




• Propósito pessoal: Se tornou empreendedora social 
para construir um futuro mais inclusivo pelo poder da 
educação, fundando a Blend Edu.

• Representou o Brasil em Davos, no Encontro Anual do 
Fórum Econômico Mundial em 2019.

• 9 anos de experiência em Gestão de Pessoas e 
Diversidade em grandes empresas.

• Reconhecida como Forbes Under 30, Valuable Young 
leader #1 do Brasil (Harvard Business Review).

• Mestrado (FGV), MBA em Liderança, Inovação e 
Gestão 3.0 (PUC), Graduação (UERJ).

THALITA GELENSKE

THALITA@BLEND-EDU.COM

21 98878-2308
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QUEM SOMOS

A Blend Edu é uma startup educacional, que trabalha para 
proporcionar momentos de catarse e experiências
profundas, despertando pessoas para liderar um 
movimento pela diversidade. Desenvolvemos soluções 
educacionais inovadoras, lúdicas e tecnológicas para que 
empresas e escolas tenham uma cultura inclusiva.



NOSSO DIFERENCIAL

UMA 
ABORDAGEM NOVA 

PARA UM 
PROBLEMA ANTIGO.

BLENDED 
EDUCATION

O poder da tecnologia
potencializa o impacto

EDUCAÇÃO 
EXPERIENCIAL
Experiências

transformadoras

EDUTAINMENT
Aprender deve

ser divertido

INOVAÇÃO
Soluções fora 

da caixa



Apesar de sermos uma startup nova no mercado, já saímos em diversos veículos na mídia 
e grandes empresas já fazem parte do nosso portfólio de clientes. 

QUEM JÁ APOSTOU NO NOSSO TRABALHO
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NOSSAS SOLUÇÕES
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Comunidade virtual 
de aprendizagem

Experiências Cursos, palestras 
e workshops

Consultoria estratégica 
e diagnóstico
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COMUNIDADE VIRTUAL: DIVERSIDADE SA01

ESTAMOS CONSTRUINDO A MAIOR 
COMUNIDADE EMPRESARIAL COM FOCO EM 
DIVERSIDADE E EM UM FORMATO DIGITAL

DIVERSIDADE SA.



O
PROPÓSITO 
MAIOR.

DEMOCRATIZAR O ACESSO AOS MELHORES 
CONTEÚDOS DE DIVERSIDADE

MIGRAR DA LÓGICA DA COMPETIÇÃO PARA A 
COLABORAÇÃO

O USUÁRIO COMO PROTAGONISTA DO PROCESSO 
DE APRENDIZAGEM

COMUNIDADE VIRTUAL: DIVERSIDADE SA01



A empresa faz adesão à 
comunidade:

A empresa faz a assinatura da 
comunidade, podendo usar o selo 
“participante do DIVERSIDADE SA” 
externamente e internamente.

Ganha acesso à Master 
Classes:
Os usuários da empresa assinante 
poderão assistir às Master Classes ao 
vivo, com os melhores especialistas do 
mercado, abordando conceitos, cases e 
melhores práticas em diversidade. 

Os usuários exploram o 
nosso ambiente virtual:
Os vídeos dos webinars (gravação on
demand) serão disponibilizados em uma 
plataforma online (desktop e mobile) 
junto com materiais e fóruns de 
discussão

As pessoas se engajam na 
comunidade:
Os usuários poderão compartilhar 
experiências e ampliar o network, 
interagindo com profissionais das outras 
organizações participantes. 

COMUNIDADE VIRTUAL: COMO FUNCIONA01

Caso a empresa queira ir além das transmissões ao vivo, ela poderá fazer uma 
assinatura anual para entrar na comunidade:



A Blend Edu acredita no potencial que as experiências tem para transformar pessoas e 
gerar engajamento. As ações imersivas tem como principal objetivo de aprofundar a 
reflexão. Abaixo listamos algumas das opções que poderão ser consideradas com esta 
finalidade.

Museu da Empatia 
versão in company

Empatia no escuro
(experiência gastronômica)

Colete Musical
(vibração do som)

Calçada SensorialRealidade Virtual 
(vídeo 360)

EXPERIÊNCIAS02



CURSOS, PALESTRAS E WORKSHOPS

PALESTRAS 
CUSTOMIZADAS.

VEJA ALGUNS 
EXEMPLOS DE 

TEMAS:

Viés inconsciente.
Design Thinking

com foco em 
diversidade.

Contaminando 
sua empresa 

com o vírus da 
empatia

Futuro, Geração Y e 
Propósito.

#PUBLI: o que a 
propaganda nos 

ensina sobre 
diversidade

Mindset digital e a 
importância da 

diversidade
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CURSOS, PALESTRAS E WORKSHOPS



O nosso diagnóstico é realizado por meio da metodologia BLEND, que utiliza 5 etapas 
para um mapeamento completo e efetivo do cenário da organização.

Buscar informações 
críticas

Levantar as percepções 
de atores chave

Empatizar com o 
público-alvo

Definir e monitorar o 
plano de ação

Nivelar entendimento sobre 
o grau de maturidade da 
organização
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CONSULTORIA METODOLOGIA BLEND



@Blend_Edu

Entre em contato com a nossa equipe pelos e-mail (contato@blend-edu.com) e nos 
acompanhe nas redes sociais:

www.blend-edu.com

NOSSO CONTATO

http://blend-edu.com



