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

A vivência de Motive me fez presenciar e cometer alguns erros. Me deparei com 
várias surpresas com alguns palestrantes famosos e também desconhecidos. Fiquei em 
algumas saias justas diante de exigências de palestrantes e até encontrei golpistas. Mas 
até que todos esses problemas foram bons, pois me ajudaram a criar casca necessária 
para crescer mais de 100% à cada semestre e ser hoje uma das maiores agências de 
palestrantes de SP. 

Acredito no ditado “é errando que se aprende”, mas acredito mais ainda na 
importância de se aprender com os erros dos outros. E essa é a intenção desse e-book, 
compartilhar com você um pouco do que aprendi durante essa caminhada no mundo 
dos palestrantes e te ajudar a evitar algumas dores de cabeça ou noites sem dormir, afinal, 
você sabe muito bem a correria que é organizar um evento, não é?!

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!
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Já ajudamos mais de 200 empresas em todo o território nacional e nos EUA. 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:

FEEDBACK
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:

 

Espero de verdade que as dicas a seguir sejam de valor pra você! 
Não deixa de falar lá no Facebook se gostou do e-book também.
UM ABRAÇO!
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1° LINKEDIN

O LinkedIn tem mais de 500 milhões de usuários 
atualmente em todo o mundo, e mais de 29 milhões são só 
brasileiros. Com uma rede social totalmente voltada para 
o mundo corporativo, a maioria dos palestrantes com 
certeza estão por lá também. E com mais certeza ainda 
quando falamos sobre palestrantes que são diretores 
de grandes empresas, como Marcio Fernandes e Ricardo 
Amorim.

Existem 3 formas de você conseguir falar com um palestrante pelo LinkedIn.

1)	 Encontrar	os	contatos	dele	visíveis	no	perfil
2) Enviar uma mensagem
3) Enviar um Inmail

Encontrar os contatos dele visíveis no perfil: apesar de eu já ter conseguido uma ou 
duas vezes, essa opção é a mais difícil, pois aposto que até você não deixa seus e-mails e 
telefones visíveis no seu perfil, não é mesmo? Por questão de privacidade, a maioria das 
pessoas ocultam essa opção no LinkedIn, porém é interessante sempre observar se você 
dá sorte de estarem liberados, pois é certeiro, e economiza muito tempo...

Enviar uma mensagem: essa é uma opção mais certa que a anterior, porém é bem 
limitada pela própria plataforma. Você tem a opção de enviar uma mensagem para 
qualquer pessoa que você esteja conectado no LinkedIn, porém ela também precisa 
estar conectada à você. Você já deve ter percebido que isso pode levar um tempinho né, 
pois, além de precisar se conectar ao palestrante, você terá que aguardar para ver se ele 
se conectará com você também, caso contrário a opção de enviar mensagem não será 
disponibilizada. E isso pode levar dias ou até mesmo nem acontecer, ou você acha que 
Walter Longo segue de volta todos no LinkedIn... 

MAS há uma forma de conseguir enviar mensagens pelo LInkedIn quando o 
palestrante não te sigue de volta. E essa é a forma mais eficiente de contatar alguém pela 
plataforma, e é isso o que vou falar no próximo tópico.

Enviar um Inmail: essa é opção mais eficiente de contatar qualquer pessoa pelo 
LinkedIn. Enviando um Inmail você tem possibilidades de ser respondido no 
mesmo dia direto pelo palestrante ou por algum responsável por suas redes 
sociais que te direcionará os contatos dele. PORÉM, o LinkedIn precisa faturar 
de alguma forma, não é mesmo?! E a plataforma cobra assinatura para te dar 
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disponibilidade ao envio de Inmails. Assinaturas bem salgadas inclusive...

Claro que também há possibilidade, mesmo pagando, que o palestrante demore 
para lhe dar um retorno, ou talvez nem retorno, não é incomum acontecer comigo. Você 
sabe que o LinkedIn não é tão comum quanto o Facebook. Veja por exemplo quantas 
vezes você entrou no Facebook hoje e quantas você entrou no LinkedIn. Por conta disso, é 
capaz que você precise aguardar alguns dias mesmo pagando. 

2° MESSENGER DO FACEBOOK

Falando em Facebook, esse é um bom meio de conseguir 
contato com um palestrante também. A maioria das pessoas 
hoje tem um perfil do Face. A rede social já conta com mais 
de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo, sendo mais de 
100 milhões só no BR. O problema é que, diferente do 
LinkedIn, o Face é uma rede pessoal... às vezes podemos 
até pensar que é um incomodo chamar alguém pelo 
Facebook para falar sobre trabalho, entretantooooo, 
nunca tive problemas com isso. Os palestrantes que já contatei 
pelo Facebook até agradeceram pela lembrança. O problema na 
realidade são as peculiaridades do Face para contato...

