
ESTAMOS 
REINVENTANDO 
WEBINARS
O GoBrunch captura a sensação de salas de 
aula e de eventos reais e os traz para a sua 
tela. A versão gratuita não tem limite de 
tempo e você ainda pode criar e gravar 
quantos webinars quiser.

Crie sua 
Aula 

Virtual

Exiba sua 
Tela

Grave na 
Nuvem

Interaja 
com 

Atividades 
em Grupo

Espaço do Educador

RECRIE SUA AULA VIRTUAL NA NUVEM



https://www.saasworthy.com/product/gobrunch 

https://www.saasworthy.com/product/gobrunch 

https://www.saasworthy.com/product/gobrunch 

https://www.saasworthy.com/product/gobrunch 

https://www.saasworthy.com/product/gobrunch 

https://www.saasworthy.com/product/gobrunch 

https://www.saasworthy.com/product/gobrunch

https://www.saasworthy.com/product/gobrunch

https://www.saasworthy.com/product/gobrunch

https://www.saasworthy.com/product/gobrunch

https://www.saasworthy.com/product/gobrunch

https://www.saasworthy.com/product/gobrunch

https://www.saasworthy.com/product/gobrunch

https://www.saasworthy.com/product/gobrunch

https://www.getapp.com/it-communications-software/a/gobrunch/ 

https://www.getapp.com/it-communications-software/a/gobrunch/ 

https://www.getapp.com/it-communications-software/a/gobrunch/ 

https://www.getapp.com/it-communications-software/a/gobrunch/ 

https://www.getapp.com/it-communications-software/a/gobrunch/

https://www.getapp.com/it-communications-software/a/gobrunch/

https://www.getapp.com/it-communications-software/a/gobrunch/

https://www.capterra.com/p/197066/GoBrunch/reviews/ 

https://www.capterra.com/p/197066/GoBrunch/reviews/ 

https://www.capterra.com/p/197066/GoBrunch/reviews/ 

https://www.capterra.com/p/197066/GoBrunch/reviews/ 

https://www.capterra.com/p/197066/GoBrunch/reviews/ 

https://www.capterra.com/p/197066/GoBrunch/reviews/

“Adorei a possibilidade de escolher meu assento e ver a fotos de todos.”

Anabella H - EFL Teacher

“Dentre todas as plataformas que já utilizei, essa foi a melhor, sem dúvida.”

Luciana Pereira – Profissional de Recursos Humanos

“Entrei hoje por uma indicação de uma amiga e fiquei simplesmente impressionada! Tudo lindo 

e prático.”

Ana Ribeiro – Advogada

“Tenho participado de muitos webinars e sem dúvida o GoBrunch foi o que mais me chamou a 

atenção. Gostei muito de poder ver quem estava participando e de qual país eles eram, 

passando o mouse sobre os nomes. Adorei todo o formato.”

Laura Green – Basic Skills Lecturer

“Usamos a plataforma GoBrunch para um evento online com 400 inscrições. A plataforma se 

mostrou estável e também muito funcional. Todos palestrantes elogiaram a pela facilidade de 

uso e design.”

William Costa – Editor-Chefe

“Esta Plataforma irá mudar o conceito de webinars. ”

Jeferson Durand – CEO

“Monto atividades com meus alunos formando pequenos grupos e eles amam, pois tem 

vergonha de abrir câmera quando estão juntos, mas nos grupos é um sucesso.”

Ketly Mello – Teacher

“O que esta ferramenta faz é superar as limitações físicas, temporais, socioculturais e cognitivas 

da sala de aula ... ”

Antonio Delgado - Educador

WHAT OUR USERS SAY

Nós somos uma plataforma gratuita usada por educadores do 

mundo todo para criar aulas virtuais e webinars mais 

humanos e interativos.
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Crie mais engajamento com seus participantes, escolhendo o 

layout de sua sala e oferecendo um lindo ambiente virtual 

para seus webinars.

SALAS VIRTUAIS

De conferências a treinamentos, não tenha pressa em passar 

sua mensagem para seu público.

