
Resumo:  
 
Alexandre Debatin, ou simplesmente Alex, cursou engenharia Agronômica na ESALQ-USP 
(turma de 1983) dedicando-se a atividades extracurriculares ligadas à pesquisa científica 
laboratorial e de campo.  
Profissional de mercado, consultor especialista em marketing estratégico, atende diversos 
setores industriais há 35 anos, tanto como executivo de marketing e vendas como 
arquiteto de sistemas e engenharia de software.  
Mentor e tutor especializado em startups tecnológicas e industriais.  
Atua principalmente nas áreas de renovação empresarial e inovação, branding, marketing 
estratégico, abordagem comercial, evangelização tecnológica, engenharia de produtos, 
arquitetura de software e UI/UX.  
Possui mais de 25 anos de experiência em marketing de TI e inovação para o atendimento 
do mercado corporativo e governamental, especialmente em cybersecurity e engenharia 
digital de informações industriais.  
Desde 2015 atua como membro de banca e mentor de startups tecnológicas a convite das 
principais entidades industriais do estado de São Paulo, como o SEBRAE (Escola de 
Negócios e Centro Nacional de Referência Palácio dos Campos Elíseos), SENAI além de 
inúmeros programas de aceleração e aconselhamento.  
Já são várias centenas de empreendedores atendidos e significativo histórico de casos de 
sucesso decorrentes de seu aconselhamento.  
 
Instrutor e palestrante experiente, ministrou cursos e palestras de marketing e temas de TI 
a milhares de executivos de alto escalão dos principais ramos de atividade econômica e 
desde 2015 promove intensamente a conscientização sobre Transformação Digital em 
unidades do CIESP e SENAI através de eventos e palestras.  
Fundador e principal mentor e tutor da “Estrelas do Marketing” (novembro de 2019), 
aceleradora que atende startups tecnológicas com elevado potencial de retorno mas que 
se encontram no estágio chamado de “vale da morte”.  
A Estrelas do Marketing está qualificada para abrigar projetos high tech e industriais de 
áreas variadas: agronegócio, sustentabilidade, medicina e biomedicina, plataformas 
digitais, engenharia civil, alimentos, hardware industrial, IoT, cosméticos, dentre outras.  
É coordenador de marketing e principal mentor da Rede Vegana, projeto de apoio ao 
empreendedorismo de indústrias de produtos veganos  
- Resumo palestra: A quem se destina esta informação: Estudantes de cursos variados de 
tecnologia e jovens profissionais que já se encontram em início de carreira no mercado 
tecnológico.  
Esta palestra irá explicar de forma detalhada as 7 principais qualidades dos grandes 
profissionais de tecnologia da atualidade e que são indispensáveis para se alcançar o 
sucesso neste novo mundo digital.  
Queremos que todos entendam a importância destas qualidades e consigam enxergar 
como desenvolver estas 7 habilidades o quanto antes na sua vida para construírem desde 
cedo uma carreira competitiva e bem sucedida. 


