
Palestra 

 “FLOW – A execução de Alta Performance” 





  
 O mundo moderno exige transformações diárias em 

função dos paradigmas que vão sendo quebrados em cada 
fase de nossa vida. Os modelos de sucesso sofrem 

adaptações que, muitas vezes, provocam a percepção de falta 
de equilíbrio e imobilidade mental para elaborar soluções. 

Aliado a isto os cenários de incerteza, instabilidade, 
insegurança e injustiça nos cercam diariamente e certamente 

cada vez mais inevitáveis. 
 

A palestra FLOW vem demonstrar que lutar contra um cenário 
pelo qual não temos controle só nos faz ficar cada vez mais 

descontrolados e mais amedrontados. O grande conceito do 
FLOW é a capacidade de fluirmos no meio ao Caos para 

encontrar soluções contra a inevitabilidade. 
 

Pesquisado intensamente pelo psicólogo Mihaly 
Csikszentmihaly, o FLOW é o comportamento dos superatletas 

quando estão diante de seus maiores desafios. 
 

Nesta palestra Renato Hirata demonstra que este 
comportamento é possível de ser praticado no mundo 

empresarial para gerar resultados de alta performance.  
 

 “O impossível se transforma em possível quando o 
transformamos em impossível.“ Renato Hirata 



Uma palestra altamente interativa e que demonstra os pontos 
chave para entrarmos em FLOW quando estivermos sob  
cenários de vida altamente desafiadores. 
Depois desta palestra você poderá entender por que vive em 
estresse constante e por que tem dificuldades de resolver 
problemas complexos. 
 
Principais tópicos: 
•  Flow : A ação da inação. Fazendo Mais com Menos e Melhor. 
•  Mêdo: A inação da ação. As quatro forças restritivas do flow. 
•  Superatletas: O segredo dos recordistas mundiais. 
•  Superequipes: O Poder da colaboração e do engajamento. 
•  Prosper Mind Intelligence ®: O método para o flow. 
 
•  A aplicação no mundo corporativo: 

•  O poder de um propósito organizacional apaixonante. 
•  O paradigma dos vetores CONTROLE X CONFIANÇA. 
•  Os desafios do Líder flow. 
•  A execução de uma equipe flow. 
•  A atitude de um colaborador flow. 
•  Os princípios da Organização flow. 

“Está na hora de entender que, para que haja vida nos negócios 
é necessário entender o negócio da vida.” Renato Hirata 
 

Um	  show	  de	  palco	  demonstrando	  o	  que	  é	  alta	  
performance	  pessoal	  e	  de	  equipes.	  



Renato Hirata 
 
Considerado por muitos executivos 
Brasileiros um verdadeiro “Guru de 
Negociação”. 
Suas palestras reúnem conteúdos fantásticos 
com demonstrações inesquecíveis. 
Treinou mais de 20.000 executivos nos mais 
diversos setores da economia nacional em 
Negociação e Liderança Transformacional.  
Professor em Negociação na HSM Educação 
e Fundação Dom Cabral, Sócio-fundador da 
Hirata Consultores e Editora.  
Escritor, consultor, preparador estratégico de 
negociação, mediador de conflitos societários 
e organizacionais e coach de lideranças 
estratégicas.  
Engenheiro de Produção.  
É formado em Hipnose Ericksoniana e 
Somatic Experience. 
Criador do Prosper Mind Intelligence ®. 

Palestrante	  	  



Sala:  
 Espaço livre para movimentação. 
 02 Cadeiras comuns 
 Cadeira palestrante 
 
Recursos: 
 Data-show 
 Som de impacto  
 Lap-top 
 Data-show 
 (01) Microfone “madona” para o 
palestrante 

INFRA-‐ESTRUTURA	  
para	  a	  PALESTRA	  	  

INTERATIVA	  

DEMONSTRATIVA	   TÉCNICA	  



Principais	  Clientes	  