1)	 Ter	uma	página	verificada/oficial
2) Messenger bloqueado

Ter uma página verificada/oficial: sabe aquele sinal verde ao lado do nome das 
páginas? Aquilo significa que o Facebook verificou e aprovou a autenticidade da página 
da personalidade que você está seguindo ou procurando. Sempre verifique se há esse 
sinal antes de entrar em contato para evitar cair nas garras de golpistas.

Aqui os primeiros contatos geralmente é automatizado, mas se o palestrante tiver 
uma boa equipe de assessoria, você será respondido num intervalo de 1 dia. Porém já me 
deparei com muitas situações em que não fui respondido ou não sabiam para quem me 
direcionar, então é uma chance, mas não uma certeza absoluta.

Messenger bloqueado: não sei se você sabe, mas o Messenger se comporta de forma 
diferente dependendo se você está conectada com a pessoa que quer conversar ou não.

Exemplo 1: Se você é amigo de uma pessoa no Facebook e você mandar mensagem 
para ela, a mensagem será entregue instantaneamente e a pessoa poderá lhe 
responder.

Exemplo 2: Se você não é amigo de uma pessoa no Facebook e você 
mandar mensagem para ela, a mensagem será entregue como uma espécie de 
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convite, e a pessoa precisará primeiro aceitar o seu convite de conversa, para só depois 
poder ler a sua mensagem.

No final das contas é igual as mensagens do LinkedIn, só podem conversar quem 
estão conectados.

3° INSTAGRAM

Acredito que esse seja o meio mais eficiente para entrar 
em contato com os palestrantes sem precisar pagar. Hoje 
praticamente todos que estão na mídia tem Instagram, 
não é necessário estar conectado para enviar uma 
mensagem e a frequência de uso é alta, talvez até maior 
que o Facebook para os que tem, fazendo com que 
consequentemente, uma mensagem seja respondida 
com maior rapidez.

No Instagram há uma opção do perfil da pessoa que você 
pretende convidar para o seu evento que é possível escrever uma mensagem para ele, 
porém, mesmo sendo a melhor opção em custo-benefício, há um ponto negativo que 
eu preciso compartilhar com vocês no Instagram: quantas pessoas será que não entram 
em contato com um famoso pelo chat do Instagram, levando em consideração que não 
é necessário estarem conectados para enviar a mensagem, acredito que muitas pessoas 
devem enviar mensagens, o que, mais uma vez, pode fazer com que o seu contato com o 
palestrante demore um pouco mais do que você imagina.



8

4° GOOGLE
E para finalizar as dicas o velho e bom Google.
No Google você pode acessar os palestrantes pelo 

site e escrever uma mensagem na área de Contato, 
ou enviar um email direto para o email que estiver 
indicado lá, ou ligar num dos telefones que você 
encontrar no site.

Apesar de você estar contatando direto 
pelos contatos que encontrou no site do próprio 
profissional, o tempo de resposta pode ser que não 
seja imediato. Temos alguns clientes que nos contatam 
por não terem sido respondidos pelos palestrantes e suas 
assessorias, ou às vezes, os contatos do site estão antigos ou 
desatualizados, mas você não tem ideia disso.



 QUE VOCÊ DEVE TER ANTES DE CONTRATAR UM PALESTRANTE

PREOCUPAÇÕES
4
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VOCÊ JÁ TEM UM PALESTRANTE EM MENTE?

Eu vou te contar um número interessante. Fiz um levantamento e percebi que 83% 
das pessoas que entram em contato conosco já possuem um palestrante em mente. 
Porém, após conversar com algum de nossos consultores e definirem a contratação, um 
pouco mais de 50% fecham com um palestrante que não haviam solicitado. Mas por que 
isso acontece?

Você costuma organizar eventos de confraternização? Treinamento de equipe 
comercial? Trabalho em equipe? Premiação de equipe? Convenção anual? Reunião de 
promotores? Técnicas de Liderança para gerentes? Palestras de previsão de economia e/
ou política para a diretoria?

