
MARCELO DE ELIAS
O PALESTRANTE DAS MUDANÇAS



Palestrante requisitado em todo país. Professor da FGV, Fundação 
Dom Cabral e Franklin Covey.

Um dos melhores palestrantes do Brasil, premiado pela Associação 
Brasileira de Liderança como o melhor palestrante sobre Mudanças e 
Gestão. Um dos palestrantes destacados pela revista TED, que 
apresentou as referências no mercado de palestras. Participou de 
visitas técnicas com outros grandes palestrantes em Dubai e Israel.

Experiência como Executivo de Recursos Humanos. Diretor da 
consultoria Academia de Empresas, empreendedor e empresário.

Formação internacional na Universidade de Tampa na Flórida/EUA. 
Administrador com MBAs pela USP e FGV. Formação executiva pela 
Fundação Dom Cabral. Realizou intercâmbio técnico-profissional em 
diversas empresas americanas. Mestrado em Inovação, 
Empreendedorismo e Design Thinking.

Fundador da “Universidade da Mudança“, o maior portal brasileiro de 
conteúdo sobre mudanças.

Assina colunas em sites e revistas. É coautor do livro “Ser Mais em 
Gestão de Pessoas” e autor do audiolivro bestseller “Como ser um RH 
Estratégico”.

Reconhecido como um dos maiores especialistas do Brasil em 
mudanças, inovação, futuro e comportamento protagonista.

MARCELO DE ELIAS



DIFERENCIAIS

Sólidos conteúdos transmitidos 
com bom humor.

Palestras customizadas às 
necessidades e cultura da 
empresa.

Excelente formação no Brasil e 
EUA. Mestrado em Inovação e 
Design Thinking

Avaliações com excelentes 
resultados.

Experiência didática adquirida 
como professor da Fundação 
Dom Cabral, Franklin Covey e 
FGV.

Mais de 20 anos de dedicação 
em desenvolvimento de líderes 
e equipes

Reconhecido e premiado entre 
os melhores palestrantes do 
Brasil

Presente em grandes eventos e 
empresas de todo país  

Experiência como Executivo, 
líder e empreendedor



TEMAS

mudanças

nossa
especialidade

em quais 
situações 

podemos ajudar?

• Desenvolver equipes que sejam 
protagonistas para as mudanças e 
transições;

• Gerar comportamentos mais favoráveis à 
adaptabilidade e aceitação das mudanças 
como algo positivo, superando desafios 
naturais das transições;

• Criar consciência e inspirar ideias à partir 
das mudanças no mundo, enxergando o 
futuro e as inovações como oportunidades;

• Entender as mudanças no mercado e na 
forma em que o cliente quer comprar, 
consumir e ser atendido;

• Facilitar a compreensão das oportunidades 
e desafios fusões, aquisições e mudanças 
na gestão do negócio;

• Ajudar os líderes a entenderem seus papéis 
em um mundo de mudanças, bem como agir 
como empreendedores das transformações 
dentro da empresa.

para quem são as 
nossas 

palestras?

equipe de 
vendas e 

atendimento

equipes 
operacionais e 
administrativas 

líderes, gestores 
e empresários

empreendedores e 
equipes de 
inovação



ALGUNS TEMAS POSSÍVEIS:

• MOTIVAÇÃO PARA MUDANÇAS, DESAFIOS E OPORTUNIDADES

• O CLIENTE MUDOU! E VOCÊ?

• VENDAS E ATENDIMENTO EM CENÁRIOS DE MUDANÇAS

• LÁ EM CIMA MUDOU! E AGORA?

• LIDERANDO O FUTURO: AS COISAS MUDAM, E O LÍDER? 

• INOVAÇÃO, MUDANÇAS E FUTURO: COMO SERÁ O AMANHÃ?

• OPORTUNIDADES E DESAFIOS EM UM MUNDO VUCA

• PROPÓSITOS: O QUE TE IMPULSIONA?

• QUASE TUDO MUDA... MENOS A NECESSIDADE DE VIVER OS 
VALORES E A ÉTICA

• PROTAGONISMO 360 GRAUS: SEJA O AUTOR DA SUA HISTÓRIA

• NEUROCHANGE: COMO AGIR QUANDO TUDO NOS ESTIMULA A 
FICAR COMO ESTÁ?

Consulte-nos sobre outros 
temas customizados e 

diferenciados



As palestras de Marcelo de Elias são reconhecidas pelo 
conteúdo inovador, atualizado e profundo, típico de um 
premiado professor de grandes instituições de ensino 
executivo, porém, apresentados de forma alegre, bem 
humorada e acessível, gerando aprendizado e reflexão.

INOVAÇÃO E
MUDANÇAS

MUDANÇAS
(ABU DHABI)

MOTIVAÇÃO
PARA DESAFIOSO MUNDO  É VUCAVÍDEO 

INSTITUCIONAL

Clique abaixo e assista

http://www.youtube.com/watch?v=R5NB2OPy9CM
http://www.youtube.com/watch?v=_CMnuQoRiNg
http://www.youtube.com/watch?v=afroQ6FPQBo&t=50s
http://www.youtube.com/watch?v=7R9ACSNtGtc
https://youtu.be/YCdNTPqqrJQ
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PROPOSTA
COMERCIAL

Duração da Palestra:
Aproximadamente 1h 
(podendo o tempo ser 

customizado de acordo 
com a necessidade do 

cliente

Logística:
Passagem aérea, traslado, 

hospedagem e alimentação 
por conta do contratante, 

quando necessários.
(origem: aeroporto de 

Guarulhos). 

Infraestrutura 
Necessária:

Microfone, som, 
computador, sistema de 

projeção e telão.



CONTATOS
E INFORMAÇÕES

E-mail:
contato@marcelodeelias.com.br
Whatsapp: 12 98185 6179 (Adriana Neves)

Blog/Site:
www.marcelodeelias.com.br
www.universidadedamudanca.com.br

Assista nossos vídeos:
youtube.com/user/marcelodeelias

facebook.com/marcelodeelias.palestras
twitter.com/MarcelodeElias
https://www.linkedin.com/in/marcelodeelias

“O melhor palestrante sobre 
mudanças do Brasil”

Academia Brasileira de Liderança

Marcelo de Elias



www.universidadedamudanca.com

+ 85.000 
seguidores

no Facebook

“Quem faz sempre 
as mesmas coisas, 
tem sempre... 
resultados piores!”

Marcelo de Elias


