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Mais de 30 anos de Experiência Profissional

USANDO MEU
CONHECIMENTO E
EXPERIÊNCIA PARA QUE
SEUS PROJETOS SEJAM
UM GRANDE SUCESSO!

UM ASTRONAUTA
A SERVIÇO DA
SUA EMPRESA
Qualificações:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Astronauta NASA
Primeiro e Único Astronauta da História do Brasil
Engenheiro Aeronáutico do ITA
Coach Especialista em Desempenho Profissional e Pessoal
Instrutor Militar de Liderança
Piloto de Combate
Piloto de Testes de Aviões
Especialista em Prevenção e Investigação de Acidentes
Mestre em Engenharia de Sistemas
Administrador Público
Empresário
Consultor Técnico e Gerencial
Escritor
Palestrante Técnico e Motivacional
Embaixador Mundial para Educação Profissional
Embaixador da ONU para Desenvolvimento Industrial

Especialidades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Motivação
Coaching
Liderança e Trabalho em Equipe
Crises e Resiliência Emocional
Superação de Desafios e Obstáculos
Medo e Mudanças
Planejamento de Carreira
Desempenho Profissional e Pessoal
Disciplina e Profissionalismo
Formação e Treinamento
Prevenção e Investigação de Acidentes
Procedimentos Operacionais
Gerenciamento de Projetos
Definição de Metas e Planejamento Estratégico
Engenharia Aeroespacial e de Sistemas
Relações Institucionais
Projetos e Relações Internacionais
Desenvolvimento Sustentável

COMO MEU CONHECIMENTO PROFISSIONAL E
EXPERIÊNCIA DE VIDA PODEM AJUDAR PARA O
SEU SUCESSO?
Se você não sabe como um astronauta pode ajudar a sua
empresa, você está prestes a ter uma ótima surpresa!
A profissão de astronauta é uma das mais exigentes do
planeta. Até hoje, ao longo de toda a história da humanidade,
o que implica em muito mais do que os atuais 7 bilhões de
habitantes da Terra, menos de 600 pessoas já estiveram no
espaço. Astronautas profissionais são raros, e não é por acaso.
As dificuldades da carreira são enormes, desde a seleção
pública para o cargo, passando pelo curso de formação e o
treinamento por muitos anos, até a execução com precisão
do trabalho em Terra e no espaço, geralmente em condições
extremas de risco e estresse, tanto isolado quanto em equipe.
Isso exige profundo conhecimento técnico em diversas áreas,
controle emocional, competência em liderança, gerenciamento
de projetos, fluência em diversos idiomas, muita determinação
e persistência para superar crises e desafios com eficiência.
Além da experiência técnica e operacional como astronauta,
ao longo da vida também adquiri conhecimento, experiência e
qualificações (veja ao lado) em diversas áreas de atividade de
grande utilidade prática para o sucesso de sua empresa e de
seus recursos humanos. Assim, por exemplo, posso contribuir:

Para Motivação e Inspiração de Suas Equipes
Venho de família pobre. Passei por enormes dificuldades para
construir minha carreira. Venci desafios e superei grandes
obstáculos até chegar ao espaço. Lembre-se: uma empresa
só atingirá grandes metas se seus coloboradores estiverem
inspirados e motivados. Eu posso reacender essa motivação!

No Treinamento de Seus Recursos Humanos
Além de trazer paralelos da experiência técnica e operacional,
também sou empresário, lidero projetos em empresas e
outras organizações e trabalho diretamente com treinamento
e coaching no desenvolvimento e formação de pessoas. Essa
combinação de vivência nas áreas técnicas e humanas me
permite contribuir de forma ímpar para preparar seus RH.

No Gerenciamento de Projetos e Segurança Operacional
Durante toda a minha vida profissional, no Brasil e no exterior,
tenho trabalhado em projetos, executando diversas funções:
como analista, técnico, engenheiro, administrador, líder e
gerente. Na área de segurança operacional, além das funções
de piloto e astronauta, são mais de 25 anos de experiência
como especialista em prevenção e investigação de acidentes.

