


A palestrante mais recontratada do Brasil, tem percorrido o 
país, há mais de dez anos, para falar sobre temas como 
cooperativismo, agronegócio, liderança, motivação, vendas, 
empoderamento feminino e comportamento, fortalecendo 
pessoas e somando resultados.

Por seu carisma, profissionalismo e domínio dos assuntos 
abordados, Helda Elaine rapidamente começou a se destacar 
como a palestrante que entrega “ALGO A MAIS”, sendo 
convidada para palestrar em alguns dos principais eventos e 
organizações do país, colecionando, ainda, dezenas de 
recontratações por diversas empresas.

SAIBA MAIS

https://heldaelaine.com.br/quem-e-helda-elaine/


O SER HUMANO 
10D

Com a forte influência da 
transformação digital e da 
hiperconectividade, faz-se 
necessário humanizar as 

organizações. Esta palestra 
tem o propósito de valorizar 

e desenvolver pessoas a 
partir de um paralelo com a 

linguagem “D”, muito 
utilizada pela tecnologia, 

demonstrando o quanto é 
necessário tornar-se um Ser 

Humano 10D.

*Palestra baseada no best
seller O SER HUMANO 10D

ACREDITAR, 
AGIR E FAZER 
ACONTECER

Crises e obstáculos nada mais 
são que desafios! Encare-os 

para descobrir o quanto você 
pode “fazer melhor”, com 

foco na solução. Esta palestra 
nasceu com o propósito de 
demonstrar o quanto cada 
ser humano é capaz de se 

adaptar, aprender, 
desaprender, reaprender e 
transformar para melhor a 

sua vida e de outras pessoas.



EM VENDAS NÃO 
EXISTE NÃO

No competitivo mundo das 
vendas é preciso 

conhecimento, preparação e 
relacionamento com os 
clientes para identificar, 
entender e atender suas 

necessidades e desejos. Ser 
resiliente e fazer “algo a 

mais” gera encantamento e 
resulta em maiores ganhos 

para o profissional de vendas 
e para a empresa.

NOSSO DNA É 
COOPERATIVISTA

Partindo da visão de que a 
construção de um mundo 

melhor inicia em cada um de 
nós e depende de uma 

mentalidade cooperativista, 
esta palestra convida a todos 
para uma reflexão acerca do 

quanto a vida do Ser 
Humano, desde a sua 

concepção, desenvolvimento, 
e ao longo de toda sua 
existência, depende da 

cooperação.

VESTINDO A CAMISA, 
ALCANÇANDO 
RESULTADOS

O sucesso de uma 
organização está diretamente 

relacionado ao seu capital 
intelectual. Esta palestra fala 

sobre vida pessoal e 
profissional, despertando e 
motivando pessoas para um 

maior comprometimento 
(ainda mais, em tempos 
adversos como estamos 

vivendo). Fortalece o 
engajamento individual e o 

espírito de equipe como 
forma de alcançar excelentes 

resultados.

LÍDER 
DESCOBRIDOR 
DE POTENCIAIS

Diante da agitação do dia a dia, é 
comum as pessoas se desviarem 
do foco, desperdiçando tempo e 
perdendo oportunidades. Esta 

palestra desperta líderes, 
fazendo-os identificar novas 

potencialidades em si mesmos e 
em suas equipes, otimizando os 

recursos que têm.



A ARTE DE SE 
RELACIONAR

Considerável tempo da vida 
dos Seres Humanos é 

direcionado para resolver 
situações conflituosas, 

geradas em grande parte, 
por inabilidade de 

relacionamento consigo 
mesmo, com o próximo ou 

com as situações cotidianas.

MULHER E SUAS 
POTENCIALIDADES

Esta palestra incentiva 
mulheres a descobrirem seus 

potenciais, somando duas 
forças: acreditar e agir, e 

assim melhor aproveitar o 
momento e as oportunidades 

que, muitas vezes, passam 
despercebidas.

M.U.D.E. 
SEMPRE

Devemos buscar o 
aprendizado contínuo, para 
ser cada dia “Melhor, Único, 

Dinâmico e Especial” em 
tudo que realizamos. Esta 
palestra motiva e desafia 

cada participante a encarar 
as mudanças como meios de 

descobrir, valorizar e 
desenvolver os seus talentos, 
assim como, promover uma 

grande transformação 
pessoal e profissional.

O “ALGO A MAIS” 
NO ATENDIMENTO

A qualidade do atendimento 
constitui um dos principais 

diferenciais competitivos de 
toda empresa. Sendo assim, 
o objetivo dessa palestra é 
ampliar o campo de visão e 

atuação da equipe de vendas 
para que realize 

atendimentos de excelência.



COMUNICAÇÃO 
ASSERTIVA

Carismática e inspiradora, Helda
Elaine potencializa o melhor de 
seu público. Uma palestra leve, 
divertida e motivadora, que 
transforma as pessoas

ALTO ÍNDICE DE 
SATISFAÇÃO

A palestrante mais recontratada 
do Brasil é certeza de conteúdo 
de qualidade. Helda Elaine é uma 
colecionadora de depoimentos 
de clientes satisfeitos.

REFERÊNCIA 
NACIONAL

Helda Elaine já palestrou em 
alguns dos mais importantes 
congressos e eventos do país. 
Tornou-se uma referência nacional 
por ser a palestrante mais 
recontratada do Brasil.

ALTA CUSTOMIZAÇÃO 
DA PALESTRA

Helda Elaine realiza 
pessoalmente o briefing com 
cada cliente. As palestras são 
personalizadas com os 
conteúdos mais relevantes para 
as empresas e o público.

PALESTRAS 
DINÂMICAS E 
DESCONTRAÍDAS

Com muita energia, alegria e 
descontração, Helda Elaine realiza 
palestras revigorantes e 
inspiradoras, onde o ponto forte é 
a conexão com o público.

CONQUISTAS E 
CAPACITAÇÃO

Mestre em Desenvolvimento 
Regional e Agronegócio, Helda
Elaine atua como palestrante 
profissional há mais de 10 anos. É 
a autora do Best Seller “O Ser 
Humano 10D”.

CONTRATAR
MOTIVOS PARA



ALGUNS CLIENTES
QUE CONTRATARAM
E RECONTRATARAM



ANA CARULINY
EDUCAÇÃO COOPERATIVISTA DA 

COMPLEM/GO

“Foi surpreendente! 
Muito mais do que 

poderíamos esperar.”

Veja o depoimento completo

RICARDO TEODORO

“As pessoas saem das 
palestras mais 

animadas e engajadas 
a cooperar”

Veja o depoimento completo

PRESIDENTE DA SICOOB LOJICRED

VEJA MAIS

https://youtu.be/W14zjIi7pcU
https://www.youtube.com/watch?v=vCcWlL2Acwg
https://heldaelaine.com.br/clientes/



