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Desenvolva o
potencial de
seus líderes e
colaboradores

Palestras, Treinamentos, Cursos In-

Company e Coaching Executivo



VOCÊ SABIA QUE...

74%

Fontes: Vantage Circle e TalentSmart

de colaboradores dizem não estar atingindo
todo o seu potencial no trabalho devido à falta

de oportunidades de desenvolvimento.

“
”

Mais de 92% dos recrutadores
consideram as habilidades

comportamentais (soft skills) tão
ou mais importantes que as

habilidades técnicas (hard skills)
para o sucesso das empresas.

Levantamento Global realizado pelo LinkedIn em 2020 analisando 

mais de  12 milhões de vagas disponíveis para contratação.



TEMAS
Conheça a seguir os 5 principais temas

que podem ser customizados de acordo

com suas necessidades específicas e

contrate para sua empresa.

Formatos disponíveis:

Palestras: 1 a 2 horas

Treinamentos: 8 a 16 horas 

Cursos In-Company: Acima de 16 horas



1) Motivação
Como motivar (e manter motivada) sua

equipe para trabalharem com mais

energia, resiliência e disposição.

Gestão de Pessoas na nova realidade do

mundo digital repleto de inovações,

trabalho remoto, quebra de paradigmas etc.

2) Liderança



3) Performance
Organize-se, tenha prioridades claras,

elimine distrações, gerencie melhor seu

tempo e foque no que realmente importa.

Treinamento intensivo de equipes

comerciais para gerar um aumento

imediato de vendas em sua empresa.

4) Vendas



5) Bem-Estar
Equilibrando sua vida pessoal e profissional

para trabalhar com mais saúde física,

mental e emocional no dia a dia.

Definição de Metas, Autoconhecimento,
Relacionamentos Interpessoais, Transformação de
Hábitos, Propósito, Trabalho em Equipe e mais...

Outros temas:



O QUE VOCÊ VAI
OBTER PARA
SUA EQUIPE:

Colaboradores mais engajados, motivados,

produtivos, bem relacionados... com uma

mentalidade voltada ao sucesso e à

autogerenciamento em que todos estão

sempre buscando o melhor de si.

“Um profissional extraordinário em todos
os sentidos. É impressionante como seu
trabalho realmente transforma as
empresas por onde passa."
Hilgo Gonçalves
Ex-Presidente Banco Losango
Embaixador Great Place to Work

“Uma das pessoas mais 
brilhantes, competentes e 
talentosas que já conheci."

Prof. José Pio Martins
Ex-Reitor Universidade Positivo



Programa Completo de Coaching

Executivo Online de 3 meses para o

desenvolvimento de lideranças.

Coaching
Executivo



15 ANOS DE
EXPERIÊNCIA

Confiado por líderes em empresas de

diferentes tamanhos e setores:



Paulo Machado trabalhou por vários anos

ligado à ONU, aprendeu 5 idiomas, viajou

por quase 30 países, morou no Canadá e na

Itália, onde trabalhou com o grande jogador

de futebol Clarence Seedorf no Milan.

É Professor Referência na Pós-Graduação da

PUC-PR, formado Jornalismo, cursou Letras

na UFPR, tem Pós em Comunicação

Empresarial, MBA em Marketing e é autor do

livro “O Verdadeiro Sucesso”. 

Currículo



Conheça também Treinamento do Livro,

uma trilha de aprendizagem totalmente

online para o desenvolvimento de Soft

Skills essenciais para seus colaboradores.

Ver Apresentação Assistir aos Depoimentos|

Veja na Amazon

https://www.amazon.com.br/Verdadeiro-Sucesso-Princ%C3%ADpios-Transformar-Agora-ebook/dp/B01M9GUULA/
https://www.amazon.com.br/Verdadeiro-Sucesso-Princ%C3%ADpios-Transformar-Agora-ebook/dp/B01M9GUULA/
https://paulomachado.com/wp-content/uploads/2023/01/Programa-de-Desenvolvimento-Online-Empresas.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_O5i7puL1uw
https://www.amazon.com.br/Verdadeiro-Sucesso-Princ%C3%ADpios-Transformar-Agora-ebook/dp/B01M9GUULA/


CONTATO:

Quer ganhar uma Sessão de Consultoria

Gratuita para avaliarmos juntos possíveis

soluções para as dores que você

enfrenta em sua empresa atualmente?

 

Então, clique no botão abaixo para abrir

o Chat no WhatsApp, verificar a

disponibilidade e agende agora mesmo.

www.paulomachado.com

Tel.: (41) 99925-1010

contato@paulomachado.com

Clique Aqui

https://api.whatsapp.com/send?phone=5541999251010&text=Ol%C3%A1%2C+gostaria+de+saber++mais+informa%C3%A7%C3%B5es+por+favor.&source=&data=&app_absent=

