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10 RAZÕES PARA 

MOTIVAR SUA EQUIPE

Equipes são formadas por pessoas!

Todo profissional antes de tudo, é uma PESSOA.

Nesse Ebook você vai conhecer a importância de manter sua equipe 

motivada e como as palestras motivacionais podem ajudar!
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“A Motivação te leva além dos seus limites!”

Mauricio Bisioli
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Motivação é a força que nos estimula a agir. 

Na prática, significa que só fazemos algo 
quando temos um motivo.

Ninguém pode motivar alguém. A motivação 
vem de dentro, ou seja, é uma porta que se 
abre por dentro.

Mas então qual é o meu papel enquanto 

Palestrante Motivacional e Coach?

Qual é o papel dos Grandes Líderes?

O que se pode fazer pelos outros e também por 
si próprio, é oferecer estímulos que nos 
mantenham automotivados.

Esse é o motivo pelo qual as empresas 

realizam Palestras Motivacionais com 

frequência.

O QUE É MOTIVAÇÃO?



VAMOS ENTÃO CONHECER AS 

10 PRINCIPAIS RAZÕES PARA 

MANTER SUA EQUIPE MOTIVADA!
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O mundo globalizado, bem como todas as 
mudanças e evoluções constantes, fazem com 
que seja cada vez mais importante estarmos 
atentos ao comportamento humano e suas 
necessidades.

Com isso, podemos afirmar que motivar seus 
colaboradores é muito importante.

Mas como motivar sem conhecer as suas 

necessidades, preferências e expectativas?

Pois bem, então reflita: Quantas vezes você 

desejou que seus colaboradores fossem mais 

alinhados com os objetivos da direção da 

empresa?

Colaboradores engajados são extremamente 
comprometidos com normas, processos, 

projetos desafiadores, trabalhos em equipe, 
enfim, resultados positivos. Eles se sentem 
parte da empresa. Não admitem sequer pensar 
em derrotas e se sentem absolutamente 
corresponsáveis com os objetivos da empresa.

Esses são os colaboradores que toda 

empresa precisa!!!

Mas para isso, existem muitos fatores que 
precisam ser observados e muitas ações a 
serem desenvolvidas.

Vou citar nesse ebook, uma parte importante 

desses aspectos, pois a área de Gestão de 

Recursos Humanos e Liderança, é realmente 

extensa e complexa.

1 - AUMENTO DE ENGAJAMENTO DOS COLABORADORES
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1 - AUMENTO DE ENGAJAMENTO DOS COLABORADORES

Para começar, além de um recrutamento eficiente, é 
muito importante que seja feita uma integração 
completa dos colaboradores, imediatamente ao 
serem contratados, apresentando todas as 
expectativas, comportamentos desejados, normas 
gerais, normas de segurança, enfim, tudo aquilo que o 
fará entender corretamente como as coisas 
funcionam, e quais são os objetivos, assim podendo 
ficar alinhado com a visão, missão e valores da sua 
empresa.

Dessa maneira ele saberá exatamente como se 
comportar e quais são os resultados esperados. Isso o 
deixará mais à vontade para trabalhar com 
satisfação, diminuindo o número de faltas, erros, 
frustrações, conflitos em geral, etc.

Porém, lembre-se de dar muito valor ao feedback 

constante. Treinar a Liderança e seus liderados 

para praticar o feedback com foco em resultados 

positivos e melhoria contínua, é fundamental.
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1 - AUMENTO DE ENGAJAMENTO DOS COLABORADORES

Mas e o que fazer com aqueles colaboradores que já 
estão trabalhando? Calma, não se desespere. 

Faça o mais rapidamente possível esse mesmo 
trabalho com eles. Reintegração!

Mas será que seu colaborador está sensível e aberto a 
esse assunto nesse momento?

Crie um marco. Um evento. Uma reunião importante 

para tratar disso de uma maneira positiva.

O ideal? UMA PALESTRA MOTIVACIONAL!

É fundamental provocar seus colaboradores a 
repensar sobre esses objetivos e valores tão 

importantes. Já pensou como seria mais fácil o 
relacionamento entre vocês se tudo isso acontecesse?

Isso certamente irá representar em aumento de 
performance e lucratividade para sua empresa.

A palavra é: ENGAJAMENTO!!!
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2 - AUMENTO DE PERFORMACE

A performance de executivos, equipes e empresas, 
nunca dependem apenas de um fator, como 
formação, pós graduações, tempo de experiência, etc.
Trata-se de uma questão de desempenho 
multidisciplinar.

Mas como colocar em prática tantos ensinamentos 
que as formações e experiências nos trouxeram ao 
longo do tempo e de nossas carreiras?

As pessoas em geral, sempre podem apresentar 
resultados melhores do que estão apresentando. 
Todos nós temos algo a melhorar.

Será que conhecemos todas as nossas forças e 
talentos? 
Será que conhecemos todos as nossas fraquezas?
Sabemos onde e como investir para melhorar nosso 
desempenho?

Profissionais que conhecem suas forças, sempre 

estão mais motivados e prontos para encarar 

desafios cada vez maiores!!!
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2 - AUMENTO DE PERFORMACE

Um Coach especialista em Análise Comportamental, 
poderá mapear as forças e fraquezas de seus 
executivos e de suas equipes, dessa forma saberá 
como e onde investir em treinamentos, aplicando 
ferramentas e técnicas comprovadas cientificamente 
para que sua equipe alcance resultados 

extraordinários.

Isso certamente se reverterá em economia de tempo e 
recursos, assim como trará muito mais resultado 
financeiro e lucratividade.

Enquanto isso, o processo de Executive & Business 
Coaching, é uma metodologia que visa o 
desenvolvimento e a capacitação humana através de 
ferramentas e técnicas de diversas áreas 
cientificamente comprovadas, que contribuem de 
forma significativa para o alcance de resultados 
extraordinários de maneira mais rápida.

As Palestras Motivacionais têm o objetivo claro e 
concreto de inspirar os profissionais a atingirem todo 
seu potencial, pois provocam os executivos a fazerem 
uma profunda reflexão, revendo seus valores, o que os 
levam a mudança de comportamento através da 
mudança do mindset ou padrão mental.
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3 - LIDERANÇAS EFICIENTES

Os profissionais que ocupam os cargos de liderança 
em sua empresa são VERDADEIROS LÍDERES?

Eles estão fazendo com que seus liderados se 
desenvolvam junto com eles? Ou seja, valorizam a 
melhoria contínua, ou apenas exigem que seus 
liderados produzam mais através de ameaças ou 
premiações?

Eles devem COMANDAR AS SUAS EQUIPES!!!

Líderes devem servir de exemplo para grandes 
conquistas através de comportamentos e atitudes 
vitoriosas!

Lembre-se: As nossas atitudes sempre “soam” mais 

alto que nossas palavras!”

Entretanto, também precisam possuir uma comunicação 
eficiente e um alto poder de persuasão.

Verdadeiros líderes conhecem suas equipes, suas 
necessidades, preferências, forças e fraquezas.

Seus líderes devem saber estimular seus 

comandados para a automotivação!!!
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3 - LIDERANÇAS EFICIENTES

As ações dos Líderes devem estar realmente alinhadas 
com os objetivos da empresa e de sua equipe. 

Mas será que estão todos realmente caminhando e 
alocando forças para a mesma direção? Essa direção é 
a que você e a liderança da empresa desejam?

Você já pensou em desenvolver verdadeiros 

Líderes em sua empresa?

  EFICÁCIA é a capacidade de realizar objetivos.
  EFICIÊNCIA é utilizar produtivamente os recursos.
  EFETIVIDADE é realizar a coisa certa para transformar          
  a situação existente.

As Palestras Motivacionais e os processos de 

Coaching são capazes, não somente de descobrir 
novos talentos de liderança que muitas vezes estão 
escondidos ou adormecidos em sua equipe, como de 
treinar todos os líderes da empresa, preparando-os 
para serem GRANDES LÍDERES, que alcançarão 

resultados incríveis através de suas equipes.

Mas lembre-se que esses resultados 

SEMPRE podem ser melhores!
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4 - MELHORA DO TRABALHO EM EQUIPE

As pessoas precisam entender a real diferença entre 
trabalhar ao lado de outras pessoas e TRABALHAR 

JUNTO COM OUTROS PROFISSIONAIS. Isso sim é 

TRABALHO EM EQUIPE!

Clientes cada vez mais exigentes, concorrência 
acirrada, guerra de preços, pressões diversas... Essas 
são palavras muito conhecidas de profissionais e 
organizações que atuam no mercado em geral.

Como sobreviver e prosperar nesse cenário tão 

hostil?

Mas como desenvolver este espírito de equipe?

Por que ele é tão importante? Quais os benefícios 

para a empresa e os profissionais?

As Palestras Motivacionais respondem 

a essas e muitas outras perguntas...

COM UMA EQUIPE DISPOSTA A VENCER OS 

DESAFIOS E OBSTÁCULOS QUE SURGEM A 

TODO O MOMENTO!



Um Executive & Líder Coach pode 

ajudar muito!
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4 - MELHORA DO TRABALHO EM EQUIPE

Quais são as Práticas das equipes 

vencedoras?

Definição de metas reais: saber aonde se quer 
chegar.
Praticar constantemente o "feedback": uma 
palavra colocada de forma correta faz toda a 
diferença; comunicação é tudo. 
Valorizar o reconhecimento: satisfação pessoal e 
profissional. 
Proporcionar a liberdade para pedir ajuda: a 
importância da confiança. 
Autoestima e Cooperação: JUNTOS no mesmo 
ideal.
Ter um líder que faz parte da equipe.
Ter o Trabalho em Equipe como um VALOR; uma 
vantagem competitiva.

Mas como montar uma equipe 

motivada e vencedora?
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MOTIVAÇÃO!!!!

Pessoas motivadas são aquelas que têm uma 
capacidade maior de persistir em busca de 
objetivos!

Mas o que realmente significa resiliência?

Resiliência  significa a habilidade de persistir nos 
momentos difíceis mantendo a esperança e a 
saúde mental.
Mas todos estão naturalmente preparados para 
isso? DEFINITIVAMENTE NÃO, mas podem se 
preparar melhor para isso.

Como fazer com que profissionais saiam de suas 

zonas de conforto e se desafiem a vôos mais 

altos?

5 - MAIOR RESILIÊNCIA E ATITUDE
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POR QUE AS PESSOAS TÊM DIFICULDADE 

EM LIDAR COM AS MUDANÇAS ???

Falta de conhecimento, falta de 
amadurecimento, interesses pessoais, 
pensamento de curto prazo, e muito 
mais, mas principalmente... o MEDO!

O medo nos paralisa.

E como não sentir medo diante de 

desafios tão ameaçadores?

Ou seja, desenvolvendo a perspicácia, capacidade 
analítica e autoconhecimento!

Esses são objetivos principais dos processos de 
Executive & Business Coaching!

5 - MAIOR RESILIÊNCIA E ATITUDE

Aumentando o nosso nível de CLAREZA!
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6 - TRANSFORMAR MOMENTOS DE CRISE EM OPORTUNIDADES

Pessoas, profissionais e empresas com maior nível de 
clareza, enxergam oportunidades onde outros vêem 
barreiras.

Essa é uma importante característica vencedora, 
tendo em vista o atual cenário hostil em que vivemos.
Que tal desenvolver essa capacidade em seus 
colaboradores?

Como já disse, o medo nos paralisa. Quem consegue se 
“mover”, são os mais motivados.

Enquanto a maioria está paralisada pelo medo, 
abre-se uma enorme lacuna para novas 
oportunidades, porém poucos as enxergam. E o pior, 
um número ainda menor está disposto a enfrentar o 
desafio de encarar de frente tais mudanças.

Daí a necessidade de aprender a se reinventar para 
mudar seus comportamentos, transformando a 
realidade à sua volta.

A VIDA é cheia de boas oportunidades.

Você e sua equipe estão prontos para viver 

intensamente?

Àqueles que se aventuram e se lançam para tais 

objetivos, está reservado o sucesso e a satisfação!
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7 - ELEVAÇÃO DA AUTO ESTIMA

O motivado faz...  O desmotivado lamenta!

Pessoas com autoestima alta são mais corajosas e 
dispostas a encarar maiores desafios!

Exatamente por isso devemos cuidar de nós e de como 
nos sentimos.

Alguns dos “segredos” estão em:

  ENXERGAR O SER HUMANO QUE VOCÊ QUER SER.
 Descobrir e confiar em seu verdadeiro talento e 
potencial.
  Aumentar seu autoconhecimento e sua autoconfiança.
  Eliminar pensamentos limitantes.

VOCÊ E SUA EQUIPE SE ACHAM CORAJOSOS?

Estão correndo atrás dos seus sonhos e superando 
todos obstáculos???

Pessoas mais motivadas, olham sempre para o 

lado positivo em primeiro lugar.



A arte de se relacionar...

Empatia, respeito, educação, simpatia, bom humor...
Nossa, como isso é difícil em uma equipe... 
Na empresa toda então... NEM SE FALA...

Organizações no mundo todo sofrem com 
problemas de relacionamentos e gastam uma 
infinidade de tempo e recursos administrando 
conflitos.

Ao invés disso, deveriam buscar ações que 
aumentassem a lucratividade. Porém, somos seres 
humanos, e não máquinas sem sentimentos, valores, 
propósitos, missões e tudo mais...
As organizações esperam que seus líderes resolvam 
isso.

Mas como um líder pode liderar sem empatia, 
respeito, educação, simpatia, bom humor, etc?

Como as pessoas podem trabalhar juntas, e não 
apenas ao lado das outras, sem isso tudo?

Como pode haver harmonia entre os departamentos 
das empresas sem esses preceitos?

O autoconhecimento é fundamental para 

alcançar bons resultados nesse aspecto.
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8 - MELHORA NO RELACIONAMENTO

INTERPESSOAL E INTERDEPARTAMENTAL



Mas será que nos conhecemos tão bem quanto 
imaginamos?

Será que sabemos realmente como queremos ser 
tratados? Não!

Então estamos longe de saber como os outros 
querem ser tratados!

Obviamente é importante que tais aspectos sejam 
observados no momento das contratações. Porém, 
muitos de seus colaboradores já estão alocados em 
posições estratégicas demais nesse momento. 
Então, que tal desenvolver essas características 
nesses profissionais?
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8 - MELHORA NO RELACIONAMENTO

INTERPESSOAL E INTERDEPARTAMENTAL

SEUS COLABORADORES ESTÃO MOTIVADOS A 

APRENDEREM CADA VEZ MAIS?
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Toda semente ou até mesmo uma muda de 

planta, precisa de um solo fértil para crescer e 

dar bons frutos.

Você já fez uma avaliação detalhada sobre quão 
fértil está o solo de sua empresa?

Ou seja, como estão as condições para o 
desenvolvimento de um bom trabalho por parte 
dos líderes, executivos e equipes em sua empresa?

Todos estão satisfeitos com o clima 
organizacional?

As pessoas gostam do ambiente onde trabalham?
Se sentem valorizadas? Têm orgulho de suas 
realizações?

As pessoas são ouvidas?

Existem espaços para crescimento?

9 - MELHORA DO CLIMA ORGANIZACIONAL

Essas perguntas e muitas outras devem 

ser feitas e respondidas.
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Clima organizacional é o indicador de satisfação 
dos membros de uma empresa, em relação a 
diferentes aspectos da cultura ou realidade 
aparente da organização, tais como: políticas de 
RH, modelo de gestão, processo de comunicação, 
valorização profissional e identificação com a 
empresa.

9 - MELHORA DO CLIMA ORGANIZACIONAL

O bom relacionamento entre as 

pessoas é fundamental.

Esse é um dos grandes segredos de 

organizações vencedoras!
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10 - RETENÇÃO DE TALENTOS

As pessoas têm muita dificuldade em organizar todos 
os sentimentos de realização pessoal e profissional, e 
também em alinhar seus objetivos aos da empresa em 
que atuam. 

Exatamente por isso mudam tanto de emprego, 
pulando de empresa em empresa. Se seus 
colaboradores estiverem felizes, não terão motivos 
para mudarem de empresa.

Muitos talentos são desperdiçados por que algumas 
empresas não dão a devida atenção e valor para os 
assuntos abordados no item 09. Querem que as 
pessoas trabalhem e pronto. Afinal, estão recebendo 
salários altos para isso...

Obviamente as necessidades básicas devem ser 
satisfeitas. Salários justos e atrativos, benefícios 
tradicionais, etc... Mas as empresas não podem 
acreditar que isso basta.

Esse é um erro fatal, principalmente hoje em dia, por 
que atualmente as pessoas estão muito mais dispostas 
a alinhar seus próprios valores, missões e propósitos 
ao das empresas em que trabalham.

Pessoas mais motivadas, olham sempre para o 

lado positivo em primeiro lugar.

Além do reconhecimento financeiro, as pessoas 

querem obter satisfação e autorealização.
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10 - RETENÇÃO DE TALENTOS

Exatamente por isso as pessoas devem estar 
motivadas. Motivadas a encontrar seus próprios 
objetivos dentro das organizações. Motivadas a 
alcançarem vôos mais altos!

Como você tem cuidado dos talentos que estão em sua 
empresa?

É sua responsabilidade mostrar para sua equipe como 
se manter automotivada.

Os processos de Líder Coaching, capacitam os líderes a 
despertarem e manterem esse sentimento aceso em 
seus comandados!

MOTIVADAS A FAZEREM PARTE DE UMA JORNADA 

INCRÍVEL DENTRO DA SUA EMPRESA!

AS PALESTRAS MOTIVACIONAIS DESPERTAM 

ESSES SENTIMENTOS TÃO PODEROSOS!!!
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PALESTRAS MOTIVACIONAIS para Eventos Corporativos
com Mauricio Bisioli

“A Motivação te leva além dos seus limites!”

O Palestrante  e Coach Mauricio Bisioli  apresenta suas 
Palestras Motivacionais de forma interativa e bem humorada, 
tornando o evento descontraído e agradável.

São Palestras de alto impacto, que provocam uma profunda 
reflexão no público.

São apresentadas técnicas inovadoras de como se manter 
automotivado, e como estabelecer metas adequadas para 
alcançar o sucesso profissional e pessoal.

Membro vitalício da SOCIEDADE BRASILEIRA DE COACHING ®, 

aplica as consagradas técnicas de COACHING  em suas 

palestras.

Saia do convencional e inove seu evento 

com um palestrante vibrante e interativo.
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Saia do convencional e inove seu evento 

com um palestrante vibrante e interativo.

O objetivo das palestras é fazer com que os participantes 

revejam seus valores, tornando possível a mudança de 

comportamentos.

Mas quando as Palestras podem ser realizadas?

- No início de grandes projetos ou períodos, para aumento 

do engajamento;

- Durante os projetos com foco na manutenção dos níveis

motivacionais;

- E no fim dos projetos ou períodos, como fechamentos e 

comemorações, exaltando a bravura e determinação de 

todos, com foco em resultados tão positivos ou ainda 

maiores na próxima jornada!

RECONHECIMENTO.

As palestras Motivacionais também são muito utilizadas 

como divisora de águas!

Ou seja, podem servir como marco de uma nova etapa. 

Palestras repletas de conteúdo inspirador vão fazer a 

diferença nos resultados alcançados pelos profissionais 

da sua equipe.

Os resultados são evidenciados no aumento do 

desempenho de profissionais e equipes de todas as áreas, 

bem como na melhora do clima organizacional.
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Desde 2002 atuo como Palestrante Motivacional em diversos 
tipos de Eventos Corporativos como Convenções, Treinamentos, 
Workshops, entre outros.

Atuo também como “Executive & Business Coach”, “Líder Coach“ 
e “Personal & Professional Coach”, sempre aumentando a 
performance de pessoas em suas vidas e carreiras, além de 
proporcionar extraordinários resultados em produtividade e 
lucratividade para diversas empresas.

Sou membro vitalício da Sociedade Brasileira de Coaching®.
Especialista em Análise Comportamental – ADVanced Insights 
Profile, formado pela Innermetrix International® (Assessments – 
relatórios DISC, VALUES, ATTRIBUTE e OHC), e também no 
ALPHA COACH (Assessment para Líderes) pela Sociedade 
Brasileira de Coaching®, em parceria com a Worth Ethic 
Corporation.

Certificado pela AMA – American Management Association, no 
Executive Development Program.

Certificado pelo SENAC em “Dinâmicas de Grupo”, utilizo 
técnicas vivenciais em minhas palestras, além de aplicar as 
consagradas técnicas de COACHING, tornando meus eventos 
ainda mais criativos e dinâmicos.

Graduado em Gestão de Recursos Humanos pela UNIP – 
Universidade Paulista.

Assistido por milhares de profissionais em grandes empresas 
como: SENAC, SENAI, SESC, Petrobrás, GE, BRF (Sadia e 
Perdigão), Ajinomoto, DHL, CETESB, SABESP, Saint-Gobain, 
Netshoes, OAS, Eletrobrás, Fundação Cásper Líbero, SPC Brasil e 
muitas outras.

Mauricio Bisioli

Membro da 

Sociedade Brasileira de Coaching ®
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Desde 2002 a Alternativa Qualidade em Saúde vem atendendo empresas de vários segmentos, com 
palestras, treinamentos e metodologia de Coaching, sempre com os melhores conteúdos, de uma forma 
interativa e descontraída, proporcionando crescimento exponencial em lucratividade, rentabilidade e 
competitividade.

Atuamos com uma equipe formada por profissionais experientes e especializados no Desenvolvimento 
Profissional e Pessoal, e  na Valorização da Qualidade de Vida, o que permite construir uma parceria com 
nossos clientes, atendendo às suas expectativas através da inovação, da qualidade dos serviços prestados 
e do atendimento personalizado.

ENTRE EM CONTATO CONOSCO E AGENDE JÁ UMA PALESTRA MOTIVACIONAL

Diretor:

www.alternativaqs.com.br/alternativa.qs11 4335-4372 11 99167-9800

@mauriciobisiolicoach
facebook.com/mauriciobisioli
linkedin.com/mauricio-bisioli

Mauricio Bisioli


