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INTRODUÇÃO

Fala, Galera!!
Aqui é o Lucas Lopes, da Motive.

Quando eu tinha uns 13 anos eu ficava 
me perguntando: “O que será que eu faria 
se ficasse trancado dentro do shopping. 
Nossa, eu jogaria vídeo game, comeria todos 
os doces, veria vários filmes no cinema. Será 
que os seguranças fazem isso?”. E quando eu 
pensava nos funcionários do Playcenter ou nos 
funcionários da Cinemark, então? Nossa, pra 
mim eles brincavam nos brinquedos do parque de 
diversão e assistiam todos os lançamentos o dia todo!

 Mas eu cresci e entendi que não são assim que as coisas funcionam, não é mesmo 
hahaha. PORÉM eu tive a “sorte” de trabalhar em um lugar em que posso me beneficiar 
dos serviços que oferecemos para nossos clientes. Eu tenho a oportunidade de assistir 
várias palestras, de conhecer o ponto de vista de vários palestrantes e públicos diferentes, 
de aprender vários ensinamentos diferentes, e tenho a oportunidade de fazer o mais 
importante, e o que muitos erram por não fazerem, colocar em prática o que eu aprendi!

Nesse e-book trago as 31 melhores palestras que já assisti e estão disponíveis na 
internet. Algumas eu assisti pessoalmente e não foram gravadas, então tentei achar algo 
do palestrante que foi parecido com a mensagem que ouvi.

PS: antes de começar, tenho duas dicas pra você que contrata palestrantes para 
sua empresa: 

Procure por um outro e-book que lançamos onde fazemos 51 indicações de 
palestrantes. É um conteúdo que pode ser uma mão da roda pra você que precisa virar 
o Google de cabeça pra baixo pra encontrar um bom palestrante! Nesse e-book eu não 
busquei selecionar os mais famosos, eu procurei selecionar os palestrante que, além 
de bons, são palestrantes que tem ótimos bastidores, e se você viu o meu vídeo no 
Facebook ou no Youtube sobre os bastidores, você sabe o que estou falando e como isso 
é importante.

Temos um outro e-book também que se chama “O Guia Definitivo para Contratar 
um Palestrante”. Nesse e-book te dou dicas de como conseguir o contato direto de um 
palestrante, além de outras dicas para evitar problemas durante a negociação e após o 
fechamento da palestra.

Espero que gostem!

01 – ACREDITE NO IMPOSSÍVEL – ROMERO RODRIGUES

Quando dizem que algo é impossível, Romero Rodrigues vai atrás 
de provar o contrário. O empreendedor que fundou o Buscapé conta, 
neste palestra inspiradora, como se fortaleceu para enfrentar os 
obstáculos na sua trajetória.

Dos tempos de startup ao primeiro investimento, até a 
consolidação do negócio como um case de sucesso, Romero nunca 
deixou de acreditar no modelo do Buscapé. Em 2009 a companhia 
foi envolvida em uma das maiores transações de empresas digitais da 
história do Brasil. E seu fundador provou que seu sonho, desde o início 
da jornada, sempre foi um bom negócio.

https://youtu.be/TuSdKcgnNGA

02 – VOCÊ TEM QUE ENCONTRAR O QUE VOCÊ AMA – STEVE JOBS

O discurso do Steve Jobs para os formandos de Stanford ficou 
para a história; e por isso, talvez seja um dos vídeos mais exibidos 
nas faculdades por ai afora. O gênio fala sobre as histórias que o 
motivaram a perseguir o sucesso em todas as etapas de sua brilhante 
carreira, motivando assim cada um dos jovens que o ouviam. Uma 
das frases que marcou o discurso foi: “lembrar que você irá morrer 
é a melhor maneira que conheço para evitar o pensamento de que 
se tem algo a perder”.

https://www.youtube.com/watch?v=45xrq0wpqv4

03 – FUNCIONÁRIO GATO OU CACHORRO – DANIEL GODRI

Daniel Godri chegou a ser eleito o segundo melhor palestrante 
Brasileiro segundo a Revista Veja. Sua palestra sobre o comportamento 
das pessoas no ambiente de trabalho virou um grande sucesso 
quando ele resolveu comparar tais comportamentos com o 
comportamento de cães e gatos. Uma palestra muito bem 
humorada, deixa uma lição que podemos levar tanto para a vida 
profissional quanto para a vida pessoal.

