


Currículo completo, clique aqui.

Conheça
Rafael Baltresca

• 38 anos, marido e pai;
• Professor e palestrante corporativo desde 1999;
• Graduado em Engenharia no ano de 2001;
• Especialista em Programação Neurolinguística [PNL];
• Estudioso de psicologia social e aplicada a negócios;
• Hipnoterapeuta e professor de hipnose;
• Atuação como conferencista nos Estados Unidos,

Espanha, Portugal, Argentina, Uruguai, Peru, Colômbia,
Venezuela e Chile, além de quase todos os estados brasileiros;

• Ilusionista profissional reconhecido internacionalmente por
seus métodos, ideias inovadoras e criações;

• O primeiro hipnólogo brasileiro a se apresentar em Las Vegas – EUA;
• Criador do canal O Hipnólogo no YouTube, com 500.000 inscritos e

mais de 19 milhões de visualizações ;
• Realiza treinamentos em Português, Inglês e Espanhol.

http://bit.ly/Baltresca_CV


• Professor e palestrante corporativo há 19 anos;
• Especialista em psicologia social pela Wesleyan University – EUA;
• O 4º palestrante mais requisitado do Brasil segundo o portal 

Palestrantes.org;
• Já palestrou para mais de 350 clientes e assistido por mais de 

170.000 pessoas.

Hipnólogo, estudioso da mente humana

• Campeão latino-americano de ilusionismo;
• Ilusionista profissional desde 2001, premiado em 4 campeonatos 

nacionais e 1 internacional;
• Artista convidado pelo Magic Castle, Hollywood.

Com o lúdico, Baltresca demonstra na prática o conteúdo abordado...
...e, claro, a palestra fica muito mais leve e interessante.

Professor e Palestrante

• Especialista em hipnose de palco  Marc Savard  International e Catherine 
Hickland – Las Vegas – EUA;

• Especialista em hipnose clínica  Anthony e Freddy Jacquin e James Tripp 
(Londres - Inglaterra); Certificado pelo Instituto Pablo Segóbriga (Madird);

• Professor de hipnose clássica, Baltresca é referência quando o assunto é 
estudo da mente humana e hipnose.

Ilusionista



Na TV
Participação no programa do Jô Soares, Silvio Santos, Teleton, CQC,

Programa Eliana, Programa Amanda Françoso, Programa Sensacional
(Daniela Albuquerque), Gilberto Barros e, em Montevidéu, programa
Café Torrado em La Mañana del Once.

http://bit.ly/Baltresca_NaTV
http://bit.ly/Baltresca_NaTV


No mundo digital
Rafael Baltresca é assíduo criador de conteúdo e já bateu o recorde de 

mais de 19 milhões de visualizações . Veja onde encontrar suas 
publicações:

 YouTube - Canais O Hipnólogo e Rafael Baltresca;
 Ideias e artigos semanais  no Blog Insights;
 PodCast de entrevistas sobre empreendedorismo prático e negócios  

inusitados - BalCast;
 Envios mensais de conteúdo por e-mail na Sinapse Newsletter;
 Além de publicações diárias nas redes sociais Facebook e 

Instagram.

http://bit.ly/Baltresca_HipnoDrops
http://bit.ly/Baltresca_YouTube
http://bit.ly/Baltresca_Insights
http://www.balcast.com.br/
http://bit.ly/Baltresca_Sinapse
https://www.facebook.com/rafaelbaltresca
https://www.instagram.com/baltresca/


Click!

http://bit.ly/Baltresca_Clientes






RAFAEL
BALTRESCA,
Um hipnólogo no ambiente corporativo 





O PODER É SEU!
Prepare-se para uma palestra completamente

diferente das tradicionais. Com demonstrações
de HIPNOSE, descubra o FANTÁSTICO poder
escondido em você.



• Autochacoalhão diário! Nosso mundo não é feito pela 
realidade que nos rodeia, mas como a percebemos. Entenda 
como se blindar de cenários desmotivadores, 
desacreditados e gerenciar a sua automotivação; 

• Num Brasil em que é raro assumir a responsabilidade pelas 
fraquezas - e não apenas pelos êxitos – Rafael traz o 
conceito de “Protagonismo na veia!”, a arte de trazer a 
responsabilidade das mudanças para si próprio, 
independente da situação e risco.

• Autogestão de mudanças. Como sistematizar e reprogramar 
comportamentos indesejados entendendo o funcionamento 
das mentes consciente e subconsciente;

• Influência/autoinfluência. O tempo todo influenciamos e 
somos influenciados – muitas vezes sem perceber. Nesta 
palestra veremos como funciona a mente humana e como 
aumentar nosso poder de persuasão, a essência da 
liderança e influência;

ASSUNTOS ABORDADOS



• Repensar! Constantemente caímos na armadilha do 
comodismo comportamental. E isto pode ser inevitável com 
o passar dos anos quando não se tem uma cultura de 
mudanças. 

A palestra convida o público a repensar o óbvio, os 
processos, o dia-a-dia. Nosso cérebro é uma máquina de 
adaptação, mas o mercado e nosso desenvolvimento 
intelectual exigem um movimento contrário a isso: ampliar
nossa zona de conforto o tempo todo.

• Superação! A vida saudável não é pautada por uma busca 
desenfreada em livrar-se dos problemas, mas sim por 
escolher quais problemas queremos lidar e quais estão 
alinhados com nossos propósitos. Mudanças perceptivas e 
superação pessoal podem ser aprendidas, treinadas e 
fazerem parte do nosso dia-a-dia.

