MARCOS PONTES

Temas da palestra: astronomia, criatividade e inovação, gestão de pessoas, liderança, mestre de
cerimônias, motivação, presença vip, recursos humanos, superação, trabalho em equipe
Marcos Pontes tem atuado como educador por décadas, porém, suas atividades como
palestrante foram intensificadas a partir de 1998. Antes disso, as aulas e as palestras do
engenheiro Pontes eram basicamente focadas na apresentação de aspectos técnicos e de
pilotagem para plateias específicas. Após ter sido escolhido, por seleção pública de âmbito
nacional realizada em 98, para representar o Brasil no Programa da Estação Espacial Internacional
na NASA em Houston, no Texas, Pontes assumiu as funções civis de astronauta.
Com a grande repercussão do fato, em especial devido a sua inspiradora história,
começando como eletricista aprendiz aos quatorze anos de idade para ajudar no orçamento de
casa até chegar a ser o primeiro astronauta profissional do hemisfério sul do planeta, ele passou
então a compartilhar sua experiência de vida, motivando milhões de jovens para também
conquistarem seus sonhos, ingressarem nas carreiras militares e nas áreas de ciência e tecnologia.
Foram centenas de palestras filantrópicas e institucionais gratuitas por todo o Brasil.
Embora o astronauta não tivesse nenhuma remuneração extra para realizar esse trabalho, sua
experiência na atividade de palestrante foi extremamente gratificante e desenvolvida.
Após a realização da primeira missão espacial brasileira em 2006 o Comando da
Aeronáutica transferiu Marcos Pontes para a reserva militar. Embora essa transferência fosse
prevista e lógica para a continuidade das suas atividades civis de astronauta, conforme feito
normalmente em todos os outros países desenvolvidos, a imprensa criou a "lenda" de que o
astronauta teria "aposentado" para dedicar-se exclusivamente à atividade profissional de
palestrante.
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De forma interessante, essa informação errada teve consequências positivas: dezenas de
empresas e organizações privadas começaram a solicitar Marcos Pontes para palestras
motivacionais e de treinamento corporativo.
Atentas às oportunidades do mercado e cientes da enorme importância da motivação e do
treinamento dos seus funcionários e executivos, as empresas logo perceberam que, na base da
figura operacional e lúdica de astronauta, único aspecto mais divulgado pela mídia, existia um
profissional extremamente qualificado, experiente e reconhecido internacionalmente nas áreas de
engenharia, segurança operacional, integração de sistemas, treinamento, gerenciamento de risco,
operações e processos, testes e controle de qualidade, relações internacionais, etc.
Além disso, ali também estava, à disposição a partir daquele momento no mercado de
treinamento e palestras, segundo as notícias divulgadas, um palestrante experiente, com fama e
grande empatia com o público, diferenciado de todos os outros palestrantes existentes no país por
sua carreira profissional única (só existe um astronauta brasileiro!), e com a experiência de vida de
uma pessoa que soube utilizar dedicação, perseverança, liderança, capacidade intelectual e todas
as outras habilidades pessoais disponíveis para transformar todas as adversidades de sua condição
inicial de menino de família pobre do interior em verdadeiras ferramentas para vencer todos os
desafios e conquistar todos os seus sonhos.
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