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MANIFESTO
Não deixe que nada te impeça de voar!!!
Hoje vivemos em um mundo onde as pessoas costumam culpar fatores externos ao invés de
buscar entender o verdadeiro porquê de não atingir seus objetivos.
Muitas pessoas preferem jogar a culpa de suas derrotas no governo, no chefe, em sua origem
ao invés de se preocupar em ser mais do que a média. Imagina se fosse diferente...
Será que um mundo onde as pessoas se conheçam, entendam seus pontos fracos, onde estão
errando e, principalmente, entendam que somente elas podem virar a chave e mudar o jogo, não
seria um mundo mais rico financeiramente e mentalmente? Um mundo de pessoas mais felizes,
realizadas e bem sucedidas?!
Mas isso não é possível enquanto as pessoas continuarem se vitimizando. Essas pessoas sofrem
do que eu chamo de síndrome do passarinho amarrado.
Eu acredito que o brasileiro é como um passarinho com uma cordinha amarrada na perna. E
assim como o passarinho, a natureza do brasileiro é voar, mas sempre que ousamos tentar, somos
puxados para baixo por nossas crenças limitantes.
Nós acreditamos que qualquer um pode atuar no máximo da sua capacidade, não importa
sua origem, classe ou cor. Já pensou se, assim como a criatividade, a alegria e o bom humor,
também viesse instalado no DNA do brasileiro o Protagonismo... Imagine se fosse cultural que nós
acreditássemos em nós mesmos, imagina se nós brasileiros não aceitássemos as crenças limitantes
que nos são plantadas desde pequenos.
Nós seriamos um povo que não é lembrado só pela beleza e pelo futebol, mas também pela
força de vontade, determinação e pelo desejo de se tornar a melhor versão de nós mesmos todos
os dias. Um povo imparável, um povo de características únicas, um povo preparado para um país de
primeiro mundo.
Por isso convocamos você a se juntar à nossa missão:
Expulsar do Brasil o vitimismo e o complexo de vira-lata.
Despertar, Provocar, Motivar e Emocionar o público com Palestras é apenas uma forma de
começar essa mudança.
Junte-se à nós nesse movimento: #CorteaCordinha

COMO APROVEITAR TODO O
CONTEÚDO DO SEU E-BOOK
Antes de começar a ler, você precisa saber algumas dicas que vão te ajudar
a ter uma melhor experiência com esse e-book interatvo. Veja abaixo todos os
recursos que ele tem!

SAIBA MAIS: Aqui você pode
explorar mais sobre o assunto em
questão, aproveite esse link para
aprender mais.

SITE: Uma forma mais rápida de
acessar nosso site e conhecer muito
mais sobre nós e nossa missão.

REDES SOCIAIS: Aqui você pode acessar
todas as nossas redes sociais.

TUDO OK!

COMECE A NAVEGAR E BOA LEITURA!!!

Algum desses problemas abaixo é familiar pra você?
- Empresa passou por reformulação;
- Time com medo de ser demitido;
- Falta de confiança no gerente novo;
- Muitos descontos;
- Baixa performance;
- Falta empatia com o cliente e com outros departamentos;
Todos os dias recebemos e-mails de clientes precisando
de palestrantes de vendas para solucionar esses e outros
problemas no departamento comercial.
Pensando nisso, reunimos nosso time comercial pra pegar
direto da fonte quais são os palestrantes com foco em
vendas que, além de serem bons, não dão problemas nos
bastidores.
Se você pensar em contratar um palestrante que não
esteja nessa lista... pra não ter erro, fica a vontade pra
consultar nossos SpeakHunter antes, ok!
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Paul é mágico ilusionista é formado pela escola Kalman Mezei de Ilusionis-

mo. Foi convidado especial no Programa Amaury Jr. Foi entrevistado por duas

vezes no Programa do Jô. Por três vezes foi atração no Domingo Legal, com

Gugu Liberato. Por três vezes foi atração no Domingão do Faustão. Participou
mais de 20 vezes de congressos mágicos internacionais.

“Nunca vi nada igual – Jô Soares sobre a apresentação de Paul&Jack”

PALESTRAS
- Os Dez Segredos do Vendedor Mágico
- A Poção Mágica da Motivação

- O Astral Mágico do Atendimento

- O Mundo Mágico do Empreendedorismo

- O Mindset Mágico do Trabalho em Equipe
- Os Cinco Poderes Mágicos da Liderança

CLICK AQUI

SAIBA MAIS SOBRE ESSE PALESTRANTE

“

Aqui a gente não bate a met a,
a gente espanca a met a!
(Ale Dal Monte)

ALE DAL M.

