GIOVANI
DECKER
Com mais de 23 anos de experiência no mercado do esporte,
Giovani Decker foi anunciado, em abril de 2015, como o novo
presidente do UFC Brasil, deixando o cargo no final de 2016. Em
março de 2019 assumiu o cargo de general manager da New
Balance Brasil, onde atua até hoje.
Empreendedor, Decker também é sócio do BJJ Stars, o maior
evento de Jiu-jitsu do mundo.
Formado em Comércio Exterior e com especialização em Marketing
Esportivo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Giovani
trabalhou na Olympikus e na Asics, onde ficou durante 11 anos,
sendo o primeiro latino a ocupar o cargo de presidente na história
da empresa.

GIOVANI
DECKER
Em sua trajetória profissional, Giovani conseguiu
resultados expressivos em vendas, merchandising,
marketing, compras, varejo, logística, diminuição
de custos e lucratividade por meio do
engajamento, motivação, reconhecimento e
liderança das equipes de alta performance.
Começou sua carreira na Azaleia, onde ficou
durante 14 anos, trabalhando com as marcas
Olympikus e Asics.
Após a separação da Azaleia e da Asics, foi
contratado como gerente comercial para driblar a
crise da Asics. Seu trabalho trouxe tanto resultado,
que ele conseguiu alcançar a presidência,
tornando-se o primeiro latino a alcançar o cargo de
presidente na história da empresa.

PALESTRAS
A BALANÇA DA VIDA
Giovani Decker traz cases práticos com resultados incríveis e conta sua trajetória profissional de mais
de 17 anos de carreira, passando por Olympikus, Asics, UFC e New Balance, além da sua jornada
empreendedora no BJJ Stars, maior evento de Jiu-jitsu do mundo.
Em um bate papo mediado por Guilherme Alf, relações-públicas e empreendedor, o conteúdo inspira
e motiva na busca por alcançar resultados, que, como mostra Giovani, ajudam a empresa, mas
principalmente impulsionam a carreira profissional.

ASSUNTOS ABORDADOS: adversidades; autoconfiança; propósito de vida; vendas e relacionamento;
trajetória profissional; relação entre esportes e vida; liderança.
PARA QUEM: qualquer pessoa que tenha interesse em aprender sobre gerenciamento de crise e
queira melhorar como profissional.
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