https://youtu.be/D2vltU-cC9U

https://youtu.be/TuSdKcgnNGA
https://www.youtube.com/watch?v=45xrq0wpqv4
https://youtu.be/D2vltU-cC9U


04 – ENRIQUECER HONESTAMENTE – DR. LAIR RIBEIO

Nessa incrível palestra sobre educação financeira, o Dr. Lair 
Ribeiro fala sobre as leis universais do dinheiro, “Um dos motivos de 
existir tanta pobreza no Brasil é a ignorância financeira. Nós não 
somos educados financeiramente, nós não aprendemos sobre a lei 
do ganhar, a lei do gastar, a lei do economizar, a lei do investir, que 
são leis universais”.

https://youtu.be/e3mikd4890U

05 – VELHICE – PADRE FABIO DE MELO

Nessa pequena palestra sobre o envelhecimento, o Padre Fabio 
de Melo fala sobre a relação que temos hoje com a velhice. Como 
somos tão frágeis, muito mais ainda quando ficamos mais velhos e 
como nos esforçamos em mostrar que ainda não estamos velhos, 
quando na verdade a verdadeira felicidade está em simplesmente 
ter pessoas ao seu redor que cuidam e/ou te acompanham por amor 
e não por interesse. 

https://youtu.be/VGIuYIk-TtU?list=PL8NFzZjx0pBErCnvNTlxNbCHeyU6oD3yQ

06 – O PODER DA SUPERAÇÃO – LEILA NAVARRO

Finalmente uma mulher, a palestrante e escritora Leila Navarro 
tem mais de 14 anos de carreira em palestras, 14 anos do qual já 
tocou a vida de milhares de pessoas com seu jeito despojado e 
suas mensagens de força! Nesse vídeo, Leila explica exercícios que 
podemos praticar para aprender e entender o poder da superação.

https://youtu.be/WcPnuulhH9M?list=PLSAf0G_IbPRFdejspPBfjo2EabyycELzA

07 – VOCÊ É A SUA LINGUAGEM CORPORAL – AMY CUDDY

As palestras do TED sempre são incríveis, mas essa palestra 
da Amy Cuddy é sem duvidas, umas das palestras mais icônicas. 
É com uma boa dose de humor e criatividade que Amy mostra 
o quanto nossa linguagem corporal influencia em nossas vidas. 
Indispensável.

https://youtu.be/Ks-_Mh1QhMc

08 – SUPERAÇÃO – SEM BRAÇOS E PERNAS – NICK VUJICIC

Esse é um vídeo diferente de todos e serve para mostrar que 
mutias vezes nosso problemas não são tão grandes quanto parecem 
ser. Nick tinha tudo para desistir, mas provou que não importa o 
tamanho do problema, é possível supera-lo e seguir em frente.

https://youtu.be/HedAK8oUxIE

09 – OS 5 ESTÁGIOS DO COMPORTAMENTO HUMANO - A GIRAFA

Esse vídeo não é exatamente uma palestra, mas é uma animação 
que exemplifica os 5 estágios do comportamento humano, que 
inclusive a Leila Navarro explica no vídeo 06.

https://youtu.be/w38Ed9RPyIw

10 – VOCÊ TEM O PODER

Apenas uma frase sobre esse vídeo: “Só não reconhece a luz 
quem não viveu a escuridão.”

https://youtu.be/KjHcuSCj43k

11 – A ÚLTIMA PALESTRA – RANDY PAUSCH

Aqui temos uma palestra do professor americano Randy Pausch, 
que ao descobrir um câncer incurável no fígado, resolve deixar 
como legado uma palestra – A lição final. Palestra que emocionou 
milhares de pessoas ao redor do mundo.

https://youtu.be/brKjZp5woXI
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12. AS ESCOLAS ACABAM COM A CRIATIVIDADE? - KEN ROBINSON

Embora a criatividade seja tão relevante quanto a alfabetização, 
o sistema educacional da maioria dos países investe pouco na 
formação de espíritos inventivos. Neste vídeo, Robinson descreve os 
três princípios por trás de um pensamento original, e dá uma razão 
convincente para incluir a criatividade entre as prioridades para o 
desenvolvimento de todo profissional e cidadão.