SEM LIMITE DE TEMPO

RECURSOS



Experimente nossos eventos virtuais e descubra uma nova 

maneira de se conectar com sua audiência. Você pode criar 

webinars públicos ou privados.

GRATUITO ATÉ 409 PESSOAS

Aqui você pode gravar seu webinar sem limite de tempo e 

fazer o download do seu arquivo de vídeo.

GRAVAÇÃO GRATUITA NA NUVEM

RECURSOS



Em menos de um minuto você pode criar seu webinar e 

compartilhar sua tela. Se você deseja transmitir outros 

apresentadores ou alunos, basta digitar um comando simples 

e eles aparecerão na tela.

WEBINARS ILIMITADOS

Estampe seu logotipo em sua própria sala. Torne-o único e 

exclusivo – disponível no plano Gourmet.

PERSONALIZAÇÃO DE LOGO

Usufrua da possibilidade de controlar totalmente os 

microfones e câmeras dos seus alunos com simples 

comandos de chat. 

CONTROLES DE MODERAÇÃO

GOBRUNCH
GOURMET

RECURSOS



Compartilhe uma única página com seus participantes 

contendo todos seus webinars e aulas.

CATÁLOGO DE CURSOS

Troque de slides sem precisar sair da sala de aula virtual.

BRUNCHSLIDES

RECURSOS



O GoBrunch cria uma Landing Page para seu webinar e envia 

dois lembretes para seus participantes.

EMAILS AUTOMATIZADOS

Invista seu tempo planejando suas aulas enquanto o 

GoBrunch cuida de todas transações financeiras - em breve. 

Sinta-se também à vontade para promover seu curso em 

nosso catálogo

PROMOVA SEU CURSO

$

Emita certificados digitais automaticamente para seus 

participantes - em breve no Plano Gourmet.

CERTIFICADOS DIGITAIS

GOBRUNCH
GOURMET

RECURSOS



Nós desenhamos a forma mais interativa para você criar 

atividades virtuais em grupo.

BREAKOUT SESSIONS

RECURSOS



Você não precisa instalar nenhum aplicativo para transmitir 

seus Webinars nem tão pouco seus participantes para assistir.

SEM INSTALAÇÃO

O nosso valor não está apenas na tecnologia, mas nas 

pessoas para trás dela. Ao usar o GoBrunch, você poderá se 

conectar com uma comunidade global de educadores e 

aprender as melhores práticas de ensino on-line.

COMUNIDADE DE EDUCADORES

RECURSOS



Saiba quanto tempo cada um dos seus alunos permaneceu 

nas suas aulas.

RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA

PLANO GOBRUNCH ACADEMICS

Gerencie todas as aulas a partir de um único ponto. Importe 

seus dados e autentique seus alunos e professores. 

CRIE UM AMBIENTE SEGURO

Possibilite aos seus professores criarem seus webinars 

individualmente e se conectarem à página de sua instituição. 

Acesse a área de administração para ver o quadro geral.

MÚLTIPLOS PROFESSORES



OUR TEAM

REUNINDO 
PESSOAS EM 
SESSÕES AO VIVO
“Webinars são muito legais, mas as pessoas ainda se sentem isoladas quando participam. 

Esse era o meu lema quando comecei a projetar o GoBrunch. Eu queria trazer mais 

realismo e criar um ambiente diferente, onde os alunos pudessem interagir não só com o 

apresentador, mas também entre eles. Inspirado em eventos reais, criamos as Salas 

Virtuais. Ao participar de um evento ou aula, você pode navegar pelo auditório principal, 

salas de atividade, e até mesmo pelo nosso exclusivo Lounge.”