Cada evento desses, e esses são só alguns exemplos, tem perfis, linguagem e 
objetivos diferentes. Eu nem me arrisco dizer quantos palestrantes existem no Brasil hoje, 
mas posso te dar uma noção pela nossa lista de cadastro que possui mais de 1000 nomes, 
sem contar com a nossa lista de espera para inclusão. A cada dia recebo em média mais 
5 e-mails de palestrantes que querem fazer parte da nossa equipe. Dentro desse cenário 
há 2 opções:

• Escolher por um palestrante famosinho que você conhece por nome ou por um 
vídeo no Youtube

• Escolher um palestrante mais em conta, pois não tem verba para o famosinho, 
porém é 1 entre o 1.000.000 de opções. Será ele realmente é a melhor opção mesmo?

Se você escolhe por uma dessas duas opções, não tem problema nenhum, porém, 
após encontrar essa porcentagem tão alta de clientes que fecharam com palestrantes 
diferentes do que solicitaram de início, achei interessante compartilhar algumas métricas 
que utilizamos antes de indicar um palestrante para nossos clientes. E a primeira e talvez 
mais importante métrica seja:
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 OBJETIVO DO EVENTO

Esse ponto com certeza é o mais claro pra você, já que você quem está organizando o 
evento, certo? Caso não esteja 100% claro, pois você 

está ajudando seu gerente ou sua diretoria não 
soltou todos os detalhes ainda, ou até mesmo 
se você é um produtor ou atendimento de uma 

agência de eventos e o cliente final não 
te revelou muito sobre o evento, isso é 
imprescindível para a contratação de 
um bom palestrante. Não contrate um 

palestrante simplesmente pelo nome 
ou por já ter dado palestra naquela empresa 

gigante, por ser um cara motivacional ou de 
liderança, principalmente esses temas que 
possuem tantas vertentes e ramificações 

diferentes, você corre um grande risco de ter 
uma palestra muito abaixo da média do que sua empresa e seus colaboradores merecem. 
Você conhecendo 100% o objetivo do evento, passamos ao próximo ponto.

PORTFÓLIO DO PALESTRANTE

Background, vídeos e clientes atendidos. Esses são basicamente as informações que 
demonstram a expertise do palestrantes, mas 

como todos já sacaram isso, é necessário 
fazer uma vistoria um pouco mais 

profunda sobre o profissional que 
você tem interesse, afinal você não 
quer um cara na sua empresa que 
pode vir a te gerar um problema de 
imagem no futuro, certo? Então eu 
acrescentaria à isso uma fuçadinha 
também no LinkedIn e Facebook 
do palestrante, e procurar sobre o 

que estão falando dele na mídia, 
caso ele seja um pouco mais famoso, 

essa precaução te ajuda a evitar futuros 
problemas de imagem por ele estar 

falando ou fazendo coisas que possam 
impactar o nome da sua empresa, já 

que ele deu uma palestra 
para você. 
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Após fazer isso, tente identificar se o palestrante tem um background, antes mesmo 
de dar palestras, que faça sentido com o tema que ele aborda. Na maioria dos casos os 
melhores palestrantes são aqueles que começaram a dar palestras por convites motivados 
pela sua expertise, por já trabalhar abordando aquele campo em uma determinada 
função. Há muitos palestrantes hoje no mercado que se tornaram palestrantes apenas pela 
motivação do dinheiro, e isso tende a desqualificar muitos. Mesmo conhecendo alguns 
palestrantes nesse perfil que fazem um trabalho de excelência, não te indico essa opção 
se estiver procurando alguém por conta própria, pois você provavelmente não conhece ou 
viu outros trabalhos realizados pela pessoa provavelmente, e isso é essencial nesse caso.

E antes de finalizar esse tópico, já tendo 100% claro o objetivo do evento e o 
background do palestrante preferido, eu te indico traçar um último crivo: verificar se o 
palestrante e sua palestra tem sintonia com o propósito da sua empresa. Vou te falar mais 
sobre isso no próximo tópico.

 CONVERSAR COM O PALESTRANTE ANTES DE FECHAR

Recentemente eu estive em duas palestras, uma com o Tande, ex-jogador campeão 
olímpico de vôlei, para um cliente aqui em SP, e outra com o Rodrigo Pimentel, ex-
comandante do BOPE, para um cliente em Goiás. Eventos com objetivos diferentes, discursos 
diferentes, palestras com temas diferentes, mas uma coisa era impressionantemente 
igual: Como esses dois caras pareciam que trabalhavam nas respectivas empresas que 
palestraram!

O que acontece é que os caras tinham palestras que se encaixavam com os objetivos 
de cada evento, e o mais legal é que eles adequaram até mesmo o discurso para o 

momento que as empresas estavam vivendo e com a 
missão, visão e valores dos clientes. Isso sim é um 

match perfeito!

Para chegar numa sintonia como essa 
eu te indico exigir uma call com o palestrante 
antes de bater o martelo sobre a contratação. 