https://youtu.be/iG9CE55wbtY

13. POR QUE FAZEMOS O QUE FAZEMOS? - TONY ROBBINS

Motivação é um dos recursos mais valiosos de uma equipe. Mas 
quais são os gatilhos da vontade de trabalhar e alcançar metas? 
Nesta palestra, o renomado coach Tony Robins fala sobre o que 
chama de “força invisível”, isto é, as alavancas psicológicas que 
levam um indivíduo à ação.

https://youtu.be/Cpc-t-Uwv1I

14. O PODER DOS INTROVERTIDOS - SUSAN CAIN

As empresas ocidentais costumam louvar e premiar os mais 
extrovertidos da equipe. Mas os “quietinhos” também precisam 
ser respeitados e valorizados no trabalho, diz Susan Cain. A autora 
defende que a calma, o silêncio e a reflexão são qualidades em 
falta no mundo moderno - uma razão mais do que suficiente para 
celebrar e promover a contribuição dos introvertidos.

https://youtu.be/c0KYU2j0TM4

15. COMO DETECTAR UM MENTIROSO - PAMELA MEYER

Para a apresentadora desta palestra, estamos vivendo uma 
espécie de epidemia da falsidade: segunda ela, uma pessoa ouve 
entre 10 e 200 mentiras por dia. A boa notícia é que não faltam 
instrumentos para se proteger das ilusões. Neste vídeo, ela explica 
alguns métodos pouco intuitivos para desmascarar enganadores.

https://youtu.be/P_6vDLq64gE

16. COMO FALAR DE FORMA QUE AS PESSOAS QUEIRAM OUVIR - JULIAN TREASURE

A comunicação humana pode sofrer tantas interferências 
que às vezes parece impossível. Não à toa, muitas vezes temos a 
sensação de não sermos ouvidos enquanto falamos. Diante disso, 
o especialista em sons Julian Treasure explica como se expressar 
oralmente de forma mais chamativa e persuasiva. Para isso, propõe 
alguns exercícios vocais e dá dicas para falar em público com mais 
confiança.

https://youtu.be/eIho2S0ZahI

17. PENSE POSITIVO - GERALDO RUFINO

Geraldo Rufino iniciou a vida como catador de latas na periferia 
de São Paulo e fez suas primeiras investidas como empreendedor 
aos oito anos. De office-boy a diretor de operações no PlayCenter, 
ele quebrou seis vezes, sempre olhando todas as experiências de 
forma positiva e enriquecedora. Em 1985, ao fundar a JR Diesel, 
transformou o segmento de desmanche de veículos, atualmente 
conhecido como desmonte ou reciclagem de veículos. A empresa, 
símbolo de inovação, é avaliada em nove dígitos, teve receita de R$ 50 
milhões em 2014 e segue na perspectiva de quintuplicar esse número em cinco anos.

https://youtu.be/V-55IH6CVd4

18. ESCOLAS MATAM A APRENDIZAGEM - MURILO GUN

Murilo Gun foi um dos pioneiros da internet no Brasil. Ganhou 
dois prêmios iBest como melhor site pessoal, publicou dois 
livros sobre internet e foi empresário por 10 anos. Formado em 
Administração, com MBA em Gestão, em 2014 foi selecionado entre 
80 empreendedores do mundo para morar 10 semanas no NASA 
Research Park, no Vale do Silício, estudando inovações disruptivas 
na Singularity. Murilo Gun dá palestras divertidas sobre criatividade, 
inovação e empreendedorismo. Seguindo aqui a mesma temática 
que a palestra número 12, de Ken Robinson, Murilo aponta seu ponto de 
vista sobre como as escolas matam a aprendizagem e a criatividade.

https://youtu.be/WauIURFTpEc
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19. CONSTRUINDO UMA TROPA DE ELITE - PAULO STORANI 

Paulo Storani, ex capitão do BOPE fala sobre como construir 
uma Tropa de Elite. Sua palestra tem como objetivo despertar as 
pessoas para a importância da superação de desafios no ambiente 
competitivo de trabalho e o papel da liderança sob os aspectos 
rígidos dos homens de preto do BOPE, Batalhão de Operações 
Policiais Especiais do Rio de Janeiro.

