
Dono de uma voz forte e marcante, Vicente é natural de Mogi das Cruzes, cidade no interior de São Paulo. Casado, com filhos, 
valoriza muito os valores de família e casamento. Possui na oratória seu ponto forte. Sempre com clareza e fluência, discursa 
para as mais diversas áreas e está acostumado a realizar cerimônias, eventos e palestras. Busca em seus discursos inserir sua 
própria vivência, o que traz para o momento veracidade e passa ao público confiança.

Por ser empresário, palestrante, conferencista, jornalista, mestre de cerimônias, locutor-apresentador-animador, além de 
ter os certificados de Professional Coach e de Análise de Perfil Comportamental DiSC,  transita com versatilidade entre os mais 
distintos ambientes, buscando conduzir o evento de maneira compatível com a proposta de acordo com o briefing do cliente.

Sobre Vicente Ribeiro

www.vicenteribeiro.com.br
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Seja uma ocasião corporativa ou uma cerimônia 
matrimonial, estamos prontos para conduzir 
seu evento de maneira profissional e com a 
sofisticação que ele requer. Através de uma 
oratória clara e bem pautada, repleta de 
e n t u s i a s m o  e  c a r i s m a ,  p ro c u ra m o s  
proporcionar aos participantes momentos 
inesquecíveis.

Em casamentos, nossa especialidade é 
transformar histórias em verdadeiros contos de 
amor. Nossa proposta é inovar ao transmitir a 
emoção que permeia cada narrativa – tudo 
através de uma comunicação clara e moderna, 
aliada a uma oratória que toca sua mente, sua 
alma e seu coração.

Eventos

Empresas e instituições são feitas de pessoas, 
movidas por sentimentos. O clima corporativo, 
para o qual contribuem o humor e a motivação 
de cada indivíduo, pode impactar diretamente 
a produtividade, o desempenho e os resulta-
dos. Daí a importância de renovar os ânimos 
dos colaboradores periodicamente.

Através de uma oratória dinâmica e animadora, 
oferecemos um variado leque de palestras 
motivacionais para incentivar a sua equipe. 
Com exemplos instrutivos e experiências viven-
ciadas, exploramos a vontade de exercer o 
melhor que cada um tem dentro de si. Você se 
surpreenderá com a transformação que uma 
palavra pode causar em uma pessoa.

Palestras

NO SEGMENTO
DESDE 2005

Celebrante de Casamentos
Apresentador de Eventos
Conferencista
Mestre de Cerimônias 

Palestras Motivacionais
Conforme Briefing

Funcionários motivados são um dos pilares de uma organização bem-sucedida. Por isso, as pessoas à frente de cada setor 
precisam transmitir otimismo e segurança a todo momento. Manter um programa motivacional permanente exige 
planejamento, profissionais capacitados, investimento em infraestrutura e constante acompanhamento de resultados. Todas 
essas iniciativas são normalmente esquecidas devido à dificuldade de implantação e aos elevados custos envolvidos.

Frente a esta realidade, a Vicent’s criou o C.A.M.T.O., Centro de Atendimento Motivacional e Treinamento em Oratória. Trata-se 
de um programa que permitirá a sua empresa ou instituição desenvolver e criar habilidades para formatar reuniões produtivas, 
realizar apresentações impactantes e alcançar resultados inéditos.

Em seu formato mais completo, o programa consiste na instalação permanente de um centro de atendimento e treinamento 
dirigido a todos os níveis da empresa. Fornecemos todos os equipamentos, mobiliário e profissionais necessários à realização 
do serviço. Dessa forma, sua empresa só precisará se preocupar em analisar e colher os bons resultados.

"O segredo da existência humana consiste não 

somente em viver, mas ainda encontrar o 

motivo para viver.” (Dostoiévski)

Programas Motivacionais e Treinamento em Oratória

Layout do C.A.M.T.O.
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Alguns clientes:

Transportes


	Página 1
	Página 2

