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Múcio Morais, Idéias, Valores e Visão que 

merecem a sua atenção! 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 
 

   

        

    
    

   
                                                                                                                                                                                                                     

PETROBRAS, ODEBRECHT, CEMIG, COPASA, ELETROPAULO, CENIBRA, CAMARGO CORREA, NESTLE, BRASTEMP, TOSHIBA, 

AOC, GRAMO ENGENHARIA, BANCO BMG, BANCO PANAMERICANO, BANCO MERCANTIL, GRUPO VOTORANTIM, BANCO 

VOTORANTIM, CITIBANK, BANCOOP, VALE, FOZ DO BRASIL UNIFICAR ENGENHARIA, GM DO BRASIL, FORD, FIAT, 

HONDA, MERCEDES BENS, CSN, BANCO BV, GRSA, DEMAG CRANES, ARCELOR MITTAL, SIEMENS, REDE GLOBO, SBT, 

REDE RECORD, REDE BANDEIRANTES DE TV, OI, VALE, VITADERM, CARREFOUR, UFM WORLDWIDE (LONDON, UK), 

BRENTWOOD C.C (TEXAS, USA), LIASA, FIESP,CITYBANK, APAE, UFM WOLDWIDE, SAINT JUDE MEDICAL, HOSPITAL 

UNIMED DE J. PESSOA, HOSPITAL DO CORAÇÃO – UNIMED, SECRETARIAS DE SAÚDE EM MAIS DE 250 MUNICÍPIOS 

(PROGRAMA DE HUMANIZAÇÃO NA SAÚDE), E OUTROS. BANCO CIFRA, BANCO MERCANTIL DO BRASIL, CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL, CONSERVO, NEMAK-TEKSID, LABORATÓRIOS NOVARTS, HUNSTMAN DO BRASIL, LIASA, PH 

TRANSPORTES E LOGÍSTICA, RACCO, COPASA, FEDERAMINAS, CEMIG,ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE MG, FEHOESC, SINJUS, 
ELETROBRAS, DATAPREV, SAINT GOBAIN, REPROMAQ, ABRASIP-MG, SIPRI, FAEMG, MARA, FACERES, UNISUL, UFPA, 

UFOP, UNIVERSIDADE METODISTA DE SP, UNIBH, UMA, UNISA, INSTITUTO SANTÉ, PUC MINAS, UEMG, UFMG, UNIPAC, 

FACULDADE PITÁGORAS, ULBRA, FACULDADE PIAUIENSE, FACULDADE OBJETIVO, SEDUC – MG, SEDUC – RJ, SEDUC – 

ES, UNIJIPA, ULBRA, UNIRON, IBHES, UNIPAC, UFMG, UEMG, FACULDADE OBJETIVO, UMA, IBHES,  SEAGRO, SIPRC, 

ABRH, APRH, HABIBS, NOVARTS, LOJAS MÓBILE, SP, CVC TURISMO, RAPIDÃO COMETA, ST.  INSTITUTO UNIBANCO, 

FUNDAÇÃO CDL‐BH, UFM‐WORLDWIDE – LONDON‐UK, , É COLUNISTA EM MAIS DE 460 PORTAIS, DENTRE ELES: PORTAL 

DA EDUCAÇÃO, REDE PSIQ, PORTAL DOS ADMINISTRADORES, WELLNESSCLUB, PORTAL DO EMPREENDEDOR, ESCREVE 
AINDA PARA 270 JORNAIS E REVISTAS ESPECIALIZADAS NO BRASIL E EXTERIOR. 

 

 

 

 

 

ALEGRIA, DESCONTRAÇÃO E EMOÇÃO,                                                                                                    

fixando conteúdos, a mistura certa para um evento de sucesso... 

                                                                                                                                                                      

Múcio Morais, um homem determinado à ajudar pessoas, 

empresas e organizações a encontrar direção, 

satisfação e excelência na vida, Múcio Morais é  

especialista em Neurolinguistica e Emotologia, 

palestrante, sociólogo, empresário, escritor e ator tem se 

tornado um dos 20 mais procurados palestrantes do País 

(Fonte: Google), 

Sua experiência, energia e capacidade de tocar 

e encorajar as pessoas a ultrapassar as suas 

potencialidades tem sido descritas por seu 

Público como extraordinárias. Ele é autor de milhares de 

publicações e desenvolve vários cursos, palestras e 

workshops em todo o Brasil e no exterior com base 

em seus princípios e conceitos comprovados, seus mais 

de 2000 clientes, incluem: 

 

 