Ale Dal monte é Treinador de Vendas, e vem se destacando ano após ano,

pela sua energia, dedicação, comprometimento e tesão ao compartilhar seu con-

hecimento e performance com todos a sua volta. Já ajudou um pouco mais de
8200 clientes, gerenciou uma carteira com mais de 320 fornecedores e também

atuou em diferentes nichos de negócios, o que lhe traz uma grande vantagem
competitiva.

Vendedor, Consultor, Palestrante, Treinador, Bacharel em Administração de

Empresas com ênfase em Marketing e especialista em vendas, negociação e
atendimento ao cliente.

“A única lógica de vendas, é que vendas não tem lógica nenhuma. – Ale
Dal Monte”

PALESTRAS
- Vendedor Espanca Meta

- Posicionamento Poderoso

- Processo de Vendas Infalível
- Encontrar o Cliente Certo
- Escalando a Venda

CLICK AQUI

SAIBA MAIS SOBRE ESSE PALESTRANTE
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“

Viver com autonomia é produzir
a seiva da própria vida!
(Roberto Shi nyashiki )

ROBERTO S.

Roberto Shinyashiki tem influenciado toda uma geração de administradores

do nosso país. Por isso, é um dos nomes mais requisitados no meio empresarial,
fazendo palestras, conduzindo seminários e convenções, no Brasil e no exterior.

Sua experiência como empresário, à frente da Editora Gente, lhe dá o con-

hecimento prático de quem convive com os desafios diários de um executivo.

Consultor e orientador de altos executivos de empresas dos setores público e
privado, ministros de estado, governadores, prefeitos e personalidades de des-

taque em nosso meio, Shinyashiki é um profundo conhecedor dos dilemas e dos
desafios do dia a dia desses profissionais.

“Roberto Shinyashiki é um dos maiores Palestrantes e Coachings do
Brasil.”

PALESTRAS
- A Revolução dos Campeões

- Liderança em Tempo de Mudança
- Vendas, Negócio de Campeões

- 4 Lições do Rock’n’Roll para o Mundo Corporativo

CLICK AQUI

SAIBA MAIS SOBRE ESSE PALESTRANTE
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“

Você é um vendedor e talvez
nem saiba!

(C iro Bottini )

CIRO BO TTINI
Ciro Bottini é considerado atualmente o melhor e mais famoso vendedor

televisivo do Brasil, tendo criado um estilo divertido e original de vender
produtos na TV conseguindo grande identificação junto a telespectadores e
consumidores de todas as faixas etárias e classes sócio-econômicas. É pioneiro
no segmento de vendas pela televisão, lançou diversas expressões e bordões

que viraram referência e, com sua credibilidade consegue resultados concretos

em faturamento e audiência. Há vinte anos trabalhando com comunicação,
Ciro desde o começo usa seu jeito irreverente para cativar os telespectadores e
transformá-los em consumidores. Bom humor, clareza e objetividade no discurso
e, muita improvisação, essas são algumas características que fazem dele um dos
comunicadores de maior sucesso com vendas na TV brasileira.

“Ciro Bottini tem sua imagem associada às grandes marcas, boas empresas
e bons produtos em geral, priorizando sempre a qualidade e o respeito ao
consumidor.”

PALESTRAS
- Vender! Vender! Vender!

- Comunicação Vontada para o Varejo

- Como Vender Mais em Momentos de Grandes Desafios
- O Papel do Vendedor no Século XXI

CLICK AQUI

SAIBA MAIS SOBRE ESSE PALESTRANTE

“

Por que as pessoas não compram
simplesmente coisas!

(Alexandre Espindola )

ALEXANDRE E.
O Prof. Alexandre Espindola é um disseminador de conteúdo sobre a Ex-

celência em Serviço, Atendimento e Liderança. Tendo no seu DNA o Empreendedorismo e o jeito da Disney de Encantar Clientes.

As Palestras, Workshops e Treinamentos, são voltados à realidade dos cli-

entes com base nas necessidades, expectativas e objetivos apresentados por

eles. Não trabalhamos com “pacotes prontos” todos os eventos são preparados
individualmente. Faça contato e leve a magia de encantar clientes para dentro
do sue negócio.

“As Palestras do Prof. Alexandre Espindola, são voltadas à realidade
dos clientes com base nas necessidades, expectativas e objetivos apresentados por eles.”

