


INTRODUÇÃO

Fala, Galera!
Aqui é o Lucas Lopes, da Motiveação Palestras!

Recentemente fiz uma pesquisa aqui na Motive com todos os clientes que contrataram ou não 
palestrantes conosco e identifiquei uma coisa muito interessante! Mais de 50% das pessoas que 
entram em contato conosco já tem um palestrante em mente, mas o que é interessante é que mais 
de 80% dessas pessoas fecharam com um palestrante diferente do que foi solicitado inicialmente.

Se você acompanha a nossa página no Facebook ou curte nosso canal do Youtube, provavel-
mente já deve ter visto alguns vídeos em que falo sobre isso. Pra mim um dos maiores motivos 
dessa mudança é o fato das pessoas não conhecerem os bastidores dos palestrantes. 

Apesar das pessoas conhecerem a palestra do cara pelo Youtube, seguir ele nas redes sociais, 
ver o cara na TV ou ouvi-lo no rádio, e adorar as ideias dele, na hora da contratação há os basti-
dores. Você não fala diretamente com ele, você fala com assessores. Em alguns casos, os próprios 
assessores dificultam a contratação fazendo várias exigências desnecessárias. Às vezes o foco da 
personalidade que você pediu não é palestras, e isso dificulta a assinatura do contrato e atrasa o 
processo. Às vezes é um palestrante que “acabou a palestra, tchau!”, não tem nem a sensibilidade de 
tirar algumas fotos com o público ou ao menos com a diretoria, é complicado...

Aqui na Motive procuramos sempre informar nossos clientes quando os bastidores do pal-
estrante solicitado é complicado. Isso evita um stress impressionante para nossos clientes!

Pensando nisso eu resolvi criar esse e-book onde listo 51 palestrantes que você pode contratar 
sem medo nenhum! Na lista procurei colocar palestrantes conhecidos e desconhecidos, mas que 
tem ótimas palestras e seus bastidores são ótimos.

PS: mas antes de começar, preciso dizer que não adianta o palestrante ser respaldado por um 
ótimo bastidor, mas o perfil dele não se encaixar na essência do seu evento e da sua empresa, então 
tenho duas dicas pra você que contrata palestrantes para sua empresa: 

1) Procure por um outro e-book nosso 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. 

2) Temos um outro e-book também que se chama “As 31 Melhores Palestras do Mundo”. Nesse 
e-book eu compartilho as 31 palestras mais incríveis que já vi. É uma ótima sugestão se você gosta 
de se inspirar com mensagens e pontos de vista diferentes.

Espero que gostem!

motiveacaopalestras.com.br





motiveacaopalestras.com.br

01
PALESTRANTE 
PALESTRANTE

“Existimos para mostrar ao brasileiro, por meio de palestras
e projetos sociais, que são suas atitudes e escolhas que definem sua "sorte" 

INSTRUÇÕES

Este E-BOOK foi pensando e elaborado para que você tenha 
um melhor aproveitamento do conteúdo e uma boa experiência digital.

Ao clicar na foto do palestrante, você será direcionado até o
perfil do mesmo dentro do site da Motiveação Palestras.

https://motiveacaopalestras.com.br/
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AMYR KLINK

ALEXANDRE ESPINDOLA

ALE DAL MONTE

DRA. ANA ESCOBAR

AUREA CARDOSO

VELEJADOR BRASILEIRO

EMPREENDEDOR

VENDEDOR, CONSULTOR, TREINADOR E PALESTRANTE

MÉDICA E PALESTRANTE

PUBLICITÁRIA E MESTRE EM COMUNICAÇÃO SOCIAL

“Às vezes, legado são as coisas que não fazemos, e eu sinto muito 
orgulho por não ter feito algumas coisas. – Amyr Klink”

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

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

Levar conteúdos de relevância na área da saúde referentes a temas de inovação 
científica, novas perspectivas e novas diretrizes.

Com seu estilo inconfundível, a palestrante transforma grandes questões em 
conceitos simples e de fácil compreensão.

https://motiveacaopalestras.com.br/palestrantes/amyr-klink/
https://motiveacaopalestras.com.br/palestrantes/alexandre-espindola/
https://motiveacaopalestras.com.br/palestrantes/ale-dal-monte/
https://motiveacaopalestras.com.br/palestrantes/
https://motiveacaopalestras.com.br/palestrantes/aurea-cardoso/
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CAFU

CAITO MAIA

CARLOS ALBERTO SARDENBERG 

CAUÊ OLIVEIRA

CHRISTIANE PELAJO

EX-JOGADOR DE FUTEBOL

CEO CHILLI BEANS

JORNALISTA DO GRUPO GLOBO

DIRETOR DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA DO GREAT PLACE TO WORK® BRASIL.

