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Foto: PVU – Governo  Mato Grosso do Sul – Julho/2015 

Palestras e treinamentos com foco comportamental para motivar líderes e 
equipe! 

 
Aqui está a sua solução: a união da teoria e prática fundamentados. Colocar todos em ação. 
Palestras e treinamentos com a finalidade de levantar a autoestima, a autoconfiança, 
potencializar a criatividade e resultados, melhorar as relações interpessoais e desenvolver 
habilidades de líderes e liderados!  







“Trazer o trabalho de Cristiano Saback para a 
equipe de vendas da Estácio FIB,  com muita 
originalidade, fez uma grande diferença para 

performance individual. Os funcionários 
acharam bastante positivo e motivador e os 
resultados apareceram no dia a dia. Valeu a 

pena a oportunidade de trazermos uma 
profissional com essa experiência.” 

Sheila Cristina Pereira 
Diretora Comercial 

Estácio - FIB 

“Em nome da Amcham Salvador, agradeço ao 
Cristiano pela dedicação, troca de 

experiências estratégicas e conhecimento 
sobre ferramentas para engajar a equipe. A 

palestra do Cristiano conseguiu captar a 
atenção dos executivos e incentivar a 

participação deles.” 
Jonathan Gomes 

Analista de Produtos & Serviços - AMCHAM - 
Câmara Americana do Comércio (Salvador-Ba) 

” Em nossas vidas existem “divisores de 
águas”. Um desses divisores foi ter 

conhecimento e vivenciado o processo de 
Coaching pelas mãos de Cristiano Saback. 

Conseguir parar e olhar para nosso interior e o 
mundo a nossa volta não é um processo 
simples e fácil. Com o as ferramentas e 

técnicas aplicadas eu consegui organizar 
objetivos, explorar potencialidades e identificar 

sabotadores que travavam minha evolução 
pessoal e profissional. Participar de um de 

seus workshops, me fez enxergar novas 
possibilidades e áreas a serem mais 

exploradas.” 

Jardel Moura 
Consultor Esportivo e Personal Trainer 

JM Assessoria Esportiva 

“Eu gostei muito da palestra. Acredito que  com 
o que foi passado vamos poder aproveitar 

melhor o nosso tempo no trabalho  e ajuda 
bastante na nossa comunicação 

interpessoal” 
Stephany Nascimento 

Servidora Pública  
SEDHAST (Campo Grande- MS) 

“Um processo de melhoria contínua nas 
nossas atividades tanto no âmbito 

profissional quanto na nossa vida pessoal. O 
tema agregou muito, ainda mais nesse 

momento tão importante aqui  na ALBA. Essas 
boas práticas devem servir de exemplo e que 

palestras assim sejam contínuas.” 

Robson Machado 
Servidor Público 

 Assemb. Legislativa da Bahia (Salvador-Bahia) 



“O assunto engajamento é um tema que 
desperta muito o interesse de qualquer 

empresário ou lider de equipes, um desafio 
para qualquer negócio que depende de 

pessoas para funcionar. Participo de cerca de 
30 eventos empresariais ao ano, dentre, 

palestras,  treinamentos e fóruns, e o que me 
chamou atenção na palestra apresentada por 
Cristiano Saback foi a simplicidade com que 

ele se comunica, e a clareza com que ele 
transmite as suas mensagens. Outro ponto 

relevante que posso pontuar sobre o 
palestrante é seu olhar humanista para com as 
pessoas, o que me fez aprender mais sobre o 

que cultivamos aqui na empresa.” 

“A vida é feita de oportunidades. Elas abrem 
portas para um novo trabalho ou 

relacionamento e empurram você para novos 
desafios. O trabalho de Cristiano Saback me 

ajudou a reconhecer e refletir sobre esses 
momentos. O processo de coaching serve para 

provocar uma decisão consciente. Uma 
escolha feita dessa forma já é uma vitória e um 

caminho para o resultado que você tanto 
espera. Um último aviso, Cristiano Saback não 
vai trabalhar por você, também não vai dizer o 
que deve ser feito. Ele vai trabalhar com você, 
para que a sua decisão tenha foco e direção. 
Recomendo o trabalho desse profissional que 

muito me orientou e orienta em questões 
pessoais e profissionais.” 