Acredito que uma conversa com o próprio 
palestrante por telefone, se pessoalmente não 

for possível, pode te ajudar a ter certeza que você 
acertou em todos os passos anteriores e que o cara 

realmente conseguirá segurar a responsa da palestra. 

Eu vejo praticamente como uma entrevista de 
emprego. Não basta apenas ser capacitado, 
tem que estar alinhado à visão da sua empresa!
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Palestrante escolhido, evento agendado, diretoria feliz. Tudo certo agora, né???

NÃO!
Após fechar com o palestrante há vários procedimentos que devem ser alinhados 

antes do evento. Pra finalizar esse livro, vou te passar os 4 principais pontos e exigências 
dos palestrantes antes do seu evento.

 PAGAMENTO ANTECIPADO

Todos os palestrantes exigem que 100% do pagamento referente à 
palestra seja realizado antes do evento. Apesar de eu me colocar no lugar 
do cliente e ficar meio chateado por precisar ter uma data amarrada 
pelo palestrante, também entendo o lado do palestrante, pois 
é incrível a quantidade de vezes que acontecem problemas 
sempre que o pagamento é após o evento.

O pagamento geralmente funciona sendo realizado 
em duas parcelas, uma de 50% na assinatura do contrato e 
os 50% restantes em até 15 dias antes do evento.

Um macete é que, quando o palestrante é menos famoso, 
há possibilidade de negociação da forma de pagamento. Por outro 
lado, quando o palestrante é mais famoso, é bem mais difícil negociar 
qualquer exigência dele.

NÃO PAGUE ANTES DE TER CONTRATO ASSINADO

Regra simples, mas importante. Não pague nada antes de ter contrato assinado 
com qualquer palestrante. 

O problema aqui não é nem tanto em relação ao palestrante comparecer no evento 
ou não. É bem difícil à esse ponto, e tendo seguido todos os passos anteriores, você estar 
negociando com um farsante, a questão é a respeito das exigências do contrato e das 
necessidades que interessam a sua empresa. Os contratos dos palestrantes tem muitos 
detalhes e exigências que devem ser atendidos, e é bem importante você ter 
pelo menos noção se alguma dessas exigências impactam no planejamento do 
conteúdo de seu evento. Ex.: se o seu evento necessita que haja gravação e o 
contrato do palestrante proíbe.
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Outra necessidade que sempre consta nos contratos é a:

LOGÍSTICA

No momento em que você contrata o palestrante, você já é responsável por toda a 
logística de ida e volta do evento dele e de seu assessor. Passagens de avião, hospedagem, 
transporte terrestre, alimentação, tudo deve ser providenciado. 

Outro detalhe é que na maioria das vezes o palestrante prefere escolher qual será o 
seu itinerário, assento, hotel, então economia com logística é outro ponto que precisará 
ser negociado, caso você precise. Vou te contar uma coisinha que aconteceu por um erro 

na logística, pra você ter ideia da 
importância desse assunto. Há 
uma história de palestrantes 
que, ao aterrissar na cidade 

do evento e ver que o motorista 
estava esperando em um carro que 

não era o que ele pediu, não quis nem entrar no carro. Parece 
mentira, mas aconteceu... Tem palestrantes que são complicados...

CALL PARA ALINHAMENTO DE BRIEFING

Você já terá feito uma call antes do fechamento da palestra, mas essa última é 
imprescindível. É necessário que você faça um alinhamento de briefing da palestra com 
o palestrante para que todos os detalhes saiam conforme você planejou. Para que não 
aconteça nenhuma gafe e para que ele possa alinhar sua palestra de acordo com o que 
você irá comunicar no restante do evento.

Nós sempre aconselhamos que a call seja 
realizada uma semana antes do evento. Isso ajuda 
tanto o palestrante, quanto o cliente, a ter todos os 
detalhes, acertados previamente na ligação, frescos ainda 
na cabeça.

Bom, acho que é isso!
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Espero que você tenha gostado desse conteúdo e não se esqueça do preço desse 
livro que eu falei lá na introdução em!! O preço é você curtir a Motiveação em nossas redes 
sociais e nos comentar se gostou do conteúdo!

Se surgiu qualquer outra dúvida ou faltou alguma coisa que você tem dúvida, 
comenta lá no nosso Facebook que eu posso gravar um vídeo para te responder!

UM ABRAÇO!

ACESSE NOSSA REDES SOCIAIS

CLIQUE
AQUI

CLIQUE
AQUI

CLIQUE
AQUI

CLIQUE
AQUI

CLIQUE
AQUI

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



