Descubra incríveis palestras
motivacionais
para
te
inspirar
As opções de palestras motivacionais são muitas, no Brasil e
no exterior. Aliás, palestrar transformou-se em profissão para
muita gente e, em alguns casos, uma atividade altamente
lucrativa.
O atual presidente americano e bilionário Donald Trump, antes
de assumir a Casa Branca, cobrava nada menos que US$ 1,5
milhão por uma palestra. Já o economista e ex-presidente do
Banco Central americano, Ben Bernanke, chegou a cobrar US$ 400
mil.
No Brasil, também, existem nomes de peso ministrando
palestras. Entre eles, destaca-se o ex-presidente e sociólogo
Fernando Henrique Cardoso. Cada apresentação dele custa em
média R$ 200 mil.

Um mercado em expansão

O mercado de palestras movimenta US$ 12 bilhões a cada ano, em
todo mundo. No Brasil, a média gira em torno de R$ 100 milhões
anuais, e encontra-se em ritmo de crescimento. E as palestras
motivacionais abocanham uma fatia considerável desse “bolo”.
Nesse cenário, as palestras motivacionais para empresas
aparecem como um bom negócio. Estima-se que 87% dos
empreendimentos de pequeno e médio porte têm investido cada
vez mais em treinamentos, cursos e seminários para motivar e
inspirar os funcionários.
No mundo corporativo, essas palestras motivacionais atuam como
fontes de energia para as equipes. Como tal, mexem com as
emoções dos funcionários, conduzindo-os para fora da sua zona
de conforto, estimulando a criatividade e impactando na
produtividade.

O que é palestra motivacional

O objetivo central de uma palestra motivacional é levar o
público a refletir sobre seus próprios sonhos e, a partir daí,

fazer algo diferente na direção dos seus propósitos de vida.
Ou seja, um palestrante motivacional estimula mudanças nas
pessoas, no nível emocional e/ou mental, levando-as a
direcionarem o foco para as inúmeras possibilidades de
desenvolvimento e crescimento, seja no âmbito pessoal ou
profissional.
Geralmente, os palestrantes lançam mão de estratégias e
táticas de persuasão para motivar e inspirar os seus ouvintes.
É muito comum o palestrante motivacional usar a experiência
pessoal para alcançar os seus objetivos.

As melhores palestras motivacionais
brasileiras
Nós selecionamos para você 5 palestras motivacionais que são
sucesso nos quatro cantos do país. São palestrantes que
encantam o público com conteúdo de primeira e uma dose certa
de humor e descontração. Anote aí:

Mário Sérgio Cortella
Cortella é um dos palestrantes mais cobiçados do Brasil nos
dias atuais. Ex-monge e doutor em Educação pela PUC-SP é,
também, o criador da série de livros “O Que a Vida Me
Ensinou”. Com 17 obras publicadas, ele aborda temas presentes
no cotidiano das pessoas, como ética profissional, religião,
educação e relações interpessoais, de maneira clara e
didática.

Leila Navarro
Veterana no mercado de palestras no Brasil e no exterior,
Leila Navarro já foi eleita pela revista Veja uma das 20
melhores palestrantes do Brasil. Transbordando energia e bom
humor, Navarro motiva a plateia a correr atrás da

produtividade no trabalho. Aborda temas como felicidade e bemestar, empreendedorismo, comportamento humano, mudança e
atitude, inovação, assertividade e comprometimento.

Bernardinho
Das quadras para o palco, Bernadinho repete, como palestrante,
o sucesso que conquistou no mundo dos esportes. Com suas
palestras motivacionais, ele lota salões para falar,
principalmente, sobre liderança, superação e trabalho em
equipe. Bernardinho também é autor dos livros “Bernardinho –
Cartas e Um Jovem Atleta – Determinação e Talento: o Caminho
da Vitória” e “Transformando Suor em Ouro”.

Pedro Janot
Ao cair de um cavalo, em 2011, Pedro Janot ficou paraplégico
e, desta forma, conhece como ninguém o poder da força de
vontade e da superação para se reerguer diante de uma
dificuldade. Esses têm sido, inclusive, os focos de suas
palestras motivacionais. Mesmo com as limitações para se
movimentar, Janot se destaca pela excelente performance nos
palcos.

Max Gehringer
Ex-presidente da Pepsi e Pulmann, Max Gehringer destaca-se
também com suas palestras motivacionais. Com uma linguagem
simples e objetiva, ela leva para o palco temas como mercado
de trabalho, política corporativa e gestão de pessoas. Por
isso é um palestrante muito requisitado pelas empresas que
buscam motivar os seus times em busca de produtividade e
competitividade.

5 TED’s imperdíveis

Você não precisa sair de casa para assistir a uma espetacular
palestra motivacional. E nem é necessário pagar caro para
isso. Palestrantes de peso e renome internacional estão na
plataforma TED, falando para milhões de pessoas, no mundo
inteiro. Com um detalhe: de graça.
Veja as opções que selecionamos para você:

Será que as escolas matam a criatividade?
– Ken Robinson
Essa é a palestra mais popular de todos os tempos no TED. O
autor e consultor britânico Ken Robinson registra cerca de 54
milhões de visualizações, defendendo um sistema educacional
que estimula a criatividade, ao invés de enfraquecê-la. Sua
palestra tem opções de legendas em 62 idiomas, inclusive, o
Português.

Como grandes líderes inspiram ação –

Simon Sinek
Sinek é professor na Columbia University e autor dos livros
“Start With Why: How Great Leaders Inspire Everyone to Take
Action” e “Leaders Eat Last”. Essa palestra tem mais de 41
milhões de visualizações, com legendas em 48 idiomas. Focado
no mundo corporativo, Sinek mostra como os líderes podem
inspirar cooperação, confiança e mudanças.

Por que fazemos o que fazemos? – Tony
Robbins
Robbins é consultor, autor de best-sellers e life coach. Em
sua palestra, ele destaca a motivação como um dos recursos
mais valiosos numa organização e aborda sobre os gatilhos que
levam a pessoa a produzir e alcançar metas. Esse TED Talk tem
mais de 23 milhões de visualizações, com legendas em 36
idiomas.

O enigma da motivação – Dan Pink
Essa é uma reflexão que começa com um fato que os cientistas
sociais sabem, mas a maioria dos gerentes não: as recompensas
tradicionais nem sempre são tão eficazes quanto pensamos. A
palestra de Pink tem mais de 22 milhões de visualizações e
está disponível em 44 idiomas.

A surpreendente ciência da felicidade –
Dan Gilbert
Professor na conceituada Universidade de Harvard e autor do
livro “Stumbling on happiness”, Gilbert defende a ideia de que
o nosso “sistema imunitário psicológico” permite que nos
sintamos realmente felizes, mesmo quando o planejamento não
funciona muito bem. Essa palestra tem mais de 17 milhões de
visualizações e está disponível em 45 idiomas.

Você gostou das nossas dicas de palestras motivacionais?
Gostaria de enriquecer a lista acima? Compartilhe conosco as
suas sugestões ou comentários.
E, agora, que tal associar palestras com leitura? Vai aqui uma
dica super legal:

Poder Sem Limites – Anthony Robbins

Você já sonhou com uma vida melhor? O livro ‘Poder Sem
Limites’ vai mostrar, passo-a-passo, como atingir sua
performance máxima enquanto você ganha liberdade financeira,
emocional e desenvolve sua autoconfiança e liderança.
Boa leitura!