“Gostaria de agradecer ao Palestrante 
Cristiano Saback por sua contribuição de 

fundamental importância para o nosso 
desenvolvimento e “start” em âmbitos de 

extrema relevância em nosso campo 
profissional.” 

Patrícia Pedreira 
Executiva de Contas 

Brasil Educa 

““Cristiano treina profissionais em busca de 
sucesso. É um lapidador de talentos.” 

Dalton Soares 
Jornalista  

repórter da TV Bahia (afiliada Rede Globo) 
 Idealizador do programa Panela de Bairro  

(TV Bahia - Afiliada Rede Globo) 

Renato Carneiro 
CEO  

INOVIT ( Consultoria e Soluções em TI) 
Daniela Souza 

Jornalista e Advogada 
Coordenadora da Educadora FM 107.5 

 Professora Universitária (Direito e Comunicação Social) 



“Tivemos uma percepção lógica e abrangente 
sobre como lidar com nossos liderados nas 

tarefas do dia a dia, e finalmente percebemos 
que o trabalho de um bom gestor vai muito 

além de cobrar, instigar e delegar, mas 
também, atuar de forma ética, buscando 

conseguir bons resultados, através do 
desempenho da sua equipe, incentivando o 
crescimento e preservando a harmonia e bem 

estar do grupo.” 

“Excelente palestra do Cristiano Saback, 
cativante na sua apresentação e seu 

desempenho foi impecável deixando todos 
ligados e interagindo o tempo todo. 

Espero ainda ter a oportunidade de vê-lo 
novamente.” 

Raissa Moreira Fernandes 
Corordenadora RH 

DETRAN - Ba 

Andréa Marques 
Advogada 

Conselheira da OAB Bahia 
 Presidente da Comissão da Mulher Advogada OAB Bahia 

Priscila Wendler 
Setor Comercial 

Dale Carnegie Training 

“Pontual, otimista e divertido, conseguiu trazer 
mais de 800 pessoas a momentos de reflexão 
e mudanças de posturas quanto à liderança 

das advogadas sobre suas próprias carreiras. A 
platéia vibrou com um profissional sério e 
comprometido com a suas convicções. As 

advogadas da Ordem dos Advogados do Brasil 
da seccional da Bahia agradecem sua 

participação ímpar neste evento que, sem  
dúvida alguma, transformou a forma como viam 
a si mesmas e suas carreiras. Absolutamente  

brilhante.” 







Alguns temas para  palestras e/ou treinamentos in company: 
 

•  Liderança Eficaz 
•  Relações Interpessoais no Trabalho 

•  Motivando o Trabalho em Equipe 
•  Vendas: Novas Perspectivas da Relação Cliente – Produto – Empresa 

•  Coaching Aplicado ao Gerenciamento de Objetivos Estratégicos 
•  Um Nova Economia: Adaptando-se ao Novo Comportamento do Consumidor 

•  Comunicação Interpessoal 
•  Oratória / Como Falar em Público 

•  Ferramentas Para Gerenciar o Trabalho em Equipe 
•  Ressignificando o Propósito Educacional 

•  Autossabotagem x Autoestima e Autoconfiança 
•  Autoestima Empresarial 

•  Gerenciamento das Relações Amorosas 
•  Gerenciamento da Imagem Empresarial e Pessoal 
•  O Impacto da Autoestima no Trabalho em Equipe 