Na Competência de Liderança e Trabalho em Equipe
A operação de uma tripulação espacial é o exemplo extremo de
eficiência em liderança e trabalho em equipe. Se o líder falhar
ou a equipe não tiver o desempenho previsto, o resultado é
catastrófico. Trabalhamos em situação crítica e aprendemos,
na teoria e na prática, como construir o sucesso de uma equipe.
Certamente, poderíamos continuar com essa lista para casos
ainda mais específicos, mas acredito que a pergunta do título
já deve ter sido respondida em sua mente, correto?
Tenha certeza que, para mim, será um grande prazer e uma
honra trabalharmos juntos para o sucesso da sua empresa!
Eng. Marcos Pontes, MSc.
Primeiro Astronauta Brasileiro

É POSSÍVEL TRAZER
PARA SUA ORGANIZAÇÃO:
LIÇÕES PRÁTICAS E
METODOLOGIAS NASA
Com uma história de vida motivadora, formação acadêmica extensa e mais de 30
anos de experiência profissional única no Brasil e no exterior, o Astronauta
Marcos Pontes pode contribuir de forma decisiva para a eficiência de sua
equipe e para o sucesso de sua empresa.

UMA HISTÓRIA DE VIDA
DE DIFICULDADES,
TRABALHO, HONESTIDADE,
SUPERAÇÃO E CONQUISTAS!

QUEM É
MARCOS PONTES
Nascido em 11 de março de 1963, começou a trabalhar aos
14 anos como eletricista aprendiz na RFFSA para ajudar em
casa e pagar pelos seus estudos.
Entrou para a Academia da Força Aérea (AFA) em 1981, onde
graduou-se como aviador, bacharel em ciências aeronáuticas
e administração pública. Como militar, além de funções administrativas, foi instrutor, líder de esquadrilha de caça e piloto
de testes. Tem mais de 2 mil horas de voo em 25 tipos de
aeronave, incluindo F-15 Eagle, F-16 Falcon, F-18 Hornet e
MIG-29 Fulcrum. Possui mais de 25 anos de experiência em
prevenção e investigação de acidentes.
É engenheiro aeronáutico formado pelo Instituto Tecnológico
de Aeronáutica (ITA) e mestre em Engenharia de Sistemas
pela Naval Postgraduate School, Califórnia, EUA.

14 anos de idade, começa a trabalhar como
1978 Aos
eletricista aprendiz na RFFSA para ajudar em casa.

o sonho de ser piloto, ingressa na Academia da
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Força Aérea. Começa sua carreira militar na FAB.

Suas funções militares encerraram em 1998, quando foi selecionado, por concurso público, pela NASA e pela Agência
Espacial Brasileira (AEB) para representar o Brasil na função
de astronauta, que é carreira civil.
Na NASA, o engenheiro Pontes trabalhou no gerenciamento de projetos, na verificação de softwares e procedimentos
da Estação Espacial Internacional (ISS), na atualização dos
painéis dos ônibus espaciais, na investigação do acidente da
espaçonave Columbia, no desenvolvimento das interfaces de
comando do Módulo da Acomodação da Centrífuga e no projeto e testes de integração do Módulo Laboratório Japonês
(KIBO) da ISS, com a JAXA, em Tsukuba, Japão.
Em março de 2006, Marcos Pontes realizou a primeira missão
espacial tripulada da história do Brasil, a Missão Centenário,
permanecendo no espaço por dez dias e tornando-se o primeiro astronauta profissional de nacionalidade única de um
país do Hemisfério Sul do planeta Terra.
Como astronauta Especialista de Missão, suas funções a bordo da Estação Espacial Internacional incluíam a montagem,
manutenção e configuração de sistemas, além da execução
de dezenas de pesquisas científicas de todos os países do
programa, incluindo oito do Brasil.
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na Engenharia Aeronáutica.

concurso público, é selecionado pela NASA para a
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carreira civil de astronauta. Deixa as funções militares.

