
Palestras e Treinamentos Empresariais



Inspirar e ajudar pessoas a buscarem o melhor de si.

Minha missão: 



Olá e seja muito bem-vindo!

Em primeiro lugar eu gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar este 

material. Nesta apresentação curta e objetiva eu irei mostrar como o Desenvolvimento 

Pessoal pode gerar uma mudança rápida, com resultados práticos e mensuráveis 

dentro da sua empresa.

Você já parou para se perguntar quantas pessoas na sua empresa estão, neste 

momento, performando abaixo do que são realmente capazes? Quanto isso custa para 

sua empresa todos os dias? O quanto valeria para você poder ter pessoas 

comprometidas, focadas, motivadas, organizadas, produtivas, que sabem se relacionar, 

planejar, de�nir metas claras, atuam em sinergia, possuem uma rotina de alta 

performance etc. Pois o meu trabalho é justamente este: ajudar você a construir esta 

realidade de maneira estratégica...

Introdução



Paulo Machado tem uma ampla experiência internacional. 

Morou no Canadá e na Itália, viajou por quase 30 países ao 

redor do mundo e fala �uentemente 5 idiomas.

Pro�ssionalmente, ele começou sua carreira e trabalhou por 

muitos anos na Organização Mundial da Família (entidade 

�liada e intimamente ligada às Nações Unidas) onde alcançou 

o cargo de Chief Communications Of�cer. Durante os 3 anos 

que morou na Itália, ele trabalhou diretamente com um dos 

maiores jogadores de todos os tempos do futebol mundial: 

Clarence Seedorf, no Milan, desenvolvendo toda a estratégia 

de marketing do jogador e auxiliando em seus negócios.

É formado em Jornalismo pela PUC-PR, cursou Letras na 

UFPR, tem Pós-Graduação em Comunicação Empresarial e 

MBA em Marketing, um diploma pela Sociedade Brasileira de 

Coaching e é autor do livro “O Verdadeiro Sucesso”.

Uma carreira ao 
redor do mundo...



“Um grande campeão! Sou muito grato a ele pelo seu 

suporte em minha carreira e pelos anos que trabalhou 

ao meu lado no Milan.”

Clarence Seedorf

Jogador 4 vezes campeão da Champions League

Hilgo Gonçalves

CEO Losango de 2008 a 2015

“Conheço o Paulo há muitos anos e posso dizer que 

ele aplica na vida pessoal e pro�ssional os conceitos 

que defende e isso é um grande mérito.”

Eduardo Ferraz

Consultor e autor best-seller

“Agradeço ao Paulo por sua valiosa contribuição às 

famílias no mundo inteiro durante os anos que 

trabalhou na Organização Mundial da Família.”

Dra. Deisi Kusztra

Presidente da OMF - Organização ligada à ONU

“Ele é inteligente, fala 5 idiomas, viajou o mundo e 

isso lhe dá uma perspectiva que poucos 

conseguem ter.”

José Pio Martins

Reitor da Universidade Positivo

“Ele tem uma habilidade incrível de olhar as coisas 

estrategicamente, apresentar ideias e inspirar pessoas. 

Seu impacto é imediato por onde passa.”

Renato Casagrande

Especialista em Gestão Educacional

“Além de um excelente comunicador, o Paulo é 

também um grande estrategista. Com certeza, seu 

trabalho fará a diferença na vida de muita gente.”



Coaching é um processo de realização de metas que visa acelerar o seu 

crescimento. Imagine que existe um ponto A (situação atual) e um 

ponto B (situação desejada). O Coaching é a ligação entre esses dois 

pontos de maneira estratégica e com foco em resultados mensuráveis.

Ÿ Saindo do modo automático para planejar

Ÿ Diferença entre objetivos e metas

Ÿ Iniciando um novo Ciclo de Crescimento

Ÿ A importância de conhecer seus pontos fortes e fracos

Ÿ Como conseguir manter o foco no que realmente importa

Ÿ Como aumentar cada vez mais sua motivação

Ÿ Extraindo o melhor de si mesmo

Ÿ Estabelecendo um comprometimento verdadeiro com sua empresa

Ÿ Identi�cando os sabotadores que estão impedindo seu progresso

Ÿ Escrevendo uma nova história a partir de agora...

