
A PALESTRA

Antes da performance do ato, os artistas Juan Araújo e Alejandro
Muniz revelam todos os segredos do sucesso desse trabalho. Mas claro
que não estamos falando aqui sobre os segredos de como realizam as
proezas que apresentam durante a performance do ato, mas sim
segredos bem mais relevantes e importantes para a realização de um
excelente trabalho, seja ele qual for.

A palestra aborda aspectos fundamentais para qualquer
profissional que queira explorar todo seu potencial e ir além em seu
desenvolvimento:

- A importância de definir objetivos
- Auto-motivação
- Comprometimento
- Trabalho em equipe
- Sair da zona de conforto
- Auto-crítica
- Criatividade
- Descobrindo e explorando suas potencialidades



Juan e Alejandro são comunicadores e artistas 
com reconhecimento internacional e larga 
experiência nos mais variados tipos de eventos 
artísticos e corporativos.

Nesta palestra compartilham aprendizados, 
experiências e reflexões colhidas ao longo de 
sua trajetória, fazendo um recorte especial na 
jornada que possibilitou alcançar o maior 
prêmio do Ilusionismo Latino-americano: 
o Grand Prix de Palco FLASOMA 2017.



LOS CHARLATANES

‘Los Charlatanes' é uma performance de 
ilusionismo da categoria “Mentalismo” 
(adivinhações, transmissão de pensamento, 
leitura de mentes, etc.) que une a exibição 
de números surpreendentes e inexplicáveis 
com uma concepção artística original e 
produção impecável.

Em 2017, em Buenos Aires, ‘Los Charlatanes' 
conquistaram o mais importante prêmio no 
Campeonato Latino-americano de 
Ilusionismo : o Grand Prix de Palco, que é 
uma premiação concedida 
excepcionalmente caso algum ato alcance 
uma pontuação de destaque, colocando-o 
acima dos primeiros colocados de cada 
categoria. 

GRAND PRIX

LATINO-AMERICANO

DE ILUSIONISMO





É de todo o caminho percorrido para 
chegar a essa vitória - com os acertos 
e erros cometidos – que saem os 
links para apresentar as reflexões e 
atitudes que podem fazer a diferença 
no dia-a-dia de qualquer profissional.

Trata-se de um conteúdo rico, 
variado e totalmente conectado com 
a vida real, que certamente será de 
grande valia para qualquer pessoa 
em busca de melhor desempenho em 
seu trabalho e carreira.



Conteúdo com 
Entretenimento

Uma palestra leve, dinâmica e 
descontraída.

Mentalismo, humor e interação 
usados como ferramenta lúdica para 
auxiliar na transmissão e retenção do 
conteúdo, criando uma experiência 
diferenciada.



ASSUNTOS ABORDADOS

•  Sobre os motivos que nos levam a sonhar

•  A auto motivação e os verdadeiros desafios

•  A hora certa e o lugar certo das boas ideias

•  Não desistir nos primeiros desafios

•  Auto conhecimento e o “senso de noção”

•  Frustrações e comprometimento

•  O papel do líder e do liderado

•  Na base da confiança - construindo um trabalho em 

conjunto

•  Criatividade

•  Obstáculos são limites?

•  Propósito
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Alejandro Muniz

Alejandro é um comunicador multicanal. Como ator 
e locutor, participou de diversas produções 
artísticas e comerciais no teatro, rádio e TV. Como 
mágico, tem um prêmio nacional, trabalhou em 
cruzeiros, é professor e conferencista 
internacional, ganhou o maior prêmio da mágica 
latino-americana e é Líder Brasil da Mágicos Sem 
Fronteiras. Como apresentador, acumula uma 
experiência de 20 anos em canais de vendas, como 
Shop Tour e Polishop.
Já participou dos mais variados eventos 
corporativos de pequeno e grande porte para 
diversos públicos, em português e espanhol, no 
Brasil, América Latina e Europa.



Juan Araújo

Ilusionista profissional com mais de 15 anos de
Experiência. Atua principalmente em eventos 
corporativos com palestras e shows de Stand Up
Magic, usando o humor e o ilusionismo para 
entreter e transmitir de maneira leve e 
descontraída conteúdos pertinentes ao ambiente 
empresarial.
No meio artístico ministra conferências e presta
consultoria para profissionais da área, publica 
artigos em periódicos especializados e atua como 
Mestre de Cerimônias em festivais de Ilusionismo.



PERFORMANCE ARTÍSTICA

Opcionalmente pode ocorrer a 
apresentação do ato premiado em 
um momento diferente do evento, 
posteriormente à realização da 
palestra.
Essa apresentação pode ter duração 
entre 15 e 60 minutos.



Solicite uma proposta

www.loscharlatanes.com

info@loscharlatanes.com

(11)  94036-0152