Entre os 7 bilhões de habitantes atuais da Terra, além de todos que aqui já viveram, menos de 600 chegaram ao espaço.
Após a missão espacial, já no posto máximo permitido pela lei
militar dentro dos cursos militares que ele possuia e a exemplo do que foi feito com seus companheiros internacionais de
missão, Pontes foi dispensado com honras pela Aeronáutica
do serviço ativo militar, o que permitiu que ele continuasse
nas funções civis de astronauta e assumisse outros cargos e
funções importantes no Brasil e no Exterior.
Atualmente, Marcos Pontes continua à disposição do País
como Astronauta. Além disso, é Palestrante, Coach de desempenho pessoal e profissional, Empresário, Escritor, Embaixador da ONU para Desenvolvimento Industrial, Embaixador Mundial da WorldSkills International para educação
profissionalizante, Professor, Pesquisador, Diretor do Instituto
Brasileiro de Segurança Operacional e Presidente da Fundação Astronauta Marcos Pontes.

a Missão Centenário, tornando-se o primeiro
2006 Realiza
astronauta profissional do Hemisfério Sul da Terra.

a Fundação Astronauta Marcos Pontes e é eleito
2010 Cria
Embaixador da ONU para Desenvolvimento Industrial.

COMPROMISSO COM
AS NECESSIDADES
DE SUA EMPRESA

NOSSOS
SERVIÇOS E
PRODUTOS

Nosso

RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS
COM CUSTOS ACESSÍVEIS

objetivo é o sucesso de sua empresa.

Para

tanto, oferecemos

diversos tipos de serviços e produtos para atender suas necessidades de

Palestras
Valorize seu evento com uma palestra marcante com conteúdo
preparado para o seu público e demonstrado com experiências reais.

forma eficiente e objetiva.

Cursos
Obtenha alta performance na sua equipe com cursos de qualidade
focados nas suas necessidades e ministrados por grandes profissionais.

QUER TER SUCESSO?

Coaching
Desenvolva os potenciais e as competências profissionais necessárias
para aumentar a eficiência do trabalho de seus recursos humanos.

Consultorias Técnicas
Descubra soluções para seus problemas e desenvolva novos projetos
com eficiência usando o conhecimento e experiência de nossa equipe.

Eventos, Licenciamento e Campanhas Publicitárias
Associe uma imagem forte de competência, pioneirismo e inovação aos
seus eventos, produtos e serviços. Nós podemos ajudar no seu sucesso!

Livros e Brindes Motivacionais para Eventos
Dê lembranças e brindes personalizados, que fazem sentido com suas
atividades e que sejam úteis para seus colaboradores e convidados.

•
•
•
•
•
•
•

Briefing de preparação de conteúdo com o cliente.
Conteúdo da palestra “customizado” conforme necessidades do cliente.
Divulgação do evento no Facebook, Twitter e Webpage Oficiais do Astronauta.
Disponibilidade para entrevistas com imprensa local ou departamento de marketing do
cliente para divulgação do evento.
Palestra conduzida pelo Primeiro Astronauta Brasileiro e/ou sua equipe.
Sessão de fotos e autógrafos com os participantes.
Oferta de livros e outros produtos relacionados com o conteúdo da palestra que podem

ser adquiridos pelo cliente antes do evento ou pelos participantes durante o evento para
estudo e consulta posterior visando maior aprendizado e uso prático do conteúdo da

•

palestra no dia a dia.

Publicação das fotos do evento no Flickr Oficial do Astronauta. Participantes podem
fazer download de suas fotos com o Astronauta ou adquiri-las impressas impressas e
autografadas durante o evento.

de Vendas, Cursos
Formação, Confraternizações, Metas e
Resultados Anuais, Abertura ou Encerramento de
Grandes Eventos, Etc.

Gestão, Formação de Líderes, Montagem e
Treinamento de Equipes, Situações de Crise, Etc.

Tema: Motivacional
Duração: 90 minutos
Aplicação Típica: Eventos
de

Sinopse:

Pontes conta sua história de vida com muita emoção
e sabedoria. Revela segredos e ideias, enfatiza
comportamentos e ensina estratégias essenciais
para definir metas, criar oportunidades, superar
enormes desafios e ter sucesso.
palestra mais requisitada.

