
Rumo a grandes alvos 



Rumo a grandes alvos 

•  Conciliar o esporte com o mundo corporativo forma um elo no qual 
empresas e gestores podem aplicar os aprendizados aos seus cotidianos. 

•  O Arco e Flecha é um esporte que sempre desperta curiosidade nas 
pessoas, pois faz parte do imaginário delas desde crianças, por meio dos 
heróis de filmes, histórias e brincadeiras infantis. 

•  Um esporte que nos leva a uma viagem histórica sempre alicerçado em 
princípios de foco, auto-conhecimento, disciplina, concentração, beleza e 
precisão. 



Marcelo Roriz 

–  Seleção Brasileira desde 2005 

–  1º colocado Ranking Brasileiro 

–  25º colocado Ranking mundial (Top 20 em Nov/11) 

–  Campeão Torneio Ranking Mundial Chile 2013 / 2015 

–  2º colocado Round Duplo 50 m - Copa do Mundo Turquia 2015 

–  Pentacampeão Brasileiro 2009, 2011, 2012, 2013 e 2014 

–  6º colocado na Copa do Mundo 2015 - Turquia 

–  2º colocado Campeonato das Américas 2012 – El Salvador 

–  Campeão Panamericano por Equipes 2010 – México 

–  3º colocado nos Jogos Sulamericanos 2010 – Colômbia 

–  3º colocado no Campeonato Iberoamericano 2010 – El Salvador 

–  Campeão Panamericano Indoor 2009 – São Paulo 

–  Recordista Panamericano por equipes (Guadalajara – 2010) 

–  Recordista Brasileiro - Round Duplo 50 m - 709 pontos 

 



Marcelo Roriz - Profissional 

•  Graduado em Comunicação Social – 
Jornalismo – Universidade Federal de 
Goiás (2004). 

•  Bacharel em Direito – PUC-GO (2005). 

•  Pós-graduado em Gestão Empresarial – 
FGV (2007). 

•  Pós-graduado em Finanças Corporativas – 
Insper (2009). 

•  Sócio-proprietário – Print Comunicação 
Visual. 

•  Sócio e Diretor Adm-Financeiro – Corcam 
Tecnologia S/A. 



Programação 

Duração – 50 min Palestra 
“Rumo a grandes alvos” 



Arco e Flecha e Mundo Corporativo 

•  Traçar paralelos entre os ensinamentos do Arco e Flecha e as 
atitudes dos profissionais trabalhando temas como: 

–  Foco; 

–  Ser maior do que o desafio; 
–  Lidar com o novo; 
–  Posicionamento; 
–  Habilidades e aperfeiçoamento pessoal; 
–  Os ventos e seus ensinamentos; 
–  Auto-controle; 

–  Treinamento; 
–  Resiliência; 
–  Imaginar antes de realizar; 
–  Busca pela perfeição. 



Dividindo experiências 

•  Algumas pessoas já dividiram suas experiências com Marcelo, 
dentre eles: 

 



Contatos 

•  Marcelo Roriz 
–  Fones: (62) 9168-4033 
–  Site: www.marcelororiz.com 

–  E-mail: mroriz@gmail.com 


