FRANCISCO COSTA ALMEIDA

Temas da palestra: Desenvolvimento Humano, Atendimento, Alta Performance, Trabalho em
equipe, Ciências Humanas, Comunicação Coorporativa, PNL, Motivação e Vendas, Resultado,
Liderança.
Atuando há mais de dez anos em desenvolvimento pessoal e profissional, o Professor
Francisco Almeida utiliza técnicas de autodesenvolvimento, promovendo em suas palestras a
possibilidade de reprogramação mental para quebra de coragem limitante e comodismo de seus
ouvintes.
Autor de artigos reconhecidos e premiados como o “Procrastinar e coçar é só começar” e
“Quem foi seu Profeta”, Professor Francisco Almeida leva em suas palestras muito mais que um
case próprio; ele gera uma provocação existencial das prisões imaginárias que incapacitam o
indivíduo, eximindo-o de limites e restrições de suas capacidades, sejam em ambiente pessoal ou
profissional.
Nascido na periferia de São Paulo, Francisco é filho de imigrantes nordestinos onde começou
a trabalhar aos 14 anos, como vendedor de assinaturas de revistas. Anos depois, em busca do
ensino superior, conseguiu emprego em uma universidade para ter acesso à bolsa de estudos. Este
foi um grande desafio superado pelo Professor, pois nessa fase nasceram seus filhos gêmeos
Daniel e Gabriel. Como a remuneração não supria as necessidades, Francisco iniciou uma segunda
jornada de trabalho como operador de Telemarketing.
“As minhas 03 horas de sono regadas ao choro dos Bebês eram dolorosas, mais me
davam condições de valorizar a dor da Jornada e de renovar minha obstinação”.
Na Mesma empresa onde iniciou a função de Operador de Telemarketing, Francisco tornouse Diretor alguns anos depois, permanecendo até o ano de 2012, ano este, que iniciou sua história
como empreendedor e montou sua Rede de Ensino. Hoje, com 03 unidades em São Paulo,
Francisco ajuda jovens e adultos de todo o Brasil a alavancarem sua carreira profissional.
O Professor Francisco Almeida Já se apresentou em grandes corporações e eventos, com
temas diversos que se aplicam à “Alta Performance” e “Quebra de Paradigmas”. Seus cases de
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superação e excelência em alta gestão vem sendo explorados por veículos de comunicação de
todo país e por grandes empresas.
Professor Francisco Almeida É jornalista, MBAExecutivo em Administração, Especialista em
Gestão de Pessoa e Liderança, Coach, Certificação Internacional.
Ministra Palestras / Cursos / Workshops a mais de 10 anos em instituições de ensino,
eventos e grandes empresas, objetivando o alcance máximo em alta performance da maior
Criação da Terra “O Ser Humano”.
PALESTRAS e WORKSHOP















Líder Machine (Liderança Situacional)
Líder Veterano X Calouros (Cases e Comportamento)
Motivação Elementar (O que os Olhos Não Enxergam)
Desenvolvimento Corporativo(Valores do Indivíduo)
Coaching em Grupo (Maximizar e Potencializar Resultados em Grupo)
Coach (Sessões Tsunami em Resultado)
Marketing Humano (O palco da Vida tem que Ter Aplausos)
Mudança de hábitos (Como Voltar e Verdadeira Forma Humana)
Liderança (Líder em Multi Cases)
100 cases de Sucesso (O Próximo Pode Ser Você)
Mega Oficina 2.0 (Fabrica e Reforma de Empreendedores)
Academia da Motivação (Acadêmicos “Bombando”)
Vendas (Cases: Sonho ou Pesadelo/ Escolha ou Opção) Teor Técnico Motivacional
Lançamentos Corporativos 6 estrelas (Produtos e serviços, Top lançamentos)
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