Richard Lowenthal – CEO - Gobrunch

NOSSO PROPÓSITO

Richard Lowenthal – CEO

Richard é um dos criadores da Live University, que se tornou uma grande referência no 

Brasil para cursos de MBA e eventos corporativos. Traz ampla experiência em culturas 

organizacionais, projetos de comunicação, tecnologia da informação e estratégia 

corporativa. 

richard.Lowenthal@gobrunch.com

Mike Watanabe – CTO

Arquiteto de software, premiado em eventos hackathon, com grande experiência em 

programação de banco de dados e desenvolvimento back-end. Quando não está 

desenhando sistemas ou programando, Mike está treinando escoteiros ou inventando 

algo novo para cozinhar.

mike.watanabe@gobrunch.com

Gabriel Oliveira – Desenvolvedor Back-end e Líder de Arquitetura

Julio Cesar – Desenvolvedor

Conselho: Richard Lowenthal (Co-Fundador), Henrique Gasperoni, Lucio Mancini (Co-

Fundador), Ricardo Barato, Alex Leite, Rafael Scucuglia and Mike Watanabe (Co-

Fundador).

mailto:richard.Lowenthal@gobrunch.com
mailto:mike.watanabe@gobrunch.com


O GoBrunch é realmente gratuito?

Sim! Acreditamos que podemos ganhar dinheiro de uma forma mais criativa do que cobrar 

por hora ou número de webinars. Todo o nosso negócio foi pensado com base numa 

estratégia de rentabilização diferente, não só para nos destacarmos no mercado mas 

também para seguirmos o nosso sonho de construir uma comunidade de sessões ao vivo, 

mais real, envolvente e divertida!

Por quanto tempo o GoBrunch será gratuito?

Não temos a intenção de cobrar de nossos usuários por tempo de webinar, número de 

webinars ou mesmo por todos os atuais recursos oferecidos gratuitamente. O plano 

Gourmet oferecerá um novo e saboroso conjunto de ferramentas para personalizar sua sala, 

gerar certificados digitais, acessar suas gravações com mais rapidez e muito mais. Se você 

trabalha ou apoia um ambiente acadêmico que exige mais controle e segurança para suas 

salas de aula virtuais, também temos o plano perfeito para você em nosso programa 

GoBrunch Academics. Em breve, você poderá lançar webinars e cursos pagos e ganharemos 

uma parcela da transação. Além disso, acreditamos em nosso recurso Presente, onde você 

pode receber doações de seus alunos em dinheiro real e nós também recebemos uma 

parte.

Quantos participantes, usuários ou alunos o GoBrunch suporta em um webinar?

Nosso maior auditório virtual acomoda 409 pessoas simultaneamente.

Qual é o tempo limite para uma reunião e um webinar?

Não há limite de tempo.

Posso ter mais apresentadores em meu webinar?

Sim! Basta digitar @username cam no chat e eles irão aparecer na tela.

Como posso obter suporte?

Aqui! Ou envie-nos um e-mail para support@gobrunch.com. Nós responderemos o mais 

rápido possível!

Onde posso assistir a um tutorial?

Aqui está o nosso canal para assistir dentro do GoBrunch -

https://br.gobrunch.com/mypage/1873

O GoBrunch pode gravar meus webinars?

Sim! Você pode marcar esta opção ao criar seu evento.

Existe um limite de duração para a gravação?

Não.

Posso criar webinars privados?

Sim. Você pode definir uma chave secreta para o seu webinar e compartilhar apenas com 

seus convidados.

Quais são os principais benefícios do Plano Academics?

As principais características do GoBrunch Academics são:

• Crie um Ambiente Seguro: Gerencie todas as aulas a partir de um único ponto. Importe 

seus dados e autentique seus alunos e professores. 

• Múltiplos Professores: Dê liberdade aos seus professores poderem criar seus próprios 

webinars e conectar à uma página da sua instituição. Acesse uma área restrita para 

enxergar tudo que está sendo feito.

• Página listando todas as aulas com um link único com logo da instituição. 

• Relatório de Frequência: Saiba quanto tempo cada um dos seus participantes 

permaneceu nas suas aulas.

• Suporte prioritário.

• Todos recursos do Gourmet inclusos.

FAQ

https://br.gobrunch.com/company/contact
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GoBrunch.com

business@gobrunch.com
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