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conSuLToR, PRofESSoR E PALESTRAnTE 

Sou um SER humAno Em 
buScA DE umA SociEDADE 
mAiS incLuSivA.

PAi DA DuDA E DA LAuRA.
mARiDo DA cARoLinA.
iRmão Do DuDu.

PRofESSoR E conSuLToR Em 
SuSTEnTAbiLiDADE E incLuSão.
iDEALiZADoR E gESToR Do 
inSTiTuTo mAno DoWn



Leonardo nasceu numa família de classe média em Belo 
Horizonte, foi o caçula de 3 irmãos por doze anos, até que 
seu irmão mais novo – Eduardo nasceu com síndrome de 
Down. Leonardo formou em Direito e Engenharia Civil, 
fez 4 especializações, mestrado em administração com 
ênfase em Responsabilidade Social, foi executivo de 
grandes empresas e não encontrou a felicidade e sentido 
para sua vida trabalhando em Empresas. Por isso e 
por amor a seu irmão abandonou essa vida que todos 
aplaudiam e idealizou o Instituto Mano Down.

Leonardo é casado com Carolina, pai da Eduarda e Laura 
e gosta de ser apresentado como um ser humano em 
busca de uma sociedade mais justa, humana e inclusiva.

Leonardo Gontijo atualmente é Palestrante, Professor da 
Fundação Dom Cabral, Gestor do Instituto Mano Down e 
do Portal Incluo. 





LEonARDo gonTijo viEiRA gomES

Com 12 anos como palestrante, apresento meu 
portfólio de palestras que conta com mais de 300 
eventos realizados em todo País.

Temáticas principais:  Empreendedorismo Social. 
Governança. Inovação Social Aplicada. Economia 
Criativa. Cooperativismo. Estratégia. Gestão de 
Pessoas. Liderança. Sustentabilidade. 
Diversidade e Inclusão. Mudança de carreira. 

12
anos

300
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PALESTRA7

DESPERTAnDo PARA o quE 
inTERESSA: SEjA A muDAnçA quE 

você quER vER no munDo.



PALESTRA8

AmAR E muDAR AS coiSAS 
mE inTERESSA mAiS.



PALESTRA9

EmPREEnDEnDo E 
LiDERAnDo PELo ExEmPLo





PALESTRA10

inSiSTA! A viDA PREciSA SAbER 
quE você quER DE vERDADE.



PALESTRA11

SE você não TEm coRAgEm, 
não ADiAnTA TER vonTADE.



PALESTRA12



PALESTRA13

um munDo DifEREnTE não 
PoDE SER conSTRuíDo PoR 

PESSoAS inDifEREnTES



PALESTRA14

TRAnSfoRmEi minhA viDA 
PARA TRAnSfoRmAR viDAS.



PALESTRA15

A LuTA PARA SER você mESmo 
num munDo quE TE EmPuRRA 
PARA SER o quE você não é.



PALESTRA16

não PARE ATé SE 
oRguLhAR DE você.





AS PALESTRAS

Resumo: A partir do conceito de empreendedorismo e tendo como pano 
de fundo sua história de vida, Leonardo conta por meio de falas, histórias, 
passagens, analogias e metáforas seu percurso em busca do seu sentido 
da vida e a criação do Instituto Mano Down. Com muito conteúdo, pontos de 
viradas, insights, questionamentos, ensinamentos e dilemas, Leonardo faz 
analogia entre sua trajetória de vida, seus percalços, dilemas e conquistas 
com as situações que ocorrem na vida empresarial e pessoal de quem 
empreende.



AS PALESTRAS

Tendo como pano de fundo o amor por seu irmão Eduardo, que nasceu 
com síndrome de Down e muitos pontos de viradas, Leonardo, com muito 
entusiasmo, compartilha seus aprendizados, pontos de viradas, dilemas, 
insights, questionamentos, emoção e ensinamentos. Leonardo conta 
em detalhes sua quinada na vida e sua busca para a construção de uma 
sociedade mais justa, humana e inclusiva; sua busca por uma vida com mais 
signifi cado e brilho nos olhos; até a construção do Instituto Mano Down.



Conta também como foram as escolhas para idealizar e tirar do papel 
o Instituto Mano Down que já impactou mais de 50.000 pessoas com 
defi ciência. 

A palestra proporciona ao o público uma compreensão da importância 
de lutar pelos nossos sonhos e aprendermos com as adversidades, 
incertezas, dilemas e confl itos. 



Temas abordados: Empreendedorismo social. Liderança. Mudança de 
Carreira. Nova forma de viver e aprender com a vida. Analogias da vida com 
o empreendedorismo social. Sonhos, atitudes, inclusão, aprender com a 
singularidade humana, aprender com os obstáculos e diversidade da vida. 
Aprender a escutar e respeitar pontos de vistas diferentes. A importância de 
repensar e questionar o que nos foi imposto e ensinado. Pensar no legado 
que você quer deixar para o mundo. Refl exões sobre empatia, privilégios, 
vieses inconscientes, diversidade, escolhas, resiliência, valores, pressão 
social e escolha da equipe para seguir a jornada. 



As Palestras destacam: você como protagonista de sua vida. Questiona 
conceitos e nos faz enxergar novas possibilidades de viver e empreender 
e mensurar seus resultados de vida. Enfatiza a importância da diversidade 
para criatividade e atingimento dos resultados. Fala sobre a importância 
da singularidade humana. De que o somatório de competências diversas é 
que levam a formação de equipes de alto desempenho. Questiona o que nos 
foi imposto socialmente. Demonstra a força da persistência para realizar 
sonhos. Amplia o sentido da vida e divide aprendizados para fazer dela uma 
passagem marcante.



O que esperar das Palestras: Inspira e motiva as pessoas e equipes para 
lidar com as mudanças e frustrações que acontecem; os participantes irão 
aprender com fatos não planejados e ver com um outro olhar uma situação 
denominada problema. Os participantes terão oportunidade de crescimento 
pessoal e ampliação do olhar para diversidade. Os participantes irão 
aprender por meio de exemplos como o ser humano é ilimitado e tem várias 
possibilidades de escolhas e aprendizados.



AS PALESTRAS viSAm DESPERTAR noS ouvinTES:

• A importância da persistência para realização das metas e resultados 
independente dos percalços.
• A se comprometerem e aprenderem com as mudanças;
•  A ampliar o comprometimento com os novos projetos da empresa;
•  A contagiar as pessoas com a responsabilidade conjunta pelo futuro da 
organização/ instituição e sociedade.
•  A ter uma mentalidade de grupo que extermine as resistências às 
mudanças
•  A enxergarem de outra forma os dilemas e as adversidades da vida.

A palestra é customizada de acordo com o perfi l e objetivos do evento.



LivRoS EScRiToS



conSuLToR, PRofESSoR E PALESTRAnTE 

Telefone: (31) 99613-9566
gontijo.leonardo@gmail.com

www.pro� eonardogontijo.com.br
www.manodown.com.br

facebook.com/leonardogontijo
instagram: @leogontas

twitter: @lgontijo
Linkedin: Leonardo Gontijo
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