JORNALISTA

“Como profissional Cafu conquistou inúmeros títulos, entre os quais os mais im-
portantes são os de tetra e penta campeão mundial nas copas de 1994 e 2002.

“Caito Maia dono da Chilli Beans, uma das marcas que mais cresceu no 
Brasil na última década.”

“Carlos Alberto Sardenberg é um dos principais analistas econômicos da 
atualidade.”

Atendeu clientes como Itaú Unibanco, Chrysler, Elektro, SC Johnson, Petrobras, 
Alcoa, CCEE, Mars, Sênior Sistemas, Aker Solutions  entre outros.

“Christiane Pelajo é uma das jornalistas mais respeitadas da Rede Globo.”

https://motiveacaopalestras.com.br/palestrantes/cafu/
https://motiveacaopalestras.com.br/palestrantes/caito-maia/
https://motiveacaopalestras.com.br/palestrantes/carlos-alberto-sardenberg/
https://motiveacaopalestras.com.br/palestrantes/caue-oliveira/
https://motiveacaopalestras.com.br/palestrantes/christiane-pelajo/
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CLAYTON CONSERVANI 

DADO SCHNEIDER

DAVID CÉSAR

DAVID PORTES

EDSON JUNIOR

REPÓRTER ESPORTIVO

DOUTOR EM COMUNICAÇÃO

ESTUDANTE DE DIREITO E TEATRO

PALESTRANTE

HUMORISTA

Clayton Conservani virou expert em adrenalina, a ponto de perder a conta das 
reportagens de aventura que fez.

“Desde 2009, Dado Schneider vem se consagrando como um dos mais 
requisitados palestrantes do Brasil.”

“SUPERAÇÃO: Você pode mais! – David César”

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

“No ano de 2011 Edson Junior sagrou-se campeão brasileiro de Stand Up 
Comedy.”

https://motiveacaopalestras.com.br/palestrantes/clayton-conservani/
https://motiveacaopalestras.com.br/palestrantes/dado-schneider/
https://motiveacaopalestras.com.br/palestrantes/david-cesar/
https://motiveacaopalestras.com.br/palestrantes/david-portes/
https://motiveacaopalestras.com.br/palestrantes/edson-junior/


motiveacaopalestras.com.br

16

17

18

19

20

EDUARDO SEIDENTHAL

EUGENIO MUSSAK

FAMÍLIA SCHURMANN 

FERNANDO KIMURA

FERNANDO ROCHA

FACILITADOR, COACH, PALESTRANTE, EMPREENDEDOR, ESCRITOR E PALHAÇO

DIRETOR CIENTÍFICO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS
E ESCRITOR

VELEJADORES E AVENTUREIROS

PALESTRANTE DE INOVAÇÃO

JORNALISTA E APRESENTADOR

“Empreendedorismo: um encontro de você com você mesmo. – Eduardo 
Seidenthal”

Formado originalmente em Medicina, dedicar-se ao ensino é professor da FIA-
USP e da Fundação Dom Cabral, nas áreas de Liderança e Gestão de Pessoas.

As palestras Schurmann são conhecidas pela sua eficácia em motivar, desper-
tar sentimentos e proporcionar momentos de reflexão para os participantes.

“Fernando Kimura é 1ª referência no Google como Palestrante de Inovação, 
especializado em inovação, comunicação e neuromarketing.”

“A gente oferece um serviço de utilidade pública. Dá  informação que muda a 
forma das pessoas se relacionarem com a família e com elas próprias. Fernando 

https://motiveacaopalestras.com.br/palestrantes/eduardo-seidenthal/
https://motiveacaopalestras.com.br/palestrantes/eugenio-mussak/
https://motiveacaopalestras.com.br/palestrantes/
https://motiveacaopalestras.com.br/palestrantes/fernando-kimura/
https://motiveacaopalestras.com.br/palestrantes/fernando-rocha/
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FRANCISCO ALMEIDA

GERALDO RUFINO

GLORIA MARIA

GUSTAVO BORGES

GUSTAVO CAETANO

PROFESSOR, PALESTRANTE, COACH, EMPREENDEDOR E ESCRITOR

PRESIDENTE DA JR DIESEL

APRESENTADORA, PALESTRANTE E JORNALISTA

EX-NADADOR

CEO DA SAMBA TECH

Atuando há mais de dez anos em desenvolvimento pessoal e profissional, o 
Professor Francisco Almeida utiliza técnicas de autodesenvolvimento mental.

“Geraldo Rufino era catador de latas. Hoje fatura R$ 50 mi por ano em seu 
negócio de reciclagem de caminhões”

Glória também já entrevistou várias pessoas famosas, entre as quais Freddie 
Mercury,Michael Jackson e Madonna.

O medalhista olímpico explora motivação, concorrência e trabalho em 
equipe nas em suas apresentações.

“Gustavo Caetano foi eleito pelo MIT como um dos 10 jovens mais inovadores do 
país.”

Geraldo Rufino

https://motiveacaopalestras.com.br/palestrantes/francisco-almeida/
https://motiveacaopalestras.com.br/palestrantes/geraldo-rufino/
https://motiveacaopalestras.com.br/palestrantes/
https://motiveacaopalestras.com.br/palestrantes/gustavo-borges/
https://motiveacaopalestras.com.br/palestrantes/gustavo-caetano/
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JOSÉ ROBERTO GUIMARÃES

JULIANA E GUILHERME

LARS GRAEL

LEILA NAVARRO

LUCIANO PIRES

TÉCNICO DA SELEÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL FEMININO

MONTANHISTAS

VELEJADOR

PALESTRANTE

MERCADÓLOGO

“A palestra do técnico José Roberto Guimarães aborda, temas como a admin-
istração de equipe e a diversificação de fatores profissionais e emocionais.”

“Primeira Montanhista cadeirante do Brasil prova que, apesar das lim-
itações, tudo é possível, basta determinação, adaptação e amigos!”

“Não existe oceano maior que a determinação humana. – Lars Grael”

“Nada muda se você não mudar. – Leila Navarro”

“Sou um personal trainer de fitness intelectual.’ – Luciano Pires”

https://motiveacaopalestras.com.br/palestrantes/jose-roberto-guimaraes/
https://motiveacaopalestras.com.br/palestrantes/juliana-e-guilherme/
https://motiveacaopalestras.com.br/palestrantes/lars-grael/
https://motiveacaopalestras.com.br/palestrantes/leila-navarro/
https://motiveacaopalestras.com.br/palestrantes/luciano-pires/
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LUIZ QUINDERÉ

MAESTRO JOÃO CARLOS MARTINS

MARCIO BALLAS

MARCOS PONTES

MAX GEHRINGER

APRESENTADOR

PIANISTA E MAESTRO

APRESENTADOR HUMORISTA

PALESTRANTE

COLUNISTA E PALESTRANTE

“Luiz Quinderé – Considerado um dos jovens mais promissores do Brasil pela 
revista Forbes em 2016”

“O Maestro João Carlos Martins é um dos maiores pianistas do mundo e é 
apontado como o maior intérprete de Bach, depois do legendário Glenn Gould.”

“A criatividade é ferramenta diferencial num mundo em constante 
transformação. – Marcio Ballas”

“Marcos Pontes é o primeiro e único Astronauta Brasileiro à ir ao Es-
paço”

“Max Gehringer é Palestrante e Consultor de Carreiras.”

https://motiveacaopalestras.com.br/palestrantes/luiz-quindere/
https://motiveacaopalestras.com.br/palestrantes/maestro-joao-carlos-martins/
https://motiveacaopalestras.com.br/palestrantes/marcio-ballas/
https://motiveacaopalestras.com.br/palestrantes/marcos-pontes/
https://motiveacaopalestras.com.br/palestrantes/max-gehringer/
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MINOTAURO

MURILO GUN

OSCAR SCHMIDT

PAUL&JACK

PAULO STORANI

EX-LUTADOR DE MMA

ADMINISTRADOR E HUMORISTA

PALESTRANTE E EX-JOGADOR DE BASQUETE

CEO NA EMPRESA MAGIC BUSINESS

CONSULTOR DOS FILMES TROPA DE ELITE 1 E 2 E EX-COMANDANTE DO BOPE

“Minotauro é ídolo do UFC e também venerado no Japão, onde passou 
grande parte de sua carreira.”

“Quem segue tendências está atrasado. Quem antecipa tendências é que 
fica bem posicionado. – Murilo Gun”

“Oscar Schmidt era conhecido no basquete como Mão Santa.”

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

“Paulo Storani é integrante do BOPE e foi consultor dos filmes Tropa 
de Elite e inspiração para a criação do Capitão Nascimento.

https://motiveacaopalestras.com.br/palestrantes/minotauro/
https://motiveacaopalestras.com.br/palestrantes/murilo-gun/
https://motiveacaopalestras.com.br/palestrantes/oscar-schmidt/
https://motiveacaopalestras.com.br/palestrantes/pauljack/
https://motiveacaopalestras.com.br/palestrantes/paulo-storani/
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RICARDO AMORIM

ROBINSON SHIBA

RODRIGO PIMENTEL

SANDRO MAGALDI

SILVIO IGOR

ECONOMISTA

CEO DA CHINA IN BOX

EX-CAPITÃO DO BOPE

ESCRITOR E PALESTRANTE

BORRACHEIRO E PALESTRANTE

“Ricardo Amorim é o único brasileiro incluído na lista dos mais impor-
tantes e melhores palestrantes mundiais do Speakers Corner.”

“Robinson Shiba é um ex-dentista que teve sucesso no mercado de fast 
food ao criar o China in Box.”

“Rodrigo Pimentel serviu de inspiração para o Capitão Nascimento, 
do filme Tropa de Elite.”

Sandro Magaldi é co-fundador do meuSucesso.com, a maior plataforma de em-
preendedorismo do Brasil impactando milhões de empreendedores mensalmente.

É um palestrante que busca unir conhecimento prático e principalmente resul-
tado, apresentando ideias fundamentais de uma forma simples e objetiva.

https://motiveacaopalestras.com.br/palestrantes/ricardo-amorim/
https://motiveacaopalestras.com.br/palestrantes/robinson-shiba/
https://motiveacaopalestras.com.br/palestrantes/rodrigo-pimentel/
https://motiveacaopalestras.com.br/palestrantes/
https://motiveacaopalestras.com.br/palestrantes/silvio-igor/
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STEVEN DUBNER 

TOSHIO HITO 

WILLIAM WAACK 

TANDE

WALTER LONGO

ZICO

TÉCNICO PARALÍMPICO

PALESTRANTE

JORNALISTA

EX-JOGADOR DE VÔLEI

PUBLICITÁRIO, ADMINISTRADO E PALESTRANTE

EX-JOGADOR DE FUTEBOL

“Steven Dubner atuou junto ao Comitê Paralímpico Brasileiro e a Confederação 
Brasileira de Basquete em Cadeira de Rodas em diversas Paralimpíadas.”

“Toshio Hito e sua mulher conseguiram aplicar o conceito de fidelização 
de clientes em seu carrinho de pipoca na rua.”

“William Waack é um dos jornalistas mais experientes do Brasil.”

“O segredo nunca é sorte. É preparo, esforço e perseverança. – Tande”

“Walter Longo foi conselheiro de Roberto Justus no programa O Apren-
diz”

“Zico é considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos.”

https://motiveacaopalestras.com.br/palestrantes/steven-dubner/
https://motiveacaopalestras.com.br/palestrantes/tande/
https://motiveacaopalestras.com.br/palestrantes/toshio-hito/
https://motiveacaopalestras.com.br/palestrantes/walter-longo/
https://motiveacaopalestras.com.br/palestrantes/william-waack/
https://motiveacaopalestras.com.br/palestrantes/zico/
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ANTES DE ACABAR...
Se você me acompanha pelos vídeos do Facebook ou do Youtube, espero que você esteja go-

stando 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, depen-
dendo 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 Mel-
hores 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 Face-
book, 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:
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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 Desen-
volvimento 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: “Consegui-
mos 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!

CLIQUE NO ÍCONE E ACESSE NOSSA REDES SOCIAIS

https://www.facebook.com/motiveacaopalestras/
https://www.instagram.com/motiveacao.palestras/?hl=pt-br
https://www.linkedin.com/company/motivea%C3%A7%C3%A3o-palestras/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCnb-6ZwXkILdMZ_OMPDRIUg
https://www.motiveacaopalestras.com.br/
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