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Leila Navarro fala sobre “Confiança, o diferencial do líder”  
na Conferência Ibero-Americana de Liderança 

 

Entre os dias 8 e 10 de maio de 2013, São Paulo será palco de um dos maiores e mais 
importantes eventos focado no tema liderança no Brasil. Trata-se da Conferência Ibero-
Americana de Liderança, que traz à luz o tema Liderança autêntica - o desafio de liderar 
sendo você mesmo, promovido pela Gestão & RH.  No primeiro dia do evento, Leila Navarro 
representará o Brasil com a apresentação da palestra “Confiança, o diferencial do líder”.  

Segundo os organizadores do evento, um dos maiores desafios que os líderes tem é identificar 
e aproveitar os seus pontos fortes e os de seus colaboradores. Sendo assim, para esta edição 
foi convidado um grupo de destacados conferencistas e executivos para compartilhar as 
práticas utilizadas para promover a capacidade de liderança e compartilhar vivências e 
maneiras de estimular cada uma delas. A proposta da conferência é destacar potenciais e fazer 
um cruzamento de experiências e culturas.  

Há mais de 10 anos no mercado de palestras, Leila Navarro conquistou sólida carreira no Brasil 
e no exterior. Ela é autora de catorze livros, entre eles, “Talento para ser Feliz”, “Talento a 
prova de crise”, “O poder da superação”, “Confiança, a chave para o sucesso pessoal e 
empresarial” e “Confiança, o diferencial do líder”, os dois últimos desenvolvido a quatro mãos 
com o consultor espanhol José María Gasalla, e mantém como base da sua carreira a inovação, 
a confiança, a sustentabilidade e o comprometimento.  

Segundo a Revista Veja, Leila Navarro integra o ranking dos 20 mais notáveis palestrantes 
brasileiros. Em fevereiro de 2013, ela foi homenageada Empreendedora em RH, em evento de 
Certificação e Premiação dos Melhores Fornecedores para RH, realizado pela Gestão RH. Entre 
os prêmios que conferem destaque à sua carreira ela conta com o Top of Mind Estadão RH, 
em 2005, o Prêmio de 100 fornecedores de RH – Categoria palestrante do ano (2005 e 2009), 
entre outros.  

 

SERVIÇO SOBRE O EVENTO 
Local: Novotel Jaraguá SP 

Endereço: Rua Martins Fontes, 71 - Bela Vista - São Paulo/SP 

Informações sobre o evento: patricia@gestaoerh.com.br | (11) 2385-2603. 

Ou acesso o link  http://www.gestaoerh.com.br/conferenciaiberoamericana/site/home/ 
 
 
 
Mais informações sobre Leila Navarro 
Vanusa Santos | Paradigma Assessoria de Comunicação 
Tel. (11) 2047-6876 | Cel. (11) 9 9131-4763 (claro) | (11) 9 6473-1198 (vivo) 
E-mail: paradigma@paradigmaassessoria.com.br 
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