Esta

é nossa

Ela transforma vidas.

e

Sinopse:

Empresário, líder na aviação militar e astronauta,
Pontes liderou e operou em equipe em condições
extremamente críticas. Aqui ele traça paralelos
entre atividades corporativas e operacionais,
enfatizando conceitos essenciais para a liderança
e trabalho em equipe em situações normais e crises.

Tópicos Básicos:

Tópicos Básicos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tema: Liderança e Trabalho em Equipe
Duração: 60 minutos
Aplicação Típica: Eventos de Liderança

O poder dos sonhos e a importância das palavras
Autoestima e autoconfiança
Planejamento e execução de planos
Medo de mudanças e medo de críticas
Estudo e preparação contínua
Valores e a importância da família
Determinação
Coragem para encarar desafios
Superação de obstáculos
A missão espacial e a visão do espaço
Patriotismo

Referências: Livro “Missão Cumprida” (Editora
Chris McHilliard) & 50 anos de Experiência de
Vida.

• A importância da equipe
• O papel e as características
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de um bom

tripulante

O ego e o objetivo da missão
Problemas comuns da equipe
As funções e as características de um líder
Formação de equipes
Situações Operacionais na Empresa
Liderança de estruturação e de “cruzeiro”
Treinamento e Procedimentos
Comunicação e Conflitos
Liderança em crises

Referências: Formação de Líderes Aviação
Militar, Manual de Treinamento e Operações de
Tripulações Espaciais.

* Veja mais Temas e Conteúdos em www.marcospontes.com.br

NOSSOS SERVIÇOS INCLUEM:

O Líder e sua Tripulação

EXEMPLOS DE
CONTEÚDO*
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Líções de uma Vida

UM IMPORTANTE DIFERENCIAL
Convivendo com o Risco
Tema: Segurança Operacional
Duração: 90 minutos
Aplicação Típica: Eventos

periódicos

de

Segurança do Trabalho, Segurança de Voo,
Cursos de Formação na área, Recuperação de
Equipes Pós-Acidente, Reuniões de Operadores.

Sinopse:

Engenheiro,

piloto

militar,

piloto

de

testes

NASA, Pontes começou sua
atividade em Segurança Operacional em 1987,
como Oficial de Segurança do Voo da FAB. Hoje
conta com mais de 25 anos de experiência na área.
Nessa palestra, ele traz, de forma prática e
eficiente, conceitos essenciais de segurança para
gestores e operadores.
e astronauta na

Tópicos Básicos:

"Sensacional! Simplesmente a melhor palestra
que já tivemos na história da nossa empresa"
Dr. Marcos Wesley
Presidente da Lego Education no Brasil

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conceitos Essenciais
Convivemos com o Risco
Gerenciamento de Projetos e Riscos
Profissionalismo e Procedimentos
Competências na Gestão de Segurança
Disciplina e Criatividade: Falhar não opção!
Impactos da emoção e do treinamento
O Custo da Prevenção e sua Falta
Interface Humana
Cultura de Segurança, Hierarquia e Impactos

Referências: Livros Human Error (Cambridge),

Flight Discipline (McGraw Hill)

O conteúdo das nossas palestras é o resultado de grande conhecimento operacional, técnico e de experiências
reais da vida pessoal e profissional do primeiro e único
astronauta brasileiro.
Carismático e ótimo comunicador, suas palestras são
eventos extremamente marcantes na vida dos participantes.
Seus colaboradores terão a
oportunidade ímpar de ouvir,
aprender e conhecer pessoalmente um ícone nacional, um herói vivo da história
do país.

A Carreira dos Sonhos

Tema: Planejamento de Carreira
Duração: 60 minutos
Aplicação Típica: Convenção de Vendas, Cursos
de Formação, Escolas e Universidades, Apresentação de

Resultados e Metas, Abertura e EncerraEventos.

mento de

Sinopse:

Criada para auxiliar nas decisões da vida profissional, esta palestra é útil tanto para quem está ainda
decidindo sobre o que fazer profissionalmente na
vida, quanto para quem quer empreender ou já tem

uma carreira e pretende galgar outros níveis, buscando novos desafios e oportunidades no mercado.