• Influência ao cubo. Mais do que encantar, saiba como 
hipnotizar seus clientes com respeito e verdade. A confiança 
extrema como chave ética de acesso ao subconsciente.

ASSUNTOS ABORDADOS



CONHEÇA A PALESTRA 

Num ambiente exatamente igual para todos, com o
mesmo mercado, mesmo padrão de clientes e, em
muitas vezes, o mesmo produto, o que diferencia o
profissional fracassado do de sucesso?

Simples: Sua percepção.

A forma com que enxerga seu mundo, lida com
problemas e como constantemente prova novos hábitos,
métodos e se torna um agente da mudança ativa. Sem
esperar que as coisas mudem, é ele quem ousa a mudar.

Na palestra “O PODER É SEU”, Rafael aborda o
fantástico poder de inovação, superação e mudança que
há dentro de nós. Por meio de exemplos de vida,
estratégias comportamentais e demonstrações lúdicas,
seu publico sairá da palestra com novas chaves
perceptivas, visões de negócio e, assim, uma nova
realidade.

A palestra é 100% interativa.



http://bit.ly/Baltresca_Video


METODOLOGIA

A metodologia desta palestra baseia-se em teorias 
comportamentais , vivências e histórias reais que cativam e 
chacoalham a plateia. O objetivo é o aprendizado pelo lúdico, pela 
emoção, trazendo reflexões e novos pontos de vista aos participantes.

Apoio: provocações com números de ilusionismo e técnicas de 
auto-hipnose / autossugestão.



GANHOS SECUNDÁRIOS 
VISÍVEIS E INVISÍVEIS 

• Melhoras no relacionamento entre colaboradores e clientes;

• Aumento da sensação de pertencimento e maior qualidade dos 
trabalhos desenvolvidos;

• Sensação de “donos do negócio” - Aumento da responsabilidade, 
produtividade e automotivação;

• Sentimento de bem-estar entre os participantes, afetando o clima 
organizacional. A “pessoa jurídica” resgatando “pessoas físicas”;

• Melhora da comunicação interna: diminuição de atritos e 
desentendimentos;

• Respeito pelo trabalho e pessoas mais envolvidas                               
no processo organizacional.



Transformação é um processo interno.

Tudo que nos é imposto por um agente externo se
perde facilmente com o passar do tempo.

A minha missão de vida é atuar no mundo como
um “pavio”, um “estopim”, um propulsor de
mudanças efetivas na vida das pessoas.

Meu propósito é influenciá-las a repensar seus
comportamentos, desafiar seus limites e dar luz a
novas possibilidades na constante busca pela
excelência.

PROPÓSITO
Por Rafael  Baltresca

http://rafaelbaltresca.com.br/depoimentos-de-clientes/


DEPOIMENTOS 
DE QUEM CONTRATOU

Adoro receber feedbacks. Clique abaixo e veja o que meus contratantes têm a dizer.

“Ficamos muito felizes e encantados com a palestra do Rafael. Uma história de vida 
sem igual e uma pessoa com um brilho excepcional.

Tivemos muitos feedbacks positivos em todas as 12 palestras realizadas no Banco 
Itaú . A palestra com hipnose foi bem diferente de todas que já fizemos e superou as 

expectativas de todos. Show!!!” 

Eliana Tanaka – Gerência de Planejamento Operacional – Itaú 

http://bit.ly/Baltresca_Contratantes


DEPOIMENTOS DE QUEM ASSISTIU
Clique abaixo e leia todos os depoimentos do meu querido publico. 

“Rafael Baltresca, você foi simplesmente
ótimo. Arrasou na palestra! Foi mais que
motivadora e já estou usando muitas dicas
no dia-a-dia. Você é maravilhoso, iluminado,
simpático e humilde. Foi maravilhoso poder
conhecê-lo e ter a chance de participar do
evento. Status de quem assistiu:
hipnotizado, otimista e confiante! Parabéns
e obrigada :)”

Cilene Katchvartanian

“Decididamente é uma palestra que muda
nossa visão de vida. Enfim, não existem
palavras que possam expressar a minha
satisfação e sorte em poder estar ali,
vivenciar e ouvir palavras que mudariam
minha vida! Obrigado, Rafa!”

Palestra sensacional! Parabéns pelo carisma,
simpatia e simplicidade. Pode ter certeza que
você está ajudando muitas pessoas, assim como
me ajudou, a enxergar novos horizontes. É nítido
que você faz seu trabalho com muito amor,
verdade e convicção. Continue assim, com essa
energia vital incrível ! Abraços, Simone.”

Zac Ferroni Simone de Souza 

http://bit.ly/Baltresca_Publico


A ÚNICA PALESTRA COM 
12 MESES DE DURAÇÃO

Quanto tempo a motivação gerada por uma palestra
pode durar?

Aposto que você gostaria que o investimento de
tempo, dinheiro e energia em um palestrante durasse
muito mais que algumas horas, certo?

Temos uma ótima noticia para você!

Durante esta palestra, os participantes ganharão
um código de cadastro em uma área secreta de nosso
site. As pessoas cadastradas receberão mensalmente,
durante 12 meses, artigos, vídeos e provocações
referentes à palestra como complemento e fixação do
conteúdo.

http://rafaelbaltresca.com.br/quem-assistiu-palestra/






Felipe Cucato

(11) 2532-6613 | (11) 9.4184-3040
atendimento@rafaelbaltresca.com.br

www.RafaelBaltresca.com.br

Quer saber mais?

Ficamos à disposição e estamos juntos para fazer um evento ÉPICO com você!
Vamos dar uma chacoalhada no seu time :)


