


"A performance de hoje é um produto do aprendizado do passado. A performance 
de amanhã é um produto do aprendizado de hoje." -- Bob Guns

Vídeo 

abertura -

Você faz o 

que ama?



Desafios da atualidade

• Nova concorrência – Comparação x experiência

• Novo aluno – Informação x conhecimento

• Investidores – pra onde foram?

• Colaboradores – pra onde vão?

• “Clientes – cada vez mais carentes”

"Os analfabetos do próximo século não são aqueles que não sabem ler ou 
escrever, mas aqueles que se recusam a aprender, reaprender e voltar a 

aprender"
( Alvin Toffler ) 



Para refletir...

• As Empresas x Pessoas crescem e tendem a ficar 
impessoais;

• Computador/ email / comidas enlatadas e 
pessoas enlatadas; (Caixa supermercado);

• "O único homem que nunca comete erros é aquele que nunca faz coisa alguma. Não tenha 
medo de errar, pois você aprenderá a não cometer duas vezes o mesmo erro. "

( Franklin D. Roosevelt ) 



É preciso marcar presença
Share of mind

Qual a primeira marca de refri que vem a sua cabeça?



Desafios da atualidade

Vivemos na era...

Genérico

Personalizado



Muita conectividade



Quantos 
Neymar Jr, existem?

Na vida, temos que ser diferentes
• Pra melhor...

Ter o nosso:
• I.S.O Pessoal!



Tudo começa quando acordamos...



Desafio pessoal
Já parou pra pensar?

•Onde quer 
chegar?



Onde você quer chegar?





Onde você quer chegar?

Vídeo Rômulo



Gostaria de apresentar...

Vamos lembrar da história..



•Alice 
encontrou o 

gato!



Este gato?



Este gato?



Sr. Gato



O caminho...

•Se você não sabe 
onde quer chegar, 
qualquer caminho 
serve...



Mudança...

“FOCO”

"A mudança para melhor só tem 
início quando se enxerga, com 

clareza, a próxima etapa." -- Norbert 

Wiener



Motivação

•Motivo + Ação
• “Motivação para alcançar resultados”.

Vídeo – Michelle Janneke



Somos poderosos!!!



•Hoje...
•"A maior vitória: vencer-
se a si mesmo." -- Pedro 

Calderón de La Barca



Auto sabotagem

• Não consigo...

• Não posso...

• Isso não é pra mim...

• Estágio Zeca pagodinho ou Síndrome de Gabriela....

Video 
cachorrinho



O poder do nosso cérebro



"Nunca andes somente pelo caminho 
traçado, pois ele conduz somente 

onde outros já foram." -- Alexander 

Grahan Bell



Pensamento positivo!

• Eu quero ser a maior 
empresa da América Latina 

• � Reflexão: Tenha um objetivo e todo dia dê 
um passo a mais em direção a ele;

• "Não existe caminho linear para o sucesso".



Para refletir...

• “Crescer custa, demora, esfola, mas 
compensa!

É uma vitória secreta, com poucas ou nenhuma 
testemunhas. E na maioria das vezes o pior 

adversário somos nós mesmos”.



E pra finalizar...

• “Pessoas de sucesso são aquelas que entendem 
que há uma pequena diferença entre obstáculos 
e oportunidades e são capazes de transformar 

ambos em vantagem”;

• “Eu gosto do impossível, porque lá a concorrência 
é menor...!”

• 100 graus



Obrigado e sucesso!

• O recado é apenas um: 

“Ame o que você faz e divirta-se em todos os dias 
da sua vida”!

• (19) 98129 6019 – Whats app

• contato@correaconsultoria.com

• www.correaconsultoria.com

• Facebook – LevyCorrêa

• Instagram - @correalevy



Mini currículo
•

• Graduação – Turismo e Hotelaria; 

• Especialização em Comunicação Empresarial;

• Especialização em Gestão de Projetos – PMI;

• Pós Graduação – Gestão de Pessoas; 

• Especialização em PNL; 

Professor – Adm

• Comportamento Organizacional e Liderança;

• Coach Pessoal e Profissional; 

• Empreteco; 