Como planejar e perseguir
com foco suas metas

Coaching para Gestores

* Pode ser contratado no formato ‘Workshop em Grupo’ ou ‘Individual’. Exclusivo para gestores.
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O sucesso não é algo que você persegue, mas algo que você 

atrai pela pessoa que você se torna. Invista em si mesmo, 

torne-se a melhor pessoa que você é capaz de ser e o seu 

sucesso será a consequência natural disso.

Ÿ A excelência deve estar presente em tudo o que você faz

Ÿ Não espere, vá atrás do próprio desenvolvimento

Ÿ A importância de focar em seus pontos fortes

Ÿ Por que performamos tão abaixo do nosso potencial

Ÿ Motivação: entendendo a fonte da nossa energia

Ÿ Por que é tão difícil mudar? Como conseguir?

Ÿ Como planejar e perseguir com foco suas metas

Ÿ Um novo começo a partir de agora...

A busca constante pelo
próprio Desenvolvimento

1. Desenvolvimento Pessoal



Ocupar-se não signi�ca produzir. Você pode cumprir tarefas o dia 

inteiro e ainda assim não realizar nada de signi�cativo. Fuja desta 

ilusão e foque no que realmente importa. Você vai ver que o  que 

falta não é tempo e sim organização, foco e disciplina.

Ÿ Como criar uma rotina de Alta Performance

Ÿ Você tem muito mais tempo do que imagina...

Ÿ ...e ainda assim ele é muito mais valioso do que parece

Ÿ O que falta não é tempo e sim organização, foco e disciplina

Ÿ Princípio de Pareto: a chave para aumentar sua produtividade

Ÿ Nunca aja antes de ter clareza das suas prioridades

Ÿ Elimine as distrações para poder canalizar seu foco

Ÿ Como acabar de uma vez com a procrastinação

Ÿ Uma forma mais inteligente de gerenciar seu tempo

Ÿ Aumentando a produtividade sem gerar estresse

Construindo uma Rotina
de Alta Performance

2. Produtividade



Há 3 formas básicas para uma empresa crescer: a) vender 

para mais clientes, b) vender com mais frequência para 

os mesmo clientes ou c) cobrar mais pelo que ela 

oferece. Nos três casos, você precisará de uma estratégia 

inteligente de marketing e vendas.

Ÿ O tripé que sustenta o sucesso de uma empresa

Ÿ Valor Real x Valor Percebido

Ÿ Princípios essenciais de marketing

Ÿ Como aumentar seu valor percebido

Ÿ Por que você deve saber encantar seus clientes

Ÿ A importância de acreditar no que se vende

Ÿ Os 4 passos de uma venda bem executada

Ÿ Benefícios x Características

Ÿ Lições do maior vendedor do mundo

Ÿ O que você precisa para ser um grande vendedor

Marketing para vendedores:
Como vender mais e melhor

3. Vendas



resultados rápidos

Diferenciais:

Todo material é projetado especi�camente para gerar ações imediatas e resultados rápidos.

Tailor made
O conteúdo pode ser desenvolvido sob medida para atender as suas necessidades especí�cas.

Acompanhamento
Acompanhamento com Coaching para assegurar que os resultados sejam duradouros.



Depoimentos:

Eleandro Passaia
Apresentador SBT

“Impactou profundamente minha vida. 

Simples, direto ao ponto e com 

ensinamentos profundos e aplicáveis.”

Lurdes Maria D. Freiberger
Diretora Executiva - Bell’Arte

“Que Programa maravilhoso você conseguiu 

criar. Uma experiência transformadora do 

início ao fim!”

Andrei Matzenbacher
Diretor Executivo - Grupo Jardim da Saudade

“Não só fiz o Programa completo que é 

excelente, como contratei também para 

toda minha equipe.”

Programa baseado no livro “O Verdadeiro Sucesso”

Hilgo Gonçalves
CEO Losango de 2008 a 2015

Embaixador Great Place to Work

“Nunca tinha visto uma ferramenta tão 

transformadora em todos os meus anos de 

mundo corporativo.”

ASSISTIR AOS DEPOIMENTOSBAIXAR LIVRO

http://youtu.be/hbt272odu_A
http://youtu.be/hbt272odu_A
http://paulomachado.com/livro
http://paulomachado.com/livro
http://paulomachado.com/livro
http://youtu.be/hbt272odu_A


www.paulomachado.com

Quer conversar mais? Ligue para:

Tel.: (41) 9.9925.1010
contato@paulomachado.com
Skype: PauloMachadoCoach


