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APRESENTAÇÃO

MEIRY KAMIA é palestrante requisitada em todo Brasil por suas palestras impactantes, 
dinâmicas e repletas de conteúdo. 

Especialista em Gestão de Pessoas é comentarista de Comportamento no Programa 
Tribuna Independente (Rede Vida). Formadora de opinião com inúmeras participa-
ções em Programas de TV como Mais Você (GLOBO), Encontro com Fátima Bernardes 
(GLOBO), Jornal Hoje (GLOBO), Jornal da Cultura (TV Cultura), Todo Seu (Gazeta), entre 
outros. 

Com sólida base acadêmica, graduação em Psicologia, Mestrado em Administração 
de Empresas com foco em Mudança de Comportamento e graduando em Teologia – 
Meiry Kamia gera conteúdo e fornece entrevistas para outras mídias como Rádio 
Globo (São Paulo e Catanduva), Rádio Transamérica, CBN, e Revistas: Exame.com, Isto É 
Dinheiro, Metrô News, Gestão e Negócios, Pais & Filhos, Canal RH, entre outras. 

Considerada melhor Mágica da América Latina pela Federação Latino-Americana de 
Sociedades Mágicas. Forma a segunda geração de uma família de ilusionistas, e atua nos 
palcos desde os 2 anos de idade e, em 1975, foi considerada menor dupla de mágicas do 
mundo juntamente com sua irmã. 

Autora dos livros MOTIVAÇÃO SEM TRUQUES e PILULAS MÁGICAS PARA O SUCESSO, 
pela editora Altabooks. 

Suas Palestras Motivacionais e Treinamentos são diferenciados aliando Efeitos de Ilusio-
nismo, Técnicas Teatrais, Storytelling e Psicologia, com resultados eficazes e índice de 
96% de aprovação! 
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PALESTRAS

As palestras de Meiry Kamia são surpreendentes e impactantes. 

Sua metodologia diferenciada, lúdica e rica em experiências multissen-
soriais facilita a retenção da informação e predispõe à mudança com-
portamental de forma rápida e prática. 

O objetivo das palestras é aumentar o desempenho e resultado das 
equipes através de conhecimento de altíssima qualidade, sempre 
respaldada por pesquisas científicas. 

Profunda conhecedora do comportamento humano, e especialista em 
mudança de comportamento, Meiry Kamia atua nas áreas de Vendas, 
Inovação, Encantamento do Cliente, Liderança, Empreendedorismo, Mo-
tivação, Equipes de Alto Desempenho, Sipat, Empoderamento Feminino, 
entre outros.

O resultado é imediato no aumento do desempenho e motivação dos 
funcionários! E a experiência... É inesquecível! 

TORNE SEU EVENTO 
INESQUECÍVEL!



POTENCIALIZE 
SUA EQUIPE

TREINAMENTOS

Inovação, Qualidade e Criatividade também são marcas regis-
tradas dos treinamentos corporativos oferecidos por Meiry 
Kamia.

A utilização de Técnicas Poderosas como Técnicas Vivenciais, 
Teatrais e Storytelling, aproxima o aprendizado da prática do 
cotidiano, garantindo resultados altamente eficazes!

Com conteúdo 100% prático e voltado para mudança de 
comportamento, os participantes “aprendem fazendo”, apli-
cando a teoria imediatamente na prática dentro do contexto 
do trabalho, ajudando-os a criar soluções, inovar e se desen-
volverem, embasados em teorias sólidas e confiáveis. 



Programa de Mentoria Empresarial 

Excelente solução para as Empresas!
Encontros Presenciais estruturados oferecem ao mentorado  conheci-
mento e técnicas atuais e personalizadas para solucionar problemas 
de Gestão de Pessoas e aumentar o desempenho de equipes de traba-
lho. 

O mentorado terá a oportunidade de “aprender-fazendo” - aplicando 
as técnicas com segurança e direção de Meiry Kamia. 

Além do resultado imediato, o conhecimento adquirido também 
agrega valor intelectual à empresa, aumentando seu rol de conheci-
mento e habilidades em Gestão de Pessoas, e preparando a empresa 
para responder rapidamente às constantes mudanças do mercado. 
Acelere seu crescimento!

MENTORIAS

DESELVOLVA ATITUTES
EMPREENDEDORAS



Meiry Kamia oferece cursