
Tema I: Palestra - Liderança e Resultados

Profissionais que possuem aptidões e qualidades de liderança são cada dia mais disputados pelas empresas, 
essa competência é um critério para contratação de novos integrantes independente do cargo a ser assumido.
As habilidades de um líder não são restritas apenas aos colaboradores que exercem cargos de gestão, mas 
por todos que fazem parte da empresa, contribuindo mais significativamente para os resultados.
Durante a palestra, são respondidas as seguintes questões:

Qual a diferença entre Gestão e Liderança?Qual a diferença entre Gestão e Liderança?
Qual a verdadeira essência da Liderança?
Como se tornar um verdadeiro Líder?
Como Líder, você está conduzindo as pessoas a lugares melhores do que elas conseguiriam ir sozinhas?
Se você acordasse amanhã é soubesse que seria liderado por alguém como você, como se sentiria?
Qual a relação entre Liderança e Resultados?

Se você deseja obter respostas satisfatórias a estas e outras perguntas, contrate a essa palestra.
  

Tema II: Palestra - O Poder do Agora 

Os seres humanos têm uma forma bastante peculiar de ver a vida. A maioria de nós imagina a vida 
como uma linha reta, que vai do nascimento até a morte. O momento atual é apenas um ponto que vai 
se deslocando, cada vez mais longe do nascimento, cada vez mais próximo da morte. A palestra O Poder 
do Agora - O Momento certo para resultados extraordinários, argumenta que essa é uma maneira 
extremamente equivocada de ver a vida. E que esse é um dos grandes vilões do foco e da alta performance. 
A proposta é ajudar os presentes a entender como estarem presentes no aqui e no agora e a alcançarem A proposta é ajudar os presentes a entender como estarem presentes no aqui e no agora e a alcançarem 
resultados extraordinários. Absolutamente, nada existe fora do momento presente. Nem mesmo nós existimos. 

O passado é apenas uma série de lembranças e o futuro apenas uma série de expectativas. A verdade é que 
nenhum de nós consegue executar um projeto de longo prazo. Você não pode perder 15 quilos. Você pode 
apenas comer menos e melhor na sua próxima refeição. Você não pode construir uma casa. Pode apenas 
colocar mais um tijolo. Um projeto de longo prazo, nada mais é do que uma série de pequenas ações 
concatenadas. E as pequenas ações, a menor unidade realizável, são executadas justamente no momento concatenadas. E as pequenas ações, a menor unidade realizável, são executadas justamente no momento 
presente.

Tema III: Palestra - Desenvolva em sua equipe um modelo mental voltado para a 
Alta Performance 

“Seus pensamentos sobre você mesmo são os principais fatores para o fracasso ou sucesso. ” 
Adavilson Matias

Durante a palestra, será explicado como nossas crenças e pensamentos sobre nós mesmos, sobre 
nosso trabalho, nossos clientes, nosso produto e sobre as pessoas que nos cercam interferem 
diretamente em nossos resultados. Nosso modelo mental é determinado por tudo o que ouvimos diretamente em nossos resultados. Nosso modelo mental é determinado por tudo o que ouvimos 
no passado, as experiências que tivemos e episódios específicos. Este modelo que está no 
subconsciente do indivíduo determina o seu fracasso e seu sucesso. Para mudar este modelo 
mental é necessário conscientização, entendimento e dissociação. A proposta da palestra é irmos 
à raiz da questão e nos livrarmos do modelo mental errado. 

Serão respondidas questões tais como: Quem você acredita ser o responsável por seus resultados? 
Em uma escala de 0 a 10, o quanto você está satisfeito com seus resultados? O que você acredita que 

o impede de ter os resultados que deseja? O que você acredita que pode fazer na pratica, a partir de agora, para melhorar seus resultados? Emoções 
geram crenças, crenças geram pensamentos, pensamentos geram ações, ações geram hábitos, hábitos geram comportamentos e comportamentos 
ditam resultados. Quais emoções, crenças, pensamentos, ações, hábitos ou comportamentos que caso você dissesse “não” e abandonasse agora 
melhoraria seus resultados?

