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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 T&D, que 
apresentou as referências no mercado de palestras. Participou de 
visitas técnicas com outros grandes palestrantes em Dubai e Israel.

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

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.

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

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.

Como atividade de lazer, é vocalista da banda Playmobill e os 
Aquaplays, que toca rock dos anos 80 e 90. 
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Atitude Rock 
and Roll: 

Como 
conseguir 
resultados 

épicos 
fazendo da 

vida um 
espetáculo

Equipe 
Engajada: 

Times 
memoráveis 

com 
resultados 

surpreendent
es

Diversidade: 
Não é para 

respeitar... é 
para celebrar 

as 
diferenças!

A Geração Z: 
Mais 

mudanças 
pela frente

Mudanças na 
aprendizage
m: O futuro 

da educação 
e a educação 

que tem 
futuro

Palestra com 
Canvas:

As atitudes 
essenciais 

para a 
mudança



Ideal para grandes convenções com 
estruturas de palco, som e projeções 

impactantes. Eventos de 
transformação pessoal e vendas

É uma palestra que usa a analogia da 
música, bandas de rock e dos shows para 
inspirar as pessoas a viverem uma vida de 

resultados épicos.

ALGUNS ASSUNTOS:
Atitude e energia, planejar o espetáculo e 

dar um show, compreender o público, 
equipes multitalentos, o poder da 

diferenciação, inovação e adaptação, 
construir parcerias, valorização dos 

bastidores, acreditar no talento, deixar um 
legado. 

Atitude Rock and Roll: Como 
conseguir resultados épicos 

fazendo da vida um espetáculo



ALGUNS ASSUNTOS:
A grandeza das equipes, o poder da 

confiança, comportamentos fortalecedores 
e nocivos, comunicação, paixão pelo 

propósito, singularidade e a celebração 
das diferenças; sinergia, criatividade 

coletiva e resultados inovadores.Trata sobre o poder de uma equipe 
engajada através de analogias e exemplos 
poderosos que apresentam as virtudes de 

um time de sucesso.

Equipe Engajada: Times 
memoráveis com resultados 

surpreendentes

Ideal para eventos onde se busca 
a reflexão sobre a necessidade 

do trabalho em equipe



ALGUNS ASSUNTOS:
Diversidade como oportunidade de 

crescimento, sinergia e celebração das 
diferenças, o mundo muda e a forma de pensar 
também, mudança de pensamentos e atitudes 

como ingredientes para o sucesso, aprendendo 
com o outro, e se todos fossem iguais?, 

empatia e equipes de diversidade.

Sensibiliza para as grandezas das atitudes 
e para os resultados superiores que são 

alcançados quando construímos a sinergia 
com pessoas diferentes.

Diversidade: Não é para 
respeitar... é para celebrar as 

diferenças!

Ideal para sensibilizar sobre 
valores como a igualdade, 
diversidade e singularidade



Nessa palestra serão apresentadas as 
mudanças na sociedade e nas gerações, 
destacando os traços característicos da 

Geração Z e as oportunidades e desafios 
decorrentes dessa nova realidade.

ALGUNS ASSUNTOS:
As mudanças e a importância de entender 

as gerações, entendendo as diferenças 
entre as gerações, mudanças, como é a 

geração Z, o que a geração Z representa e 
como será o mundo com eles, como eles 
consomem, aprendem e trabalham, como 

eles comunicam e relacionam.

A Geração Z: Mais mudanças 
pela frente

Idealizada para líderes, empresários, 
gestores, pessoas que vendem e 

comunicam com jovens, profissionais 
de marketing e educadores



O mundo, as empresas e a 
sociedade vem mudando 

rapidamente... e a educação? Nessa 
palestra são apresentadas as 

grandes mudanças e os desafios no 
ensino e quais os caminhos para 

alcançar os bons resultados

ALGUNS ASSUNTOS:
O que está mudando no mundo e impacta na 

forma de aprender, novos paradigmas na 
educação, circulação do conhecimento, a 

formação do ser integral, tecnologia na sala 
de aula e fora dela,  alunos protagonistas, 

desafios da educação, a crise de atenção, de 
portas abertas para a inovação, educação 

para empreender mudanças.

Mudanças na aprendizagem: O 
futuro da educação e a 

educação que tem futuro

Ideal para eventos de professores, 
gestores escolares e profissionais do 

terceiro setor com atividades 
relacionadas com a educação



As palestras normalmente são apresentações 
unidirecionais, sem interação ou atividades práticas... 
Porque não mudar isso? Com o apoio de ferramentas 
exclusivas (canvas da mudança de atitude e plano de 

mudança pessoal), os participantes, divididos em grupos, 
dedicam uma parte do tempo na discussão das mudanças 

e das atitudes necessárias para os novos contextos. 
Depois, apresentam as principais reflexões através de 

uma “nuvem de palavras” online e em tempo real e 
preparam um plano de ação individual que norteará as 
ações futuras. É uma palestra com a concretização das 

reflexões através de materiais que podem ser 
customizados para cada empresa.

Palestra com Canvas:
As atitudes essenciais para a 

mudança

Ideal para eventos em que se procura 
sensibilizar e discutir sobre as mudanças 
nas equipes e nos indivíduos de maneira 

prática. 

METODOLOGIA INÉDITA
CONTEÚDO CUSTOMIZÁVEL

(para qualquer tamanho de público)



OUTROS TEMAS JÁ CONSAGRADOS

• 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



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


