


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

motiveacaopalestras.com.br



Oi pessoal.

Estamos em crise!

Na minha empresa, meus diretores preferiram cortar 
gastos e não pessoas.

Afinal, pessoas são essenciais para o negócio!

Então, eu também não quero ficar parada 
esperando “ as coisas melhorarem”, eu quero 
melhorar as coisas.

Fazer a minha parte e fazer bem-feita, sabe?!

As palestras presenciais que antes eu fechava, 
não está sendo possível no momento.

Inclusive, as palestras que eu fechei em março 
e abril, foram canceladas ou remarcadas para o 
segundo semestre.

E agora? O bom de tudo é que com exceção 
da morte, para tudo há uma solução.

Você sabia que as palestras podem ser 
por vídeo?

Isso mesmo, gravadas ou online ao vivo, 
tem uma galera massa que consegue 
fazer barulho na sua empresa, mesmo 
não sendo possível ajuntar todo 
mundo.

Assim, você também não precisa 
esperar a crise passar para só 
depois continuar motivando e 
desenvolvendo as pessoas da sua 
empresa.

Foi pensando nisso, que resolvi 
selecionar alguns caras TOP, que 
podem continuar ajudando a sua 
empresa, de uma forma diferente... 
nada tradicional.

INTRODUÇÃO





 Alexandre Guerra é presidente executivo da Giraffas. Tem vasto 
currículo acadêmico, incluindo MBA com foco em comércio internacional pela 
Universidade de São Paulo, além disso, possui Especialização em Controladoria 
de multinacionais pela FIA e Especialização em Mercados Derivativos na BM&F 
Bovespa.

 Hoje presidente executivo da rede de fast-
food Giraffas, iniciou sua carreira na mesma 
empresa em 1998, na área de Gestão de 
Restaurantes.

 Em suas palestras, Alexandre Guerra fala 
sobre a sua jornada até a presidência da Giraffas 
e quais foram seus maiores aprendizados.

R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
Valor somente para palestra on-line

ALEXANDRE GUERRA

DIAGNÓSTICOS POLÍTICO-ECONÔMICOS 
DA PANDEMIA COVID-19

CLIQUE AQUI

saiba mais

https://motiveacaopalestras.com.br/palestrantes/alexandre-guerra/


 Bernardinho como treinador é o maior campeão da história do 
voleibol, acumulando mais de trinta títulos importantes em vinte anos de 
carreira dirigindo as seleções brasileiras feminina e masculina. 

 Pelo seu êxito nas quadras, Bernardinho se tornou um dos palestrantes 
mais procurados do Brasil. Em suas palestras, Bernardinho explica a “Roda da 
Excelência”. 

 Nela, dispõe valores como 
trabalho em equipe, liderança, 
motivação, perseverança e outros 
conceitos comuns a manuais de 
recursos humanos.

R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais)
Valor somente para palestra on-line

BERNARDINHO

CULTURA DA EXCELÊNCIA

CLIQUE AQUI

saiba mais

https://motiveacaopalestras.com.br/palestrantes/bernardinho/


 Cauê Oliveira é diretor do departamento de Educação Corporativa do 
Great Place to Work® Brasil, empresa que rankeia as Melhores Empresas 
para Trabalhar. 

 Em suas palestras, o Cauê procura 
compartilhar as práticas e culturas das 
empresas que são consideradas pelos próprios 
colaboradores como ambientes incríveis de 
trabalho.

R$ 11.000,00 (onze mil reais)
Valor somente para palestra on-line

CAUÊ OLIVEIRA

COMO CRIAR A MELHOR EMPRESA 
PARA TRABALHAR

CLIQUE AQUI

saiba mais

https://motiveacaopalestras.com.br/palestrantes/caue-oliveira/


 Francisco Almeida é um dos únicos palestrantes que nunca teve um 
feedback negativo dos clientes que atendeu com palestras e treinamentos.

 Especialista em desenvolvimento pessoal e 
profissional, Francisco Almeida utiliza técnicas de 
autodesenvolvimento, promovendo em suas 
palestras a possibilidade de reprogramação mental 
para quebra de crenças limitantes e comodismo 
de seus ouvintes, objetivando o alcance máximo da 
alta performance da maior Criação da Terra “O Ser 
Humano”.

R$ 8.000,00 (oito mil reais)
Valor somente para palestra on-line

FRANCISCO ALMEIDA

GESTÃO DE TEMPO X PRODUTIVIDADE

CLIQUE AQUI

saiba mais

https://motiveacaopalestras.com.br/palestrantes/francisco-almeida/


 Geraldo Rufino é fundador da JR Diesel, a maior empresa de revenda 
de peças usadas de caminhão da América Latina. De origem bem simples, o 
Geraldo Rufino é um cara que se fez por conta própria. 

 Ele é conhecido como irritantemente feliz por sua atitude positiva 
e seu jeito de ver a vida de forma abundante e é exatamente a isso que ele 
dedica seu sucesso e que o torna um dos palestrantes 
mais procurados do Brasil.

 Em suas palestras ele compartilha seu modo 
de ver a vida e seu propósito: levar positividade 
por onde passa.

R$ 13.000,00 (treze mil reais)
Valor somente para palestra on-line

GERALDO RUFINO

O PODER DA POSITIVIDADE

CLIQUE AQUI

saiba mais

https://motiveacaopalestras.com.br/palestrantes/geraldo-rufino/


 Gil Giardelli é estudioso especialista em Inovação e Economia Digital, 
com 19 anos de experiência.

 Giardelli colabora em diversas universidades de destaque brasileiras e 
é professor convidado da Stanford University e MIT, também é colunista na 
BandNewsFM. Membro do WFSF (Federação 
Mundial de Estudos do Futuro) um parceiro 
consultivo da UNESCO e fundador do Comitê 
de Inovação, Criatividade e Economia 
Criativa da FECOMERCIO. 

 Em suas palestras, Gil Giardelli fala 
sobre tecnologia, inovação, economia 
digital e futuro ao lado de um robô que 
compartilha conteúdos junto com ele.
 
R$ 11.000,00 (onze mil reais)
Valor somente para palestra on-line

GIL GIARDELLI

GLOBOTICS E A SOCIEDADE 5.0

CLIQUE AQUI

saiba mais

https://motiveacaopalestras.com.br/palestrantes/geil-giardelle/


 Kadu Molina é fundador de uma das maiores empresas de entretenimento 
do Brasil, a MOOVE Produções. É um cara apaixonado por pessoas e pelo 
assunto de inteligência comportamental.

 Kadu é especialista em ajudar pessoas a desenvolver suas habilidades 
de liderança e gestão emocional sem que elas tenham 
que esperar uma vida inteira para perceber que 
poderiam ter vivido uma vida mais plena e feliz e 
é exatamente o como atingir esse resultado que ele 
compartilha em suas palestras.

R$ 8.000,00 (oito mil reais)
Valor somente para palestra on-line

KADU MOLINA

JUNTOS AINDA QUE SEPARADOS

CLIQUE AQUI

saiba mais

https://www.youtube.com/watch?v=xAtgpsGOcn0


 Luciano Pires é especialista em ajudar você e sua equipe a refinar sua 
capacidade de julgamento e tomada de decisão.

 Um verdadeiro personal trainer de fitness intelectual que respeita a 
inteligência do público por isso, tanto em seus podcasts, quanto em suas 
palestras ou em qualquer um de seus conteúdos ele não ousa ensinar as 
pessoas, mas sim provoca-las com conteúdo interessante o suficiente para 
faze-las querer saber mais.

 Por isso que suas palestras são 
chamadas de palestras provocacionais. 
Luciano leva ao palco 40 anos de 
experiência como executivo de 
multinacional e empreendedor. É criador 
e apresentador dos podcasts Café Brasil, 
LíderCast e Cafezinho.

R$ 11.000,00 (onze mil reais)
Valor somente para palestra on-line

LUCIANO PIRES

LIDERANÇA EM TEMPOS DE CÓLERA

CLIQUE AQUI

saiba mais

https://motiveacaopalestras.com.br/palestrantes/luciano-pires/


 Oscar Schmidt é considerado um dos maiores jogadores de 
basquetebol de todos os tempos, apesar de nunca ter atuado na NBA. 

 Em suas palestras, Oscar Schmidt compartilha como o apelido de Mão 
Santa não tem nada a ver com dom e sim com muito suor e persistência 
arremessando mais de mil bolas nos treinos. 

 Sucesso demanda sacrifício, e é isso que Oscar compartilha em suas 
palestras.

R$ 18.000,00 (quinze mil reais)
Valor somente para palestra on-line

OSCAR SCHMIDT

PAIXÃO

CLIQUE AQUI

saiba mais

https://motiveacaopalestras.com.br/palestrantes/oscar-schmidt/


 Rodrigo Pimentel é ex-capitão do BOPE, roteirista e produtor 
do filme Tropa de Elite e criador do Capitão Nascimento, personagem 
inspirado na sua vida como comandante da tropa de elite do RJ. 

 Em suas palestras, Rodrigo Pimentel trata do trabalho em equipe, 
superação de metas e limites, auto-realização no cumprimento da missão-
tarefa e o foco no resultado.

 Devido a sua forte experiência em situações de risco e gestão de 
conflitos, as palestras propõem estabelecer a relação 
entre a realidade do BOPE, das empresas e atividades 
no mundo corporativo.

R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
Valor somente para palestra on-line

RODRIGO PIMENTEL

PLANEJAMENTO X ESTRATÉGIA

CLIQUE AQUI

saiba mais

https://motiveacaopalestras.com.br/palestrantes/rodrigo-pimentel/


 Profissionalismo, talento, garra e vontade de vencer fizeram do 
tricampeão olímpico, Tande, um dos maiores jogadores de vôlei de todos 
os tempos. 
 Tande foi um dos pilares na campanha que levou o Brasil à sua 
primeira medalha de ouro em um esporte coletivo em Olimpíadas, nos 
Jogos de Barcelona em 1992.

 Em sua palestra, intitulada “A Vida é 
um Jogo”, Tande fala de sua experiência no 
esporte e, por meio de analogias com o mundo 
corporativo, trata de temas como superação 
de desafios, foco, definição e alcance de metas, 
trabalho em equipe, perseverança, liderança e 
gestão do tempo.

R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
Valor somente para palestra on-line

TANDE

VIRADA DE JOGO

CLIQUE AQUI

saiba mais

https://motiveacaopalestras.com.br/palestrantes/tande/


motiveacaopalestras.com.br

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.

CLIQUE NO ÍCONE E CONHEÇA NOSSAS REDES SOCIAIS

https://www.youtube.com/channel/UCnb-6ZwXkILdMZ_OMPDRIUg
https://www.facebook.com/motiveacaopalestras/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/motiveacao.palestras/
https://motiveacaopalestras.com.br/



