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Surpreenda-se com uma palestra inovadora.

Especialista quando o assunto é vender, motivar, liderar, atingir 

o sucesso e se desenvolver profissionalmente.

Com formação nas áreas de negócios e de pessoas, o equilíbrio 

dessas duas áreas somado à experiência prática como 

empresário e consultor de empresas, gera um palestrante 

certeiro, com abordagens que vão direto ao ponto e “pegam na 

veia” da audiência.

É reconhecido por sua mensagem precisa que mescla ótimo 

nível de conteúdo com uma abordagem lúdica e divertida, ao 

mesmo tempo que ensina, provoca e estimula mudanças, 

atitudes e compromissos.

#Palestrante  

Scher Soares

Motivador, Empreendedor, Empresário, 

Educador, Escritor, Consultor, Vendedor, 

Líder e Administrador



Scher Soares

Scher Soares é um palestrante que se destaca por associar CONTEÚDO com

FORMA e EXPERIÊNCIA. As palestras deixam mensagens residuais

importantes por muito tempo. O público aprende e adora e o cliente fica

profundamente satisfeito pelo fato de receber uma palestra que fala a

linguagem do seu mercado e do público da plateia. As apresentações são

dinâmicas, divertidas, interativas e ao mesmo tempo rica em exemplos,

mensagens e conteúdos. A plateia se interessa, se engaja, participa e se

desenvolve.

Especialista em atendimento, vendas e comportamento do consumidor, Scher

Soares cria e aplica palestras que visam ajudar os colaboradores a ajudarem

os clientes e a otimizar as vendas com uma ótima qualidade de atendimento.



Palestras



Palestra: Liderança e Gestão

Assista ao vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=nd3fyxxcVFY


Palestra: Atitude

Assista ao vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=Sv0jeEhFx_M


Palestra: Vendas e Atendimento

Assista ao vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=-mds9QfP9LM


Palestra: Motivação e Comportamento

Assista ao vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=g1-HlAZZZ-I


Palestra: Os tons que dão o tom de sucesso na 
carreira da mulher 

 Os diversos papeis da mulher
 Equilíbrio entre vida pessoal e profissional
 Relacionamentos
 Desejos e comportamentos
 Estratégias de sucesso
 Promover trocas e experiências



Palestra: 7 Pecados Capitais em Liderança

Dicas que inspiram e promovem 
mudanças na sua maneira de liderar.



Palestra: 7 Pecados Capitais em Vendas

Uma palestra que mudará suas 
atitudes e seus resultados.



Palestra: START ME

Uma Palestra que irá promover 

mudanças efetivas em sua equipe. 

#LigueSuaEquipe



Quando desejar 

estimular e provocar 

transformações 

competitivas

as palestras?

Quando contratar

Quando desejar 

conquistar melhores 

resultados

Quando desejar 

alinhar, motivar

e engajar suas 

equipes

Quando desejar 

surpreender e 

encantar o seu 

público

Quando desejar 

criar momentos 

especiais



Capacidade de Engajar o 

publico através de estratégia 

de engajamento

Experiência na formação e 

desenvolvimento de gestores

Capacidade de permear e 

mobilizar o publico para a 

mudança

Conhecimento e 

experiência em 

empresas de Varejo, 

Serviço, Indústria

Domínio conceitual e 

profundidade 

metodológica

Linguagem do público

e mercado

Diferenciais do palestrante



Impactos e resultados

As palestras desenvolvidas por Scher Soares alinham a apresentação com os objetivos estratégicos do cliente e com suas expectativas de resultados. São 

estruturadas com base em uma metodologia didática, pedagógica e inteligente – maximizando a absorção conceitual, associando aspectos conceituais a 

elementos lúdicos, permitindo:

• Melhor e maior conexão da audiência com o conteúdo proposto;

• Maior resíduo e grau de retenção da mensagem;

• Maior eficácia motivacional;

• Maior interatividade com a plateia, causando mais receptividade, empatia e

reciprocidade;

• Facilitação da apresentação, comunicação, reflexão e compreensão de

conceitos, teorias e estratégias;

• Diminuição da resistência à informação (por meio da maximização do prazer

intrínseco à apresentação);

• Possibilidade de trabalhar aspectos emocionais e racionais simultaneamente,

pela característica da técnica que trata o lado lúdico e conceitual de maneira

integrada.



Impactos e resultados

 Excelente domínio dos assuntos

 Excelente integração com o grupo

 Excelente nível do palestrante

 Excelente capacidade de atender as necessidades do cliente

 Facilidade de captar a demanda do cliente

 Energia e Alta Motivação

 Presença em sala

 Criação de propostas inovadoras para o cliente

 Bagagem profissional do palestrante



Muito importante

COMO engajar o público;

COMO criar uma experiência rica e que gere impacto;

COMO evitar que seja apenas mais uma onda de motivação e COMO sustentar o objetivo;

COMO garantir mensagens chave poderosas e que resultem em mudanças;

COMO fazer as pessoas gostarem e ao mesmo tempo fazer cair a ficha;

Se você já contratou palestras para outras situações,
conhece os seguintes desafios:



O Segredo!

Fazer PENSAR

Fazer SENTIR

Fazer AGIR

Forma: 

A maneira de entregar o conteúdo e cumprir os objetivos da 

palestra primam por uma estratégia que faça o público se 

interessar, se engajar, se divertir, refletir e aprender. As 

diversas maneiras e abordagens resultam em um fluxo e 

cadência dinâmico que retêm o interesse da plateia e 

estimula a assimilação e envolve os sentidos;

Conteúdo: 

As palestras sempre tem conteúdo. O conteúdo das palestras de Scher Soares 

é objetivo, focado e ao mesmo tempo prático no sentido de dar as pessoas 

meios de compreensão e de fazer as coisas acontecerem;

Experiência: 

O palestrante Scher Soares, reúne uma experiência de vida e 

uma experiência profissional extremamente rica com muita 

amplitude e profundidade e traz na bagagem histórias e 

exemplos que legitimam e inspiram a audiência. 



A melhor escolha para seu evento

Workshop
executivo

Team Buildings
e kick off

Talk Show Convenções

EXPERIÊNCIA  //  SENIORIDADE  //  ESTILO



Scher Soares: referência de conteúdo para mídia



Scher Soares: referência de conteúdo para mídia

Ultimas entrevistas

Ao contratar funcionários 

temporários, defina o momento de 

pico do negócio

Leia na íntegra

http://www.schersoares.com.br/blog_posts/2015/09/21/folha-de-s-paulo-ao-contratar-funcionarios-temporarios-defina-o-momento-de-pico-do-negocio-2/


Ponto de Vista e Opinião – Presença Certa na Imprensa 

Scher Soares com Milton Jung no programa 

Mundo Corporativo da CBN

Scher Soares com Heródoto Barbeiro Scher Soares em Jornal Record News Entrevista Jornal do SBT

Farmavem Fórum Eventos



Rodrigo Alves Flores

Gerente Regional na Medley

“Participei de um seminário gerencial 

com foco em liderança e coach 

administrado por Scher e seus 

colaboradores da Triunfo. Indico 

fortemente o Scher como palestrante e 

como consultor. Briefing perfeito, 

carisma e excelente conteúdo. -

Brilliant speaker and great charisma!”

Celia Guarizo

Consultoria em Vendas, Marketing e Merchandisng

“Excelente profissional, faz a diferença em seus treinamentos. 

Agrega valores a toda equipe que participa de seus workshops e 

treinamentos. Desenvolve, motiva e capacita profissionais tanto 

na área comercial quanto administrativa e produtiva.”

Leonaldo Silva

Gerente de Vendas na Medley Indústria Farmacêutica

“O trabalho com o Scher Soares foi a melhor experiência de 

treinamento que eu tive nos últimos dez anos.

Sua capacidade de simplificar os conteúdos de maneira 

didática e clara desperta o interesse permanente pelo assunto, 

além do desejo de colocar em prática imediatamente.

Um método além de tudo aplicável, sem teorização maçante ou 

enfadonha. Suas metáforas com exercícios e jogos práticos 

facilitam a compreensão e nos faz despertar as capacidades 

que já temos e as nossas necessidades de melhoras sem nos 

constranger. A presença do Scher é um investimento mais do 

que compensador para eventos de liderança, desenvolvimento 

de pessoas e gestão profissional.”
Viviane Besani
Unilever, HR Business Partner for 

Customer Development Brazil/ LA

“Scher, você conseguiu traduzir de 

forma bastante clara e didática o 

nosso plano. Muito obrigada!!! Vale 

comentar que o público gostou 

bastante!!”

Depoimentos

Allergan

Augusto Lyra/ Gerente de MKT (11) 

3048-0456

Ford

João Gomes/ RH  (71) 3195-9059

Pearson

Luciano Klima (CEO)/ (19) 3743-2036

Indicações



Reconhecimento nas redes sociais #ScherSoares



Reconhecimento nas redes sociais #ScherSoares





Agenciado Exclusivo | Connect Pessoas & Marcas

Telefones: (11) 2894-5977 

Celular: (11) 97631-7929

Daniele Arantes

daniele@connectpessoasemarcas.com

www.connectpessoasemarcas.com
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