•  À Procura da Garantia Emocional  
•  Planejamento de Carreira 

•  Empreendendo Sonhos, Realizando Projetos 



 
Em 2011 finalizou sua formação em Personal e Professional 
Coaching em São Paulo, pela Sociedade Brasileira de Coaching 
e em 2017 formou-se em Analista Comportamental pela Opus 
Human. Profissional devidamente registrado em suas formações 
profissionais e é membro SBC –São Paulo e atua com técnicas 
aprovadas pelos Behavioral Coaching Institute  e pelo 
International Coaching Council. Participou em 2012 do Workshop 
You Can TrusT Your Life ,em Londres, ministrado por Louise Hay  
- autora do best seller Você Pode Curar Sua Vida – E pela 
Wellness Coach Cheryl Richardson. 
 Há 20 anos ministra Palestras, Cursos e treinamentos em 
faculdades, hospitais, empresas; entre outras organizações 
públicas e privadas. Atua também como Consultor de carreira e 
Professional coach, atendendo clientes particulares (advogados, 
gestores, políticos, artistas, jornalistas, médicos, etc. e 
empresas. Bastante solicitado para palestras e treinamentos, 
Cristiano Saback já motivou e se emocionou com a 
transformação de mais de 10.000 pessoas das mais diversas 
áreas de atuação: estudantes de diversos cursos, executivos, 
profissionais de serviços gerais, advogados, profissionais que 
atuam nos recursos humanos, enfim a sua habilidade em  se 
comunicar bem com diversos tipos de pessoas e das mais 
variadas formações, permite a este profissional impulsionar a 
evolução de cada indivíduo nos campos profissional e pessoal. 

		
	

Foto: TV Bahia (Globo Afiliada) 

Cristiano Saback  é Palestrante Motivacional e 
Comportamental, atua também como Consultor de Carreira e 
Professional Coach, colunista da Educadora FM no programa 
Carreira & Sucesso e membro fundador da ICF (International 
Coaching Federation) – Bahia. No mercado de trabalho já atuou como 
corretor de seguros, vendedor e gerente no ramo varejista, 
consultoria empresarial e  como Diretor Administrativo e  
Coordenador Psicopedagógico de um centro de formação de 
profissionais na área enfermagem Sempre prestando consultoria e 
orientação profissional aos alunos e gerenciando e liderando o corpo 
administrativo, assim como o corpo docente e preceptores de 
estágios.  Frequentemente solicitado pela mídia impressa e televisiva, 
para falar sobre carreira e empreendedorismo. 
 
Sua primeira formação é em Relações Públicas pela UNIFACS 
(1999), Pós Graduado pela UFBA (Universidade Federal da Bahia) 
em Imagem , formação em Psicologia Junguiana pelo IJBA/Escola 
Bahiana de Medicina e em Psicopedagogia pela mesma instituição. 	

Foto: Educa + Brasil  



	
	
	

	
"Meu	 foco	 principal	 é	 impactar	 pos5vamente	
pessoas	 tanto	 no	 âmbito	 profissional	 quanto	
pessoal,	 através	 de	 palestras	 e	 treinamentos	
mo5vacionais/comportamentais.	 O	 meu	 trabalho	
instrui	 e	 incen5va	 os	 par5cipantes,	 para	 uma	
melhor	performance	na	vida	profissional.	Com	um	
conteúdo	sempre	bem	fundamentado	com	a	minha	
formação	e	experiência.	
	
Ministro	 treinamentos,	 cursos	 e	 palestras	 há	 16	
anos;	 e	 o	 meu	 	 comprome5mento	 pode	 ser	
verificado	pela	lista	de	clientes.	
	
Fique	 à	 vontade	 para	 requerer	 quaisquer	
esclarecimentos.	 Meus	 produtos	 podem	 ser	
ajustados	 e	 elaborados	 de	 acordo	 com	 a	 	 sua	
demanda	 ou	 produzir	 novos	 conforme	 o	 seu	
briefing.”	
																						

	
Cris5ano	Saback	

			

Foto: Natura (Salvador-BA) 

Foto: FCETM/CESUBE (Uberaba – MG)  





"Treinar a sua equipe, 
estimulando  a criação de um  
ambiente colaborativo, faz o  

trabalho pulsar de forma 
saudável e produtiva.” 

 Cristiano Saback 



CONTATO@CRISTIANOSABACK.COM.BR 