Tópicos Básicos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

As bases do sucesso e sua missão de vida
O que é sucesso, afinal de contas?
Critérios de escolha de carreira
Análise de mercado e ger. de projetos
Defina metas e planeje eficientemente
Preparação pessoal e Preparação contínua
Riscos do conforto e o medo de mudanças
Família x trabalho
Trabalho no exterior
Empreender ou não?
Resiliência emocional

Referências: Livros “Missão Cumprida”

e

Possível! Como transformar seus sonhos
realidade.” (Editora Chris McHilliard)

“É
em

EVENTOS
POSSÍVEIS ATIVIDADES:
•
•
•
•
•
•
•

Presença
Mestre de Cerimônia
Mesa Redonda
Sessão de Perguntas e Respostas
Entrevistas no Evento
Coletiva de Imprensa
Sessão de Fotos e Autógrafos com
Convidados

NOSSOS SERVIÇOS INCLUEM:
•
•
•

Briefing de preparação com o cliente
Divulgação do evento no Facebook,
Twitter e Webpage Oficiais do Astronauta
Publicação das fotos do evento no Flickr
Oficial do Astronauta. Participantes

CURSOS
INVESTIR EM CONHECIMENTO É
GARANTIA DE SUCESSO!

SEU EVENTO SERÁ INESQUECÍVEL!
Já imaginou contar com a presença do
único astronauta brasileiro na sua festa,
confraternização ou evento?
Imagine a surpresa e a satisfação dos seus
convidados ao poderem conversar e interagir
diretamente com alguém que já esteve fora do
Planeta!
Imagine a repercussão positiva da sua festa!
Agora isso é possível!
Veja ao lado algumas das possibilidades e
tenha um astronauta no seu evento!

podem fazer download de suas fotos com o

Astronauta

ALGUNS TEMAS DOS NOSSOS CURSOS*:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Segurança do Trabalho
Profissionalismo
Gerenciamento de Tempo
As Leis do Sucesso
Sucesso Profissional com Qualidade de VIda
Coaching para Desempenho Profissional
Coaching para Qualidade de Vida
Liderança
Trabalho em Equipe
Planejamento de Carreira
Planejamento de Vida
Resiliência Emocional

*Veja conteúdos atualizados em www.marcospontes.com.br

COACHING

CONSULTORIA

SENTINDO-SE SEM PAIXÃO PELA VIDA?
COACHING MOSTRARÁ O CAMINHO!

PRECISA DE RESPOSTAS?
NÓS ENCONTRAMOS SOLUÇÕES

ÁREAS DE ATUAÇÃO:

OFERECEMOS SERVIÇOS DE EXECUTIVE COACHING E LIFE COACHING*:
Exemplos do que você e sua equipe podem conquistar com nosso processo de coaching:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ter mais qualidade de vida.
Ter maior equilíbrio de vida pessoal-profissional
Saber como definir metas realistas e planejar de forma estruturada.
Aumentar sua autoestima e o autoconhecimento.
Manter o foco na realização do seu objetivo.
Ter mais motivação, persistência e equilíbrio emocional.
Saber como superar desafios e problemas com menor desgaste emocional.
Menor tempo para atingir resultados.
Aumento marcante da performance individual no trabalho
Ter melhores relacionamentos.
Desenvolver novas competências pessoais e profissionais

*Veja mais informações em www.marcospontes.com.br.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Engenharia Aeronáutica
Engenharia de Sistemas
Gerenciamento de Projetos
Segurança Operacional
Ensaios em voo
Sistemas Espaciais
Astronáutica
Relações Institucionais
Projetos Internacionais
Relações Internacionais
Inovações

PROPAGANDAS

LICENCIAMENTO

CONHECIMENTO TÉCNICO E CREDIBILIDADE
PARA APRESENTAR E PROMOVER O SEU PRODUTO

UMA IMAGEM REAL, FORTE E POSITIVA
PARA O SUCESSO DE SEU PRODUTO

O PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA PROMOVER SEU PRODUTO OU SERVIÇO:

UM GRANDE IMPULSO NAS SUAS VENDAS!

