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Suas apresentações ficam para sempre
registradas em nossa mente e coração!



INFLUENCER

PALESTRANTE
MOTIVACIONAL

MENTORA

ESCRITORA

STANDUPER

STARTUPER





Reconhecida no mercado de palestras como 
empreendedora do seu próprio talento, com mais 
de 21 anos de carreira, seu nome é referência no do 
Brasil e no exterior (Espanha, Chile, Peru, Uruguai, 
Paraguai, Panamá, Japão, México, Angola e 
Portugal). Suas palestras já foram assistidas por 
mais de 1.600.000 pessoas.

Graduada na área da Saúde pela Universidade de 
São Paulo, Leila Navarro é Especialista em Medicina 
Comportamental (Unifesp), habilitada na 
Metodologia CPS - Creative Problem Solving (CPSI -
Buffalo - USA), participou do Training Course of
Solving Human & Organizational Problems for 
Brazil, no Japão. Possui diversas certificações, 
estudos e experiência em Programação 
Neurolinguística (PNL) e Developmental
Behavioural Modelling (DBM).

Conselheira da Business Professional Woman
(BPW/SP), Leila também é Colaboradora Acadêmica 
na ESADE Business School, na Espanha, e 
Professora Convidada da Universidade de Barcelona 
(UB). Ainda na Espanha, habilitou-se em Gestão de 
Talentos pela Escola Superior de Administração, 
Direito e Economia (ESADE), e graduou-se e 
Coaching Efectivo com Modelado DBM pela AECOP 
(Associação Espanhola de Coaching e Consultoria 
de Processos).

Considerada uma das mais 
Importantes palestrantes do Brasil, 
é eleita a Palestrante mais lembrada
no Top of Mind de RH em 2020. 

Está no Ranking dos 20 maiores
Palestrantes do Brasil segundo
a Revista Veja. 



ASSISTA UM VÍDEO DEMONSTRAÇÃO

https://youtu.be/XSvg_dcv4uQ
https://youtu.be/XSvg_dcv4uQ


Leila Navarro escreveu
16 livros em seus 21 anos de carreira. 

É carinhosamente apelidada de “Viagra Empresarial”. 
Leila é uma “pílula” de ânimo para todos nós.

Além dos livros, Leila 
possui diversos E-books, 
DVDs, áudio livros e CDs 
motivacionais.



Leila Navarro já participou
dos maiores programas da

TV aberta do Brasil.



Leila Navarro já fez palestras em 
centenas das maiores empresas 
do Brasil e do mundo.

A PRÓXIMA
SERÁ A SUA
EMPRESA



MILHÕES DE PESSOAS
JÁ ASSISTIRAM

1.700.000
Assistiram 

Presencialmente

890.000
Assistiram Online



Viagens Sabáticas
Leila Navarro é uma profunda estudiosa do ser 
humano e por isso visita diferentes culturas e 
diversos países para extrair o melhor para aqueles 
que ouvem suas palestras e leem suas publicações. 
Além disso, é mentora de palestrantes e líder-coach, 
conduzindo imersões com líderes e especialistas em 
viagens à Índia e Dubai.



A Poderosa Sou EU
Como Standuper, Leila Navarro dá um verdadeiro show e 
traz várias reflexões sobre a vida num contexto geral. É um 
show inédito que reúne textos dos melhores momentos e 
versões sobre atual da fase da sua carreira como artista, 
refletindo sobre relacionamentos, mudanças, família, 
terceira idade, viagens entre outros assuntos.



Mentoria de
Palestrantes

Comandando o Speaker Talent, renomada mentoria para 
palestrantes profissionais, Leila Navarro revela toda sua 
experiência e conhecimento na arte de palestrar. 

Já ajudou mais de 100 profissionais a se destacarem no 
mercado, entregando todos os segredos a quem se dispõem 
a aprender como fazer apresentações de alto impacto.

https://speakertalent.com.br/
https://speakertalent.com.br/


Leila Navarro é Socia-Fundadadora na Startup de 
contratação de palestrantes mais inteligente do Brasil. 

O SpeakerCast é uma plataforma que permite fazer uma 
seleção através de algoritmos, baseada na inteligência de 
dados, para o melhor match possível entre palestrantes e 
contratantes e vice versa.

Revolução no Mercado 
de Palestras

https://speakercast.com.br/
https://speakercast.com.br/
https://youtu.be/qHRz4U57k7A
https://youtu.be/qHRz4U57k7A


FALE COM
LEILA NAVARRO

TELEFONE

+55 11 4790-2029
CEL / WHATSAPP

+55 11 98081-2000

E-MAIL
atendimento@leilanavarro.com.br

A PODEROSA MOTIVACIONAL

SIGA-ME NAS REDES SOCIAIS