https://youtu.be/XW2Y6JsYpl4

20. O OLHAR DO SIM - LIÇÕES DO PALHAÇO E DO IMPROVISO - MÁRCIO BALLAS

Márcio Ballas é palhaço, ator, diretor e dramaturgo especializado 
na linguagem de clown e improviso teatral. Viveu por 3 anos em Paris 
onde estudou na “École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq”. 
No Brasil foi integrante durante 4 anos dos “Doutores da Alegria”. 
Aqui ele conta como foi sua jornada de descoberta como palhaço 
e como foi importante aceitar as coisas com o olhar do sim durante 
o caminho.

https://youtu.be/hjhD0lhCGHk

21. SONHE JUNTO – RICK CHESTHER

Esse vídeo não é bem uma palestra, mas eu escolhi a dedo para 
colocar aqui pela história que ele carrega. Esse é Rick Chesther, ex-
vendedor de água e hoje influenciador digital e palestrante. Ficou 
famoso pelos seus vídeos nas redes sociais sobre empreendedorismo, 
e foi até patrocinado pelo Santander. 

Pega a visão!
https://youtu.be/2kvN_DNz3Cc

22. E SE? - LUCIANO PIRES

Luciano Pires, embora tivesse como objetivo ser um cartunista, foi 
por 26 anos executivo de marketing de uma grande multinacional 
de autopeças, com experiência de trabalho no Brasil, América 
do Sul e Estados Unidos. Estudou na Universidade Mackenzie, 
FGV e Universidade de Michigan e mergulhou fundo no universo 
corporativo, obtendo uma visão privilegiada da dinâmica do mundo 
dos negócios e do comportamento das pessoas que desempenham 
papéis de liderança. Luciano se intitula Personal Trainer de Fitness 
Intelectual. O nome dessa palestra não é “E SE?”, mas eu tomei a liberdade de intitular 
aqui como, e após assistir o vídeo você vai me entender.

https://youtu.be/iFhPe9GVhA0

23. QUAL É A TUA OBRA – MARIO SERGIO CORTELLA

Nessa lista não poderia faltar o palestrante mais solicitado do 
Brasil, certo? Mario Sergio Cortella tem uma agenda tão complicada, 
que é difícil conseguir disponibilidade com ele mesmo no ano 
seguinte ao que estivermos. Esta é uma das palestras mais 
memoráveis do Cortella. Qual é a sua obra?

https://youtu.be/fnv-o1kFI6g

24. O QUE DETERMINA O SUCESSO OU O FRACASSO DE UMA VIDA - LEANDRO KARNAL

Leandro Karnal é um dos palestrantes mais requisitados do 
Brasil, e um dos mais difíceis de conseguir disponibilidade de agenda 
também. Recentemente garoto propaganda da Netflix, Karnal 
chama atenção por sua capacidade de passear e dissertar entre 
diferentes temas para explicar um só conceito. Nessa excepcional 
palestra, Karnal fala sobre sucesso e fracasso.

https://youtu.be/UJbjXZyK0fo

25. O QUE REALMENTE IMPORTA – PROF FRANCISCO ALMEIDA

Que o dinheiro não trás felicidade todo mundo sabe, mas, 
nessa reflexão, o Prof Francisco Almeida nos trás um panorama 
extremamente realista e com o impacto de um soco no estômago 
sobre a nossa mania de sempre querer mais, de sempre achar que 
a grama do vizinho é mais verdinha, mas será que isso é o que 
realmente importa?

Francisco Almeida estava substituindo o famoso Cortella nessa 
palestra com um público de mais de 7 nacionalidades diferentes e... 
faltou lenço no final. 

https://youtu.be/BLw-DHW-i6I 

26. DOR E MUDANÇA: A CULTURA DA VITIMIZAÇÃO - LUIZ FELIPE PONDÉ

Apesar de não gostar de ser intitulado como, Luiz Felipe Pondé já 
caiu nas graças do pessoal que curte ele como um filósofo. Também 
é um dos palestrantes desse estilo mais requisitados do Brasil. Nessa 
palestra Pondé fala sobre um dos pontos mais repetidos do meio 
de palestras atualmente, o prejuízo da vitimização.

https://youtu.be/ZX682hoM8SY
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27. FELICIDADE OU TRISTEZA, VOCÊ DECIDE - CLÓVIS DE BARROS FILHO

Pra fechar o ciclo dos filósofos mais famosos do Brasil, trouxe 
Clovis de Barros Filho, que nessa palestra fala sobre o poder das 
escolhas e de você doutrinar o seu ponto de vista. Felicidade ou 
Tristeza, você decide.