O processo de decisão de clientes para compra de um produto ou serviço geralmente possui quatro fases:

A imagem do astronauta Marcos Pontes e sua história de vida são diretamente relacionados à ciência,
tecnologia, inovação, educação, pioneirismo, heroísmo, patriotismo, superação e sucesso.

1- Saber que o produto existe;
2 - Sentir desejo ou necessidade de ter aquele produto;
3 - Pesquisar e comparar com concorrentes;
4 - Decidir pela compra (ou não).
Com a falta de tempo característica dos dias de hoje, seria bom se pudéssemos simplificar esse processo, eliminando a fase de "pesquisa e comparação com concorrentes".
Para tanto, o "garoto propaganda" que apresenta o produto para o consumidor na campanha publicitária deve não
apenas causar o desejo no consumidor de ter aquele tipo de produto, mas principalmente ter muita credibilidade
técnica sobre a natureza do produto ou serviço de forma a convencer o consumidor de que aquele produto/marca específico é o melhor entre os concorrentes, não sendo necessário que o consumidor perca tempo pesquisando sobre outras alternativas.
É aí que a credibilidade e a reconhecida capacidade técnica do astronauta Marcos Pontes entra em cena, trazendo grande vantagem para a Campanha Publicitária do seu produto ou serviço!

Pense nisso e decole na frente dos concorrentes!

A partir de 2015, passamos a licenciar o uso da imagem, das marcas e dos personagens do astronauta
Marcos Pontes. Portanto, agora você pode associar* a imagem do astronauta ao seu produto ou
serviço e trazer imediatamente credibilidade, promoção e clientes para seu negócio, principalmente nos
segmentos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Produtos e Serviços Educacionais
Softwares e Equipamentos de Alta Tecnologia, Inovações, Precisão e Qualidade.
Brinquedos, Jogos, Videogames
Vestuário e Roupas de Cama e Banho infanto-juvenis
Produtos e Serviços relacionados à Medicina
Produtos e Serviços relacionados à Aviação
Produtos e Serviços relacionados à Tecnologia Espacial
Produtos e Serviços relacionados à Ciência
Produtos e Serviços relacionados ao Sucesso Pessoal
*Produtos e Serviços devem ser aprovados.

PRODUTOS
UM LIVRO RELACIONADO À PALESTRA OU AO CURSO
MINISTRADO TEM O PODER DE ETERNIZAR O CONTEÚDO

CLIENTES
CENTENAS DE EMPRESAS JÁ UTILIZAM O
CONHECIMENTO DO ASTRONAUTA

QUALIDADE COMPROVADA:
O astronauta Marcos Pontes ministra mais
de 100 palestras por ano em empresas e
instituições no Brasil e no exterior.
A qualidade de nossos serviços pode ser
confirmada por nossos clientes das mais

diversas áreas de atuação.

Caso precise de
referências sobre nosso trabalho, teremos
prazer em fornecer os contatos.
Veja nesta página alguns dos nossos clientes.

OS BRINDES CORRETOS TORNAM SEU EVENTO INESQUECÍVEL:
Temos o brinde correto para o seu evento, personalizado e pensado para tornar o
momento inesquecível para seus convidados.
Imagine uma palestra bem ministrada e da qual os participantes podem levar um livro
e/ou um brinde contendo os conceitos e conhecimentos discutidos.
Ao contratar sua palestra, não se esqueça de consultar sobre nossos produtos.

MAIS INFORMAÇÕES

Para saber mais dos nossos produtos e contratar:

ASTRONAUTA MARCOS PONTES

Descrição detalhada: www.marcospontes.com.br
Fotos dos eventos: (flickr) astronauta_marcos_pontes
Vídeos: (youtube) WebpageOficialMCP
e-mail: mcp.palestras@gmail.com
Tel/Fax: (11) 3772-4282

