


A capacidade de análise do comportamento humano, da diversidade de 

cenários e a conexão com o mundo atual são importantes competências 

que têm mantido a palestrante motivacional Leila Navarro entre as mais 

requisitadas palestrantes brasileiras.

A mais de 18 anos no mercado, ela mantém consolidada a sua carreira no 

Brasil e no exterior. 

Segundo a Revista Veja, integra o ranking dos 20 mais notáveis palestrantes 

brasileiros.

Com abordagens voltadas à felicidade e bem-estar, empreendedorismo, 

comportamento humano, mudança e atitude, inovação, assertividade e 

comprometimento, Leila Navarro traduz de forma prática e direta as 

condições para uma pessoa ser bem-sucedida e feliz na vida pessoal e 

profissional



Diferenciais

• Leila Navarro desenvolve conteúdo específico para segmentos como: indústrias,

bancos, faculdades, escolas, associações, cooperativas, prefeituras, CDLs, convenções e

outros.

• A palestra escolhida será personalizada de acordo com o briefing feito diretamente

com Leila Navarro. Adaptadas ao seu evento, empresa e público, o que chamamos

TailorMade.

• Apresenta Palestras Presenciais e Online, Workshops.

• O talento e know-how de Leila Navarro possibilita que o efeito de suas palestras sejam

mais duradouros, potencializando o seu investimento.

• Palestra ministrada sem apresentação de slides com muito dinamismo e interação.

• Leila Navarro conta com uma equipe comprometida com o seu evento, administrando

todo o processo de logística e contratação.





PALESTRAS MAIS PEDIDAS

• Como se manter motivado e produtivo diante dos novos desafios

• Como virar o jogo

• Como virar o jogo em vendas

• Liderança e integração de equipes

• Motivação, atitude e comprometimento para resultados

• O poder da superação em tempos de crise

PALESTRAS SEGMENTADAS

• Confiança & Empreendedorismo

• Diversidade, Inclusão & Atitude

• Gestão de Pessoas & Carreira

• Liderança & Integração de Equipes

• Motivação & Vendas

• Mudança, Criatividade & Inovação

• Qualidade de Vida & Felicidade

• Superação & Sucesso

Todas personalizadas de acordo com o briefing feito diretamente com Leila 

Navarro. Adaptadas ao seu evento, empresa e público, o que chamamos 

TailorMade.



PALESTRAS ESPECIAIS

• Educação 

• Longevidade 

• Mulher



Eventos em destaques



Alguns de nossos clientes



Livros e DVDs Autora de 15 livros, entre eles, “ Autocoaching de carreira e de 
vida”, “Talento para ser Feliz”, “Talento à prova de crise”, “A vida 
não precisa ser tão complicada”,  “O poder da superação”. 

E seu mais novo lançamento o “Virar o Jogo”

Compre estes produtos na Amplatitude:

www.amplatitude.com.br

Compre estes produtos na:

www.leilanavarro.com.br/loja



“Nada acontece por acaso! Tudo faz sentido... Essas 
afirmações traduzem um verdadeiro sentido de vida, uma 
direção para o cumprimento de objetivos alinhados a 
resultados. Aliás, resultado sustentável é o foco do meu 
trabalho que, inevitavelmente, é reflexo das conquistas dos 
meus clientes. 

Se você está em busca de uma forma diferente, inovadora e 
eficaz para dar um upgrade à sua empresa, negócios e 
empreendimentos por meio de seus colaboradores, então, faz 
sentido esta apresentação ter chegado à suas mãos. 

Desejo ações e resultados poderosos para você e seus 
negócios.”

ENTRE EM CONTATO CONOSCO:

atendimento@leilanavarro.com.br

Telefax +55 (11) 4790 2029

Cel 011 9 8081 2000 (whatsapp)

www.leilanavarro.com.br