Um dos 20 mais pesquisados Palestrantes Brasileiros em 2013 

(Google GBS, 2012, Yahoo Groups st 2011, Revista RH+ DEZ 2013) 
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O Prof. Múcio Morais é presença 
constante nas empresas e 

universidades em eventos de todos os 
portes, tratando de temas voltados 
para  Motivação, Vendas 
(Planejamento, Visão, Metodologia de 
Prospecção, Negociação com base em 
PNL, Administração de Clientes, 
Abertura de Mercado), 
Comportamento, Espiritualidade, 
Humanização, Atendimento e 
Relações com Clientes internos e 
externos, Negociação, 
Administração/Gestão, RH, Mercado, 

Gestão de Carreira para 
Universitários, Marketing, Visão 
Empreendedora, Estratégia do Oceano 
Azul e outras, Clima Organizacional, 
Inteligência Emocional (Aplicada), 
Administração do Stress, Programação 
Neurolinguistica (Aplicada), Liderança, 
Trabalho em Equipe, Superação de 
Objetivos e Metas, Gerenciamento de 
Pessoas, Planejamento, 
Endomarketing, Cooperativismo, 
SIPAT, SIPAT-R, Carreira, RH, Família, 

Relacionamento Pais e Filhos,  
Educação e Aprendizagem, Gestão de 
Carreira para Universitários, Gestão 
Pública e temas relacionados ao 
Desenvolvimento Humano e 
Empresarial. 

 

e constância nos esforços para se 

atingir objetivos. A intensidade está 

relacionada à quantidade de esforço 

empregado. A direção refere-se as 

escolhas qualitativas e quantitativas  

diante das alternativas. E a persistência 

diz respeito ao tempo e energia 

direcionados à prática da ação, 

indicando o nível de determinação na 

conquista do(s) objetivo(s).  As bases 

Motivacionais utilizadas nas palestras e 

treinamentos respeitam sempre as 

necessidades fundamentais do ser 

humano, princípios estes que quando 

realçados renovam e transformam as 

pessoas para conquistas em todos os 

níveis. 

 

Com conteúdo prático, visando a 

aplicação no dia a dia, as 

APRESENTAÇÕES funcionam como 

desafios, estimulando reações e 

mudanças. Com o BRIEFING em mãos 

personalizamos todo o conteúdo para 

atender as necessidades de sua equipe 

ou evento.    

 

 

BASES 

MOTIVACIONAIS 

Motivação é um processo 

endógeno, responsável 

pela intensidade, direção  

 

 

Mudança de comportamento, posturas, visão, atitude, melhorando os 

relacionamentos, a produtividade e a qualidade de vida! 

 

Múcio Morais está entre o LÚDICO e o 

convencional, suas apresentações são 

diferenciadas em diversos aspectos, o 

público participa em grande parte do 

tempo, em dinâmicas, interações e 

reflexões, sempre com muita 

emotividade e humor, vivenciando 

trocas de experiências, divertindo, 

respondendo emocionalmente e 

intelectualmente, com muita  

sensibilidade o nível de envolvimento e 

participação é total e com a utilização de 

técnicas de (*) PNL e (**) Emotologia o 

Prof. Múcio Morais busca dar às suas 

intervenções o equilíbrio necessário 

para que o público receba, assimile e 

motive-se à praticar os conceitos.  

 

 

METODOLOGIA DE 

APRESENTAÇÃO UMA FESTA, UM 

SHOW, UM MOMENTO LÚDICO E 

DE REFLEXÃO!  

 

Em 2013 Múcio Morais esteve em 190 

Empresas, realizou 264 Eventos entre 

Palestras, Seminários, SIPATs e 

Workshops em 122 Cidades no Brasil e 

no exterior, teve mais de 80 Artigos 

publicados, foi co-autor de 1 livro e 

escreveu “Amarras da Mente” lançado 

em Julho/2013. 

 

 

 

 

FAZENDO MOMENTOS INESQUECÍVEIS,                                                                                   

Unindo sua equipe em torno de objetivos comuns, o sucesso! 

 

 

Um PALESTRANTE motivador e sensível 

com mais de 3.500 apresentações em cerca de 

1000 cidades Brasileiras e no exterior, para 

mais de 15 MILHÕES de pessoas... 

 180 das 500 maiores empresas do Brasil 

já contrataram Múcio Morais! 

 Um Palestrante com história de 

superação e determinação, alguém que 

soube traçar seu destino e aprendeu os 

segredos do Sucesso! 

Palestras-Show 
StandUP Empresarial 
Palestras Técnicas 
Treinamentos 
Workshops 
Encenações 
Jogos Corporativos 
 

Sejam quais forem as necessidades e objetivos da sua Empresa ou Evento, 

consulte-nos, Múcio Morais tem a experiência e o talento para te dar os 

melhores resultados!  

 

As bases técnicas apresentadas nas 

palestras e treinamentos são 
desenvolvidas a partir da experiência e 
estudo minucioso das necessidades de 
sua equipe. O objetivo será sempre a 
prática eficiente e inovadora no dia a 
dia da empresa. A didática respeita os 
critérios mais avançados de 
aprendizado e assimilação de 
conteúdos. 

