
Descubra a outra versão de voce



TRADE MARKETING



TRADE MARKETING



TRADE MARKETING



TRADE MARKETING 



TRADE



TRADE



TRADE





O QUE QUEREMOS ?



PROTAGONIZAR 
AÇÕES 
TRANSFORMADORAS



PROTAGONISTA X ANTAGONISTA



Construir em cima das 
nossas próprias crenças, 
valores, convicções, lutas 

e sonhos.
O maior valor que 

podemos agregar é ser 
mais de nós mesmos. 



"Hoje é somente um dia

em todos os dias que virão.

Mas o que acontecerá nos outros 

dias vai depender daquilo que 

fazemos hoje.

Foi assim o ano todo. 

Foi assim tantas vezes.”

Ernest Hemingway



Somos protagonistas 
do nosso dia-a-dia, 
cada dia escrevemos 
uma página e 
mudamos a história.

fotógrafo da Nova York, Pari Dukovic

WINNIE HARLOW



Tenha boas intenções e trabalhe duro.

É uma construção diária 
que acontece a partir 
dos diferentes desafios 
que enfrentamos, das 
escolhas que fazemos, 
da narrativa que damos 
a nossa própria história.

NORTH FACE – ALEX HONNOLD 



“Eu não tenho 
nada a oferecer 

a não ser 
sangue, 
trabalho, 

lágrimas e suor”
W. Churchill 13 Maio, 1940



“Eu não conheço 
ninguém que 

chegou ao 
topo sem muito 

trabalho. 
Não que isto 

garante o sucesso, 
mas permite chegar 

muito perto.”
Margaret Thatcher



C.S.C.

A MAGAZINE 

LUIZA

PERSONIFICOU O 

SEU 

ORGANOGRAMA

EM 1992 PARA AS

PESSOAS 

ENXERGAREM

A SUA 

IMPORTANCIA

Conscientização: PESSOAS FAZEM A EMPRESA

Humanos

Vendas / marketing

Compras

Sistemas

Superintendência

Financeiro

Logistica

Controladoria

SAC



Apenas três coisas acontecem 
naturalmente nas organizações: 

Fricção, 
confusão
e baixa 
performance. 

Todo resto requer liderança.”
Peter Drucker



Olhar pra
dentro

Olhar pro
outro

Olhar pra
Fora

Foco em
Resultados





CONSCIENTIZAÇÃO NA CADEIA DA EMPRESA

Fornecedor      cliente      representante





Qual o proposito da sua empresa

Afinal, NÃO EXISTIMOS só para comprar e vender?



PRECISAMOS LIDERAR ESTA TRANSFORMAÇÃO E NOS CONSCIENTIZAR DA NOSSA CAPACIDADE DE LIDERANÇA.
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O real como 
protagonista?



NÓS EXISTIMOS PARA AJUDAR A TRANSFORMAR. A NOS TRANSFORMAR.

Mighty dolls
Nasceu do trabalho inspirado 
pela Sonia Singh e criado pela 

Wendy Tsao, que decidiu tirar a 
maquiagem pesada das 

bonecas de suas filhas e fazer 
delas retratos mais reais de 

meninas.



TRANSFORMAR NOSSAS EQUIPES, TRANSFORMAR NOSSO PAIS, O MUNDO.

Por meio de inspiração de pessoas e de negócios conscientes, sustentáveis e inovadores.











TRABALHAR   X VIVER X LIDERAR





Será que é preciso 

falar de mulher na 

liderança ou será que

é simplesmente melhor 

lembrar que a gente é 

mulher quando a gente 

passa a liderar?



Liderança Shakti
O equilíbrio das forças masculinas e femininas dentro de si.



QUALIDADES MASCULINAS

FORÇA
AGRESSIVIDADE
INDIVIDUALISTA

HIERARQUICA

QUALIDADE FEMININAS

ADAPTABILIDADE
INTUITIVA
HARMONIOSA
RENOVADORA



Liderança não é poder, é responsabilidade.



Todos querem melhorar?

Líderes estão por toda parte?

Pessoas alcançam resultados, grandes e pequenos 
todos os dias?

Pessoas querem que as coisas sejam diferentes?

Todos são importantes?

CONFIE

ENCONTRE-OS

CELEBRE

ESCUTE-OS

DEMONSTRE

CONCORDA QUE TODOS TEMOS UMA OUTRA VERSÃO?

Assumindo a nossa posição de protagonista a gente consegue vender melhor
e ser protagonista de um MUNDO MELHOR.





Obrigado.

acastro@mallory.com.br