https://youtu.be/XE4l8QXh58w

28. ACREDITE EM VOCÊ, SEMPRE! - ROBINSON SHIBA

Já comeu hoje? Que tal um China in Box? Não sei se você já 
chegou a provar a comida deles, nem sei se você gosta ou não, mas 
se não fosse a ousadia desse cara, você não teria a oportunidade de 
comer. Aqui Robinson Shiba, criador do China in Box e do Gendai 
nos inspira ao falar como mudou sua carreira de dentista para 
empreendedor.

https://youtu.be/POAfq1FyFBM

29. O QUE NÃO SE APRENDE EM HARVARD - JORGE PAULO LEMANN

Eai, quer aprender uma lição com o dono do Pão de Açúcar e 
um dos maiores cases de sucesso do Brasil? Nesse vídeo Jorge Paulo 
Lemann diz as lições que levou pra vida, aplicou em seus negócios e 
que não aprendeu em Harvard.

https://youtu.be/Nqnk_VUFjhE

30. COMO TER UMA MENTE INABALÁVEL - CONRADO ADOLPHO

Já ouviu falar no Conrado Adolpho? É um dos tops 
empreendedores digitais do Brasil. Aqui ele fala sobre como chegar 
ao fundo do poço lhe proporcionou uma mente blindada para o 
sucesso.

https://youtu.be/eehO6YQycBQ

31. VOCÊ QUER CATAR FEIJÃO OU DIAMANTES? - BEL HUMBERG

Tem dois tipos de pessoas nesse mundo: os catadores de feijão 
e os catadores de diamantes. Os catadores de feijão são aqueles 
que colocam todos os grãos na mesa e começam a separar o que é 
ruim, o que não dá certo, o que precisa ser descartado. Os catadores 
de diamantes vão procurar, no meio da lama, alguma coisa que 
possa brilhar, que possa ter valor. Desde pequena, Bel Humberg 
sabia que queria ser catadora de diamantes. Conheça a trajetória da 
empreendedora fundadora do OQVestir, o maior e-commerce de moda 
premium do Brasil.

https://youtu.be/TzpeuoXy6JI

BÔNUS
ÁGUIA OU GALINHA, O QUE VOCÊ É? – FLAVIO AUGUSTO

Antes de acabar, eu quero deixar esse bônus pra você. Não importa se você é 
empreendedor ou intraempreendedor, mas essa mensagem é um verdadeiro bônus, 
pois foi uma das mensagens que mudou meu jeito de ver a minha realidade. Não poderia 
deixar de incluir o excepcional Flavio Augusto nessa lista, criador da rede de escolas de 
inglês Wise Up e do time de futebol Orlando City. Esse vídeo que escolhi a dedo para 
finalizar essa lista não é uma palestra, mas é lindo! Nele o Flavio mostra como muitas 
pessoas nasceram águias, mas estão acostumadas a agirem como galinhas. Confere!

https://youtu.be/HwIFfpfQwoI
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ANTES DE ACABAR...
Se você me acompanha pelos vídeos do Facebook ou do Youtube, espero que você 

esteja gostando do conteúdo, mas talvez você já esteve ou está com uma interrogação 
sobre aquele garoto e sobre o quanto o que ele fala é realmente relevante, então gostaria 
de compartilhar com você alguns dos resultados que conseguimos alcançar nesses dois 
anos de caminhada (ou mais, dependendo de quando você está lendo esse e-book):

Sou o único empresário do segmento com menos de 30 anos que gerencia uma 
equipe de 10 pessoas e uma empresa que fatura mais de 1 milhão de reais por ano. 

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. 

Deixa eu te mostrar o que nossos clientes dizem de nós:

Olha o que o Nestor, da Coca-Cola, disse:

E a Sabrina, que trabalha na LP Sementes, uma das maiores empresas do          
     mercado de sementes de milho do Brasil:

E a Simone, da Lee Hecht Harrison Brasil, uma das empresas líderes do setor  
     de Desenvolvimento de Talentos do país.

É natural sempre que visito um cliente alguém dizer: “Nossa! Como você é novo”. 
Costumo decifrar se essa frase é uma afirmação negativa ou positiva fazendo a seguinte 
pergunta: “Conseguimos resolver seu problema?” e “Você voltaria a fazer negócio com 
nós?”.

Nunca recebi uma resposta negativa...

Em troca dessas dicas, 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.

UM ABRAÇO!
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