
Leila Navarro – empreendedora do próprio talento  

A expectativa para ter destaque profissional, uma carreira bem-sucedida e contribuir para o 

bom desenvolvimento e resultados sustentáveis nas organizações tornaram-se 

necessidades relevantes no mundo corporativo. Atenta a esse cenário, Leila Navarro 

mostra por meio do seu trabalho como compartilhar conhecimentos, engajar-se em 

projetos e na solução de problemas, comprometer-se com a carreira e a empresa e, dessa, 

maneira ser um profissional mais produtivo, mais preparado e muito mais competente. 

Em uma época em que poucos ainda acreditavam na competência profissional feminina e a 

inserção das mulheres no meio empresarial era ainda muito tímida, Leila Navarro passou a 

defender argumentos importantes e pouco aplicados no mundo dos negócios. Seus 

conceitos foram comprovados como diretrizes para uma carreira bem-sucedida e hoje suas 

palestras são consideradas verdadeiras pérolas de motivação e incentivo para ascensão de 

carreiras e empresas.  

Por conta do seu diferencial e talento, Leila Navarro conquistou sólida carreira no Brasil e 

no exterior. Suas palestras já foram assistidas na Espanha, Chile, Uruguai, Paraná, Japão, 

México, Angola e Portugal. Nos últimos anos tem feito apresentações anuais no Japão e 

trimestrais na Espanha e Portugal. No Brasil, segundo a Revista Veja, integra o ranking dos 

20 mais notáveis palestrantes brasileiros e já ganhou por duas vezes o prêmio dos 100 

melhores fornecedores de RH – Categoria palestrante do ano (2005 e 2009).  

Autora de treze livros, entre eles, “Talento para ser Feliz”, “Talento a prova de crise”, 

“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, Leila Navarro mantém como base da sua carreira a inovação, a confiança, a 

sustentabilidade, o comprometimento e a capacidade de manter todos esses quesitos em 

altos níveis de satisfação e felicidade.  
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