Tema IV: Palestra - Coaching – Método para o alcançar resultados extraordinários

Tem o objetivo de levar ao público um pouco sobre o mundo Coaching. A mais moderna 
ferramenta no mundo para o desenvolvimento humano e alcance de resultados da atualidade. 
Em um mercado tão concorrido e em crise, conhecer ferramentas que permitam aos 
profissionais saírem do trivial, do comum e reinventar seus negócios para alcançar 
resultados diferentes é essencial. 

Investir em pessoas e reconhecer os resultados que podem ser obtidos através do Coaching Investir em pessoas e reconhecer os resultados que podem ser obtidos através do Coaching 
é crucial. Coaching é uma metodologia nova que busca atender as seguintes necessidades 
humanas: atingir metas, solucionar problemas e desenvolver novas habilidades. 

É sobre este cenário que os participantes serão levados a refletir e, principalmente, a agir.

 

Leve você também uma de nossas palestras para sua empresa e tenha uma equipe ainda mais engajada!
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Tema V: Palestra - A Importância da Comunicação 

“Comunicar é provocar reações. ” Adavilson Matias

Você tem provocado a reação desejada nas pessoas, na sua equipe e em seus clientes?
Durante a palestra será enfatizado que a comunicação é uma das mais importantes 
necessidades humanas, depois da sobrevivência. O homem é um ser social e necessita 
da comunicação do mesmo modo que o corpo requer água e alimento para um bom 
funcionamento. A habilidade de comunicação interpessoal é extremamente exigida, funcionamento. A habilidade de comunicação interpessoal é extremamente exigida, 
especialmente no âmbito profissional. Essa habilidade permite ao indivíduo o 
desenvolvimento das sensações de segurança, autoconfiança, firmeza, credibilidade, 
felicidade e enriquecimento interno. Por outro lado, quando essa habilidade é deficitária, 
ou ineficiente, o déficit pode contribuir para a deterioração da imagem pessoal e 
comprometer também o campo profissional. 

“Nós somos do tamanho da comunicação que conseguimos estabelecer no meio 
em que vivemos, seja socialmente ou profissionalmente”.em que vivemos, seja socialmente ou profissionalmente”.
Adavilson Matias

Tema VI: Palestra - Felicidade Autêntica

Palestra baseada na Psicologia Positiva com o objetivo de ajudar os participantes a 
descobrirem maneiras de questionar e modificar sua percepção quanto às suas 
experiências, sendo elas positivas ou não. A Psicologia Positiva é o mais moderno 
estudo da psicologia, desenvolvido ao final do século XX, por Martim Seligman, PhD, 
professor da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. É ciência que estuda 
como despertar e manter a felicidade autentica. Martin Seligman, considerado o pai como despertar e manter a felicidade autentica. Martin Seligman, considerado o pai 
da psicologia Positiva, afirma que, para vivermos bem, necessitamos de: Emoções 
Positivas, Relacionamentos Construtivos, Engajamento, Fluidez, Propósito e Realizações.

Com conteúdo diferenciado e exclusivo, esta palestra busca atender às exigências 
do desenvolvimento pessoal e profissional, com foco na felicidade e resultados 
positivos, tais como: Criar novas perspectivas; Aumentar o nível de controle sobre as 
próprias emoções; Aumentar e desenvolver hábitos energizadores; Despertar plenamente 
o potencial e capacidades individuais; Identificar, praticar e experimentar as verdadeiras o potencial e capacidades individuais; Identificar, praticar e experimentar as verdadeiras 
motivações; Compreensão positiva de eventos psicológicos; Compreensão dos efeitos da 
positividade do comportamento; Reavaliar objetivos de vida e desenvolver planos de ação.
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