos
complementares,
estudos de casos, 
fundamentos, 
exercícios
e livros. 

HANGOUTS
Hangout ao vivo 
com os executivos
especialistas. 

Avaliação online, 
em cada disciplina, 
conectando os 
conhecimentos. 
Realizada no 
seu tempo.
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Programas de Pós-graduação e MBA
Certificação Nacional, emitida pela FAPSS, faculdade do mesmo grupo educacional do BBI of Chicago. Certificado Internacional, 

emitido pelo BBI of Chicago, válido como curso de extensão.
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Business Academy

• MBA EM DIVERSIDADE E INCLUSÃO 4.0

• MBA EM GESTÃO HÍBRIDA DE PROJETOS

• MBA EM SOFT SKILLS

• PÓS EM GESTÃO DE NEGÓCIOS

• PÓS EM GESTÃO DE PRODUTO

• MBA EM NEGOCIAÇÃO DE ALTO IMPACTO

• MBA EXECUTIVO EM LIDERANÇA EXPONENCIAL

• MBA EM ESG DE ALTO IMPACTO

Health Academy

• MBA EM AUDITORIA DE SAÚDE

• MBA EM GESTÃO DE SAÚDE 4.0

• MBA EM GESTÃO DE CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS



Programas de Curso Livre
Certificado Nacional e Certificado Internacional emitidos pelo BBI of Chicago, válidos como curso de extensão.
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MBA Jr.
• MBA JR. EM AUDITORIA EM SAÚDE

• MBA JR. EM DIVERSIDADE E INCLUSÃO 4.0

• MBA JR. EM GESTÃO DE CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS

• MBA JR. EM GESTÃO DE PRODUTO

• MBA JR. EM GESTÃO HÍBRIDA DE PROJETOS

• MBA JR. EM NEGOCIAÇÃO DE ALTO IMPACTO

• MBA JR. HEALTH 4.0

• MBA JR. LEADERSHIP

• MBA JR.  EM LIDERANÇA EXPONENCIAL

• MBA JR. EM ESG DE ALTO IMPACTO

• MBA JR. EM SOFT SKILLS

Treinamentos
• FORMAÇÃO EM NEGOCIAÇÃO

• ORATÓRIA E INFLUÊNCIA

• PREPARAÇÃO PARA PROCESSOS SELETIVOS

• VAREJO 4.0 

Curso Tech
• ANÁLISE DE DADOS COM POWER BI

O MBA Jr. é um programa que permite ao aluno ter
acesso a um conteúdo de nível de pós-graduação
com padrão internacional, ainda durante a faculdade.



Patrocínio 
ao Esporte
O BBI of Chicago é
Patrocinador Oficial do 
time de futebol americano
RP Weilers F.A.

weilers.com.br

https://www.youtube.com/user/RPWeilers
https://web.facebook.com/riopretoweilersfa?_rdc=1&_rdr
https://weilers.com.br/
https://twitter.com/weilers_rp
https://www.instagram.com/riopretoweilersfa/


Todos os nossos professores são executivos de mercado. 
Ensinam o que fazem.



Hoje, posso dizer que foi uma das 
minhas escolhas mais assertivas e o 

conteúdo é incrível. As aulas são 
objetivos e as recomendações de 
artigos e livros são excelentes. Eu 

nem acredito que estou terminando o 
primeiro ano do curso e creio que 

estaria bem arrependido agora se não 
tivesse aproveitado esta 

oportunidade. Eu gosto do formato 
EAD que me permite estudar a 

qualquer momento, e já estou com um 
caderno cheio de anotações e 

vivenciando alguns aprendizados no 
meu negócio.

@Luisacxavier

Me surpreendi com a Pós-
graduação em Gestão de Negócios 
do BBI. Navegando pelo Instagram 

conheci o curso e é 
impressionante como muitas 
coisas que tinha aprendido na 

prática ou fazia intuitivamente no 
ambiente profissional e pessoal, 
começaram a fazer sentido e se 

transformaram em técnicas. Sem 
contar na quantidade de coisas 

novas que aprendo a cada módulo. 
O que começou como um teste 

para ver como seria o curso, já é 
um grande motivo de alegria, e 

satisfação! Parabéns 
@rodrigolang e equipe!

@Manoelf

Os cursos tradicionais não se 
encaixam no meu dia a dia e 
percebi que esse era o mais 

adequado. Ganhei uma bolsa, o que 
me ajudou e muito, pois o fator 

financeiro pesava na minha 
decisão e estou amando cada 

módulo. E cada dia mais, vejo que 
neste meu desejo de transição de 

carreira está fazendo todo sentido. 
Obrigada @bbiofchicago

@Dnarirnutter

Depoimentos BBI
O que nossos alunos falam sobre nós



Mídias e 
Contato

Clique nos ícones e conheça
mais sobre o Instituto!
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https://www.bbiofchicago.com/
https://www.instagram.com/bbiofchicago/?hl=pt-br
https://www.linkedin.com/school/bbi-of-chicago/mycompany/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCnLXA7Jbxj3p5GzJnY1leKw
https://www.facebook.com/bbiofchicago
https://open.spotify.com/show/4rxHxB3aq34NLXsLc5Z7bF?si=zs1r5PdrT1K9QNWlsHiRng&dl_branch=1
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