
PROJETOS 
INTELIGENTES 
PARA TRANSFORMAR 
SEU FUTURO

A MOX Digital foi criada em 2016 para organizar a conferência .Futuro I Rio, tratando dos 
impactos da tecnologia e a abrangência destas transformações nas empresas e na socie-
dade como um todo.
 
Por que toda empresa vai se tornar uma empresa de tecnologia? Sem sinais de desaceleração, 
a evolução do ambiente “digital first” transformará todas as empresas em empresas de tecno-
logia pois, como ressalta a revista Forbes, “hoje, nenhuma empresa pode fabricar, entregar ou 
comercializar seu produto com eficiência, sem tecnologia”.

Acreditamos que a tecnologia transforma todos os tipos de negócios e todas as funções nas 
empresas, mas que ela é somente uma ferramenta. O que realmente importa são as pessoas 
e como elas evoluem neste novo contexto. Nosso proposito é assessorar profissionais para 
que eles possam, através de opiniões informadas e embasadas, pensar e participar de 
forma ativa da construção deste futuro.

A MOX Digital ampliou sua atuação para oferecer serviços e competências voltados à 
curadoria e organização de projetos B2B apresentando o suporte necessário para esta 
transformação. Criamos e organizamos eventos presenciais ou online de alta qualidade 
técnica e interativa que aportam clareza ao grande movimento atual da revolução tecnológi-
ca e incentivam realização de negócios entre empresas.

Acompanhamos nossos clientes em sua própria transformação, 
desenhando projetos e eventos inteligentes. 

Nosso diferencial é baseado em 3 pilares:

Conteúdo: oferecemos um conteúdo estruturado com forte repercussão que visa apresentar 
as transformações do futuro com maior clareza. Uma curadoria rigorosa é essencial para im-
pactar os espíritos e prepará-los para estas mudanças.

Realização: nossos eventos são baseados em um princípio de otimização de recursos e de 
inovação. Nosso desafio é oferecer uma experiência única presencial ou online que, de manei-
ra efetiva, transforme sua empresa e seus colaboradores.

Networking: temos uma extensa rede de executivos e empresas parceiras que nos permite 
reunir as melhores oportunidades para nossos clientes realizarem networking de alto nível.

NOSSA PROPOSTA
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1. Eventos .Futuro
As conferências .Futuro reúnem presencialmente ou online especialistas nacionais, interna-
cionais e os principais atores do ecossistema de inovação em torno de um tema central. Os 
eventos se tornam, ao mesmo tempo, plataforma de treinamento, de comunicação da mar-
ca e espaço de networking de negócios (suas edições têm em média 50% de C-level entre 
o público presente). São o evento ideal para quem deseja participar e investir em uma confe-
rência de alto nível. 

2. Eventos sob demanda
a MOX Digital pensa, projeta e realiza eventos personalizados sobre os impactos da tecno-
logia. Co-criados com o cliente, esses eventos podem ser internos, para contribuir à transfor-
mação cultural da empresa e dos colaboradores ou se destinar ao mercado e aos clientes 
para atender necessidades comerciais e de comunicação. Além de um trabalho rigoroso de 
produção de um conteúdo que aporte clareza sobre o tema tratado, criamos projetos focados 
no engajamento do publico para otimizar o impacto do evento e do pós-evento.  Esses proje-
tos podem abordar vários temas e ser presenciais ou online.

3. Programa anual de palestras
A MOX Digital construiu um programa de palestras, com especialistas convidados, que per-
mite acompanhar os principais assuntos tecnológicos e permanecer o mais próximo possível 
das transformações em andamento. Os temas tratados podem abordar por exemplo o futuro 
das profissões, do trabalho, das vendas ou ainda discutir de maneira objetiva para cada cliente, 
macro temas como inteligência artificial, uso de dados e todos os temas vinculados à trans-
formação digital. 

4. Learning expeditions
A MOX Digital organiza learning expeditons de formatos variados para a França, país que se 
posiciona como a “nova startup nation” da Europa e hub de inovação. O frenchtour.Futuro 
permite aos participantes visitar o ecossistema de inovação mais dinâmico da Europa, co-
nhecer negócios disruptivos e adquirir networking e informações privilegiadas. A MOX Digital 
também recebe empresas estrangeiras que escolhem o Brasil como destino de viagem e de 
treinamento. Organizamos programas de conteúdo e reuniões adaptados às necessidades de 
nossos clientes.

5. Jantares .Futuro
A MOX Digital organiza jantares temáticos para seus clientes, fornecendo sua rede e sua capa-
cidade de atender perfis que correspondam às expectativas dos patrocinadores destes encon-
tros. Esses jantares são momentos privilegiados e exclusivos de trocas de ideias e contatos 
de negócios liderados pela equipe MOX Digital e seus parceiros.

6. Palestras
Xavier Leclerc, curador da MOX Digital e membro do board da FrenchTech, intervém regu-
larmente em eventos tecnológicos. Ele realiza palestras presenciais ou online para nossos 
clientes.

REALIZAÇÕES DA MOX DIGITAL
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Algumas empresas que confiam em nossos serviços:

A MOX Digital conta com uma rede de parceiros para responder às necessidades de seus clientes:

Diretores e executivos destas grandes empresas e instituições palestraram em nossos eventos:

NOSSOS CLIENTES E PARCEIROS
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A MOX Digital foi criada por 3 sócios

Maria PIDNER BOUCINHAS
Diretora de Relações Públicas e Projetos Especiais
Após 8 anos no Departamento Internacional do Ministério da Cultura da França, retornou ao 
Brasil para liderar durante 7 anos as Relações Internacionais e Institucionais da TV Cultura. 
Antes de fundar a MOX Digital, foi Diretora de Relações Institucionais da GJP Hotel Group.

Maria trabalha com a influência gerada por nossos eventos e implementa as condições para 
a criação de networking de alto nível para nossos clientes.

maria.futuro@moxdigital.com.br
LinkedIn

Olivier MOURIER
Diretor de Operações e de Comunicação
Após 4 anos em um banco na França e no exterior, Olivier passou 6 anos em consultoria de 
estratégia e trabalhou sobre projetos de reorganização e de transformação digital. 

Olivier garante a produção operacional de nossos projetos. Especialista em otimização de 
recursos, realiza eventos nos quais as prioridades dos clientes estão presentes em todo re-
sultado final.

olivier.futuro@moxdigital.com.br.
LinkedIn

Xavier LECLERC
Curador e Diretor comercial
Com a experiência adquirida durante seus 10 anos no Google e no Facebook na França condu-
zindo startups e key accounts em sua transformação digital, Xavier se mudou para o Brasil em 
2015. Ele co-fundou a MOX Digital e é constantemente convidado a participar de eventos de 
inovação no Brasil.

Xavier é responsável pela curadoria de todos os eventos que organizamos: ele desenvolve, 
problematiza e estrutura ideias e conceitos.

xavier.futuro@moxdigital.com.br
LinkedIn

A MOX Digital é também parceira de projetos na área de educação tais como a presença da 
escola de programação Ecole 42 no Rio de Janeiro.

A MOX Digital coordena a comissão digital da Câmara de Comercio França-Brasil no Rio de 
Janeiro e é membro do conselho da FrenchTech São Paulo. Nos tornamos em 2019 correspon-
dentes no Brasil do frenchweb.fr, referência na França sobre o ecossistema digital.

OS SÓCIOS
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