PALESTRAS
- A Magia de encantar clientes inspirado no jeito DISNEY de servir e atender
- A Magia de encantar clientes – Inspirado no jeito Disney de liderar
- Saindo da zona de conforto, em busca de RESULTADOS
- Vida pessoal e profissional, à busca do equilíbrio
- Saindo da zona de conforto, para VENDER MAIS
CLICK AQUI

SAIBA MAIS SOBRE ESSE PALESTRANTE
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“

Criatividade , marketin g, mágica e
conteúdo é a combinação perfeita!
(C lovis Tavares)

CLOVIS T.

Clovis Tavares é membro da N.S.A. (Assoc. de Palestrantes USA), premiado

com o “Top de Marketing” no Brasil pela A.D.V.B. e o “Merlim Award” nos EUA
pela I.M.S. (Maior Associação de Mágicos da América).

Publicitário com especialização em “Advanced Marketing” pela “State Uni-

versity of NY”. Certificado pela “DISNEY institute” em Liderança, Excelência em
Negócios, Criatividade e Inovação.

Criador da famosa “PALESTRA SHOW”. Une o Lúdico com a Mensagem Real

criando motivação e fixação dos conceitos através de uma Experiência Inesperada, com Mágicas, Músicas, Teatro, temas atuais e Participação da plateia.

“Ele é o único palestrante do Brasil que recebeu 5 Tops de Marketing da
ADVB por sua criatividade em combinar Marketing com Mágica.”

PALESTRAS
- Inovar Para Alcançar Resultados

- Motivando Equipes para Alta Performance

- Palestra de Liderança e Encantamento Temática
- Comandante de Voo
- Consultor da Disney

CLICK AQUI

SAIBA MAIS SOBRE ESSE PALESTRANTE
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“

Comunicar -se bem é prinmordial
para obter sucesso na liderança !
(David Portes)

DAVID P.

David Portes é conhecido mundialmente como o melhor palestrante de mo-

tivação, marketing, empreendedorismo, criatividade e vendas com mais de 1.500
palestras realizadas, sendo inclusive citado por Philip Kotler.

Em suas palestras, David, utiliza-se do método chamado Poder e Clareza,

para incentivar as pessoas a enfrentarem suas limitações pessoais e profissionais, mostrando que é possível superá-las com atitude e perseverança.

Após iniciar sua trajetória em 1986 vendendo doces em uma barraquinha

no Centro do Rio, o ex-camelô inovou e logo, suas ações pioneiras de Street
marketing o credenciou no ano de 2000, a ser convidado para ministrar a sua
primeira palestra no 12º Fórum de Marketing Industrial a convite do Drº José
Carlos Teixeira.

“David Portes é um vendedor e um marketeiro tão incrível que já foi até
citado por Philip Kotler.”

PALESTRAS
- Como Enxergar Oportunidades no Meio da Crise
- Faça Seus Clientes Venderem por Você

- Liderança, a Arte de Influenciar as Pessoas

- Como Construir uma Equipe Motivada e Vencedora
CLICK AQUI

SAIBA MAIS SOBRE ESSE PALESTRANTE

“

As marcas devem se apoiar aos seus valores e
oferecer sentimentos , isso encadeia nas pessoas!

(Fernando Kinura)

DAVID P.

Fernando Kimura é palestrante internacional, assistido por mais de 50 mil

pessoas. 1ª referência no Google como Palestrante de Inovação, especializado
em inovação em comunicação e neuromarketing.

Em sua nova palestra baseada em Neuromarketing, Fernando Kimura sur-

preende ao fazer com que todos os que o assistem sintam diversas sensações,
emoções e sentimentos durante a palestra.

O roteiro conta com produção visual da SOAP (uma das maiores empresas

de criação de apresentações do mundo), além disso Fernando Kimura, explica o
funcionamento do cérebro e nossas escolhas, permitindo a todos que assistem
entenderem o processo de amar uma marca/produto/empresa.

“Fernando Kimura é 1ª referência no Google como Palestrante de Inovação,

especializado em inovação, comunicação e neuromarketing.”

PALESTRAS
- Palestra Marketing do Futuro! Como Entrar na Cabeça do Consumidor
- Palestra Inovação em Comunicação e Neuromarketing

CLICK AQUI

SAIBA MAIS SOBRE ESSE PALESTRANTE

“

Quem sabe vender tem um passaport e
garantido contra o fracasso!
(Hélio Tatsuo)

Hélio Tatsuo
Hélio Tatsuo é vendedor, líder de equipe de vendas, palestrante, empresário

e realizador de sonhos. Com mais de 25 anos de experiência em vendas e mais

de 2 milhões de clientes, Hélio revolucionou sua própria história ao descobrir

que a maior habilidade que alguém pode ter é saber vender. Foi essa percepção
que o levou a deixar para trás uma dura rotina na feira, onde trabalhou dos 10
aos 19 anos numa barraca de peixe, e possibilitou que ele se tornasse o empresário bem-sucedido que é hoje.

A capacidade didática de Hélio é outro ponto a se destacar em suas pal-

estras, uma vez que tudo aquilo que ele aprendeu nos livros e colocou em práti-

ca, também ensinou a outras pessoas nas centenas de treinamentos que realizou

em suas empresas e aos franqueados. Por fim, este arsenal teórico e bagagem
prática nas vendas e treinamentos vêm acompanhados de resultados, uma vez
que o sucesso e os números conquistados pela Hoken falam por si.

“Quem sabe vender tem um passaporte garantido contra o fracasso. –
Hélio Tatsuo”

PALESTRAS
- Como Transformar o Ato de Vender no Passaporte para o Sucesso Financeiro
- Como Melhorar suas Habilidades de Comunicação
- Como Derrubar Mitos sobre Vendas

click aqui

Saiba mais sobre esse palestrante

“

Vender é atender e
atender é vender!
(Leonardo de Matos)

Leonardo M.
Leonardo de Matos é Palestrante de Vendas e Empreendedorismo, Autor

do livro “QUEBREI – Guia Politicamente Incorreto do Empreendedorismo” (Alta

Books), Criador e Vendedor do Adubo Orgânico Bosta em Lata, Vencedor do
Prêmio: “O Melhor Vendedor do Brasil” de 2016, Empreendedor no 1º episódio

da 1ª temporada do programa Shark Tank Brasil – Negociando com Tubarões do

Canal Sony e Band, Coordenador da Pós-Graduação em Marketing na UNiRP e
Formado em Direito com MBA em Comunicação e Marketing.

“Leonardo de Matos é Autor e Palestrante de Vendas e Empreendedorismo”

PALESTRAS
- Empreendedorismo + Vendas = Superação
- Venda é Tudo!

CLICK AQUI

SAIBA MAIS SOBRE ESSE PALESTRANTE

SE VOCÊ AINDA NÃO CONHECE A MOTIVE...
Somos a única agência de palestrantes com foco em um único perfil de público.
Atendemos exclusivamente Eventos Corporativos e somos especialistas no atendimento à
departamentos de Gestão de Pessoas e Marketing. Entre nossos clientes
estão os primeiros colocados na lista de Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil,
inclusive o diretor da Great Place to Work é um dos nossos parceiros palestrantes #ficadica
Palestra ótima!
Já ajudamos mais de 200 empresas em todo o território nacional e nos EUA. E,
pelo feedback de nossos clientes, já poderíamos tranquilamente trocar a nomenclatura Agência
de Palestrantes para qualquer outra nomenclatura com foco na transformação e alcance de
resultados. Talvez você já seja nosso cliente, talvez não, mas se for,
você sabe que nosso atendimento é totalmente voltado para o entendimento da sua
necessidade e objetivo antes de mais nada, só após isso falamos sobre palestrantes e
indicações.
Falando em feedback, quantas vezes você já parou o que estava fazendo para
abrir o seu Facebook, entrar na página de alguma empresa, ir na aba avaliações e escrever algo
do tipo: “Serviço excelente”, “Bons profissionais”, “Fui bem atendido”. No
meu caso dificilmente eu faço até mesmo isso. Na nossa visão esse tipo de feedback
é básico, e nossa equipe é treinada para arrancar o UAU. O básico é básico para nós.
Por isso temos ótimos feedbacks.
Em troca dessas dicas que te passei nesse e-book, eu só gostaria de pedir uma coisa; que você
nos siga em nossas redes sociais, e o mais importante, que me ajude comentando nos vídeos e
outros posts sobre dúvidas ou interagindo de qualquer forma, pois é dessa forma que
eu consigo saber se o que estou falando te ajudou ou o que conteúdo lhe ajudaria.
Não deixa de falar lá no Facebook se gostou do e-book também.

“

É divertido fazer o impossível !

(Walt Disn ey)

