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ALEXANDRE

Empresário, professor e palestrante.
Já morou no sul e no norte do país.
Vive sempre no mundo da lua e
atualmente mora mesmo é nas
estradas e aeroportos do mundo.
Diretor da MIND PESQUISAS, pósgraduado em Marketing, possui um
Master em Comunicação Empresarial e
cursou a Escola Avançada de Pesquisa
de Mercado na University of
Georgia em Atlanta nos EUA. Conduziu
milhares de pesquisas em todo o
Brasil.
Autor dos livros “Longevidade
Inteligente” (2020) e “Pesquisas de
Opinião Pública” (2017). Fundou o
portal “Revolução Prateada”, que
estuda a Economia da Longevidade.

Clique aqui e veja
algumas palestras!

Guitarrista mequetrefe, palestrante
TEDx, Professor da FGV e escritor, além
de pai do Cássio e do Tárik, suas duas
melhores obras.

ALGUMAS
EMPRESAS ATENDIDAS

DEPOIMENTOS
Tivemos a satisfação de contar com as palestras
do Alexandre para a abertura do nosso principal
evento, que é a Semana da Indústria, e em todas
as ocasiões foi um tremendo sucesso. Seja falando
sobre Felicidade, sobre Superação de Crises ou
Inovação, suas palestras são dinâmicas, com
conteúdo atualizado que mistura diferentes áreas
do conhecimento e motiva a plateia para a
mudança. Eu recomendo!

Eddie van
Tilburg
Diretor
Regional do
FIESP/SP

Alexandre tem a capacidade de interação com a
plateia, demonstrando ao mesmo tempo
conhecimento e competência para passar o
conteúdo da palestra de forma dinâmica,
humorada e sintética. Recomendo a todos a
contratação de suas palestras, pois o resultado e o
retorno são garantidos.

Jorge Luiz
Conde
Vice-Diretor
da Faculdade
de Ciências
Humanas de
Cruzeiro.

Alexandre desenvolve um excelente trabalho de
alinhar precisamente suas palestras com o objetivo
da empresa, envolvendo a plateia em um ambiente
de alta motivação e participação, agregando
conhecimentos avançados e diversificados com o
tema. Suas palestras são indispensáveis para quem
deseja criar um ambiente de alta produtividade e
conhecimento para atingir o objetivo do evento.

Lamartine
Barbosa
New Business
Director
Maxion

LIVROS PUBLICADOS

LONGEVIDADE INTELIGENTE

PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA

Clique na miniatura para saber mais sobre cada obra.

DESTAQUES
APRESENTADOR NA
TV UNIFATEA

PALESTRA NO TEDX

IMERSÕES
INTERNACIONAIS

ENTREVISTAS

Clique na miniatura para saber mais sobre cada trabalho.

PALESTRAS

INOVAÇÃO EM
TEMPOS DESAFIADORES
Nesta palestra, Alexandre traça um surpreende cenário de
como as mudanças estão revolucionando por completo o
mundo que conhecemos. Ele alerta para os riscos que o
sucesso embute, de se apegar a uma fórmula que pode
não mais funcionar no futuro e a necessidade de se
repensar as formas como fazemos o que fazemos, e como
sermos melhores, mais rápidos, mais criativos, mais
eficientes e mais inovadores.
A palestra motiva para a mudança, para a inovação, para
a quebra de paradigmas e para a exploração de todo o
potencial criativo que existe dentro de cada um de nós, já
que nada muda se não mudarmos antes.

CORRE QUE
A FILA ESTÁ VOANDO
O mundo tá mudando tão rápido, mas tão rápido que hoje em dia até
para ficar estagnado você tem que correr, porque a fila tá andando
depressa demais. Então o profissional do futuro deve ter disposição
para aprender coisas novas sempre, mente aberta para pensar o que
nunca foi pensado e agilidade para mudar mesmo quando o time
estiver ganhando.
Se no passado quebravam apenas as empresas que faziam as coisas
erradas, hoje em dia quebram até mesmo as empresas que fazem as
coisas certas por tempo demais. Mas as empresas só mudam quando
as equipes mudam junto. Porque equipes fazem sempre as mesmas
coisas geram empresas que fazem as coisas certas por tempo demais.
Então bora evoluir, porque a fila tá voando.

COMO SER UM
PROFISSIONAL MAIS CRIATIVO
Van Gogh, Beethoven, Da Vinci, Pablo Picasso… é comum que a gente
associe a criatividade aos grandes gênios da arte, o que é no máximo
uma meia verdade. Porque a criatividade não é uma dádiva exclusiva de
alguns poucos iluminados que resolvem passear na Terra a cada par de
séculos, mas um dom da espécie Humana.
NesTa palestra divertida e cheia de energia Alexandre mostra como
funciona o processo criativo e o que cada pessoa pode fazer,
independente do seu cargo, experiência ou área de atuação, para ser um
profissional mais criativo e inovador. Não a criatividade viajante
daqueles seres iluminados que ilustram as páginas da história, mas a
criatividade nossa de cada dia, que resolve problemas práticos e faz a
vida acontecer.

OPORTUNIDADES DA
REVOLUÇÃO DA LONGEVIDADE
O mundo passa por grandes mudanças, uma delas é o aumento sem
precedentes na expectativa de vida das pessoas. Esse novo perfil
populacional vai gerar grandes transformações na sociedade e vai
trazer também uma série de oportunidades para as empresas que
souberem se adequar à essa nova realidade do mercado. Nessa
palestra informativa, divertida e instigante, Alexandre Correa Lima,
fundador do portal Revolução Prateada, descortina esse novo cenário, e
o que empresas, governos e sociedade devem fazer para serem
protagonistas desses novos tempos.
Além disso, é possível enfocar as “6 dimensões da Longevidade
Inteligente”, base do segundo livro do autor, com um conteúdo bastante
apropriado para o público geral e para palestras internas de eventos
como SIPAT.

GERINDO
GERAÇÕES
Nunca na História da Humanidade tivemos tantas gerações
convivendo juntas no mercado de trabalho. Nos EUA já são 5 e no
Brasil pelo menos 4. E cada geração traz gravado na alma o
código cultural de sua época. Isso representa enormes desafios
para as corporações, porque os drivers de motivação da geração
que lidera podem ser um bocado diferentes da geração que é
liderada.
Aliás, o que é liderar e ser liderado para uma geração que não
aceita rótulos?Se há desafios, as oportunidades são enormes.
Porque é justamente no fortalecimento de um ambiente de
DIVERSIDADE, de idades e mentalidades, que a inovação e a
criatividade podem florescer de verdade.

OS SEGREDOS DOS PAÍSES
E CIDADES DE SUCESSO
Por que somos o que somos e como seremos o que queremos ser?
Com essa pergunta em mente e um desejo insaciável por ler, viajar
e conhecer novas fronteiras, Alexandre Correa reúne seus mais de
25 anos de experiência como professor, pesquisador e viajante
profissional, compilando uma série de achados para questionar o
que faz um país, uma instituição ou uma cidade ter sucesso ou não.
Por que o Egito era uma civilização super desenvolvida e hoje é um
país atrasado? Por que alguns dos países com mais riquezas
naturais possuem populações miseráveis? Por que alguns países
superam traumas históricos e outros não? E como podemos utilizar
esse aprendizado para construir uma cidade ou um Brasil mais
próspero?

FELICIDADE
DÁ LUCRO
Nesta palestra, Alexandre Correa Lima descortina um novo olhar
sobre o trabalho no século XXI. As empresas não podem mais se
guiar pela cartilha do passado. Sob a sedutora perspectiva da
busca da Felicidade que move cada um de nós, o palestrante
mostra as práticas mais inovadoras na área e a revolução
silenciosa que vem fazendo o mundo repensar a forma como o
trabalho é visto.
A palestra mostra não apenas uma perspectiva corporativa, mas
sobretudo a dimensão individual, de como a própria pessoa é
capaz de se motivar e construir um ambiente de trabalho feliz e
inspirador, uma plataforma para se gerar resultados ainda
melhores. Porque Felicidade dá lucro.

LIDERANÇA
ESTRATÉGICA
Todos os anos empresas do mundo todo investem tempo,
energia e dinheiro em minuciosos planos estratégicos para o
futuro. Mas nada acontece se não houver o engajamento e a
participação de todos e uma liderança eficiente é
fundamental para isso. Não à toa, o guru Tom Peters afirmou
que a “a Cultura engole a estratégia no café da manhã”.
Mas a Cultura só engole a Estratégia quando a estratégia
não faz parte da Cultura. Nesta palestra motivacional,
divertida e informativa, Alexandre mostra como criar e
fortalecer lideranças realmente estratégicas dentro das
organizações.

CHUTA
QUE EU CABECEIO
Está buscando um tema de palestra e não encontrou
o que procurava? Não sendo uma palestra técnica
sobre mutações mitocondriais ou Física Quântica,
manda o desafio que eu terei a maior alegria do
mundo em desenvolver uma palestra inovadora e
totalmente personalizada para o seu evento.
Chuta que eu cabeceio!

ESPECIFICAÇÕES

DURAÇÃO DA PALESTRA:

LOGÍSTICA:

CONDIÇÕES DE PARCERIA:

Em média 1 hora e meia.

Passagem aérea,
traslado, hospedagem
e alimentação por
conta do contratante,
quando necessários.
(origem: aeroporto de
Guarulhos).

Depósito em conta PJ até 15
dias após a palestra.

INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA:
Microfone, som, computador,
sistema de projeção e telão.

MODALIDADE:
Presencial ou online.

CONTATO
Adriana Neves
+351 962 405 017
assessoria@alexandrecorrealima.com.br
www.alexandrecorrea.com.br