 

                                                                    

BASES TÉCNICAS 

 

                                                          

BRIEFING 

                                                         

TEMAS DIVERSOS 

Como são as apresentações 

de Múcio Morais 
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Motivação e disciplina mental                                                                                                                                                              

Os sete desafios do comportamento vencedor!                                                                                                                                 

Múcio Morais 

Manter o sentido daquilo que se faz para atingir objetivos exige 

determinação, disciplina e ritmo, cada vez que cedemos ao desânimo ou 

simplesmente paramos para pensar, perdemos nossa energia para as 

próximas ações. Quanta gente vive do quase, da alegria desavisada da 

bola na trave, sem conhecer a esfuziante explosão do gol.  

As pessoas sempre souberam que a persistência e a perseverança são 

fatores determinantes para o sucesso, e, quando falo de sucesso, não 

estou falando do conceito deturpado passado pela mídia e seus 

protagonistas, falo da realização em qualquer nível daquilo que se 

propõe, falo do sucesso de indivíduos em diferentes aspectos da vida, 

daí o velho ditado: "Se no início você não conseguir, tente de novo".  

 

Pessoas de sucesso possuem um nível enorme de perseverança, não apenas quando as coisas ficam 

difíceis, mas mesmo quando os outros recomendam que parem; Li recentemente um relato de uma mãe 

que teve dois filhos envolvidos no mundo das drogas, por 15 anos ela buscou todo tipo de ajuda e 

alternativas, procurou tratamentos, envolveu-se pessoalmente na questão, se informou, estudou e hoje 

comemora a vida de dois cidadãos recuperados e perfeitamente inseridos nos contextos sociais. 

Sucesso, mas o preço foi, dentre outras, a persistência e a perseverança.   

 

"Paciência e tenacidade de propósito valem mais que o dobro do peso da sua inteligência."  

Thomas_Huxley  

 

Persistência, perseverança, integridade, determinação, dedicação, autoconfiança e a capacidade de se 

entregar distinguem pessoas que fazem grandes e pequenas coisas com suas vidas daqueles cujos 

sonhos morrem com eles. Quando você tem estes ingredientes, e isso é desenvolvido, decidido por você 

mesmo, num dia você não tem e no outro você tem, (é decisão mesmo). Nesse momento você passa a 

não levar em conta o que os outros dizem, ou o que o modismo dita, você não permite mais ser 

dominado. Torna-se o condutor de seu próprio destino e permanece fiel a sua visão.  

 

Treine diariamente sua mente inconsciente para se tornar mais forte e determinado. Diga a si mesmo o 

que quer e onde pretende chegar. Repita isso durante o dia. E, o mais importante, dê passos, 

mantenha-se no caminho, nas realizações diárias que reforcem sua vontade de chagar lá. Diga, mas 

faça, caso contrário você não poderá acreditar em si mesmo. 

Essa conversa de que o universo conspira a favor ou contra é no mínimo uma “simpatia da 

modernidade” dar personalidade ao universo é o fim da picada, dizer que o universo faria isso ou aquilo 

por você, basta você desejar é uma crença, pra mim, somente comparada ao poço dos desejos, A 

personalidade viva e ativa que irá conspirar contra ou a favor de você é VOCÊ MESMO! O Universo é 

nossa habitação, não nosso mentor, é um lugar, não uma pessoa, segue leis naturais, lógicas, não um 

processo mental, elaborado, pessoal, tem reações químicas e físicas, não emoções.  

Para quem já está com os próximos passos da vida planejados, vão ai algumas dicas que chamo de os 

sete nãos. 

Escolha pensamentos que o mantenham em sua caminhada, no máximo anote suas divagações 

para futura avaliação. Depois de anotado, elimine-as da mente. 

Mantenha a todo custo  sua seqüência de ações programadas. 

Desvie o foco de si mesmo. Começar a pensar nas próprias condições, em todos os sentidos, 

pode fazê-lo perceber boas desculpas para parar.  

Escolha a hora certa pata avaliar, avaliações precipitadas ou julgar etapas, exceto pelo 

desempenho, pode jogar por terra a conclusão do seu projeto. 

Anote as questões menores e periféricas, planeje quando resolve-las. 

Ignore emoções negativas. Aprenda a mudar seu estado interno. 

Projete a alegria da vitória e interiorize esta emoção transformando-a em energia para seguir 

em frente. 

E lembre-se de aproveitar o caminho, nem sempre o melhor está na chegada, aproveite a viagem pela 

vida, contemple cada estágio, aproveite o máximo que puder, para muitos de nós o sucesso será a 

própria viagem.        

Abraço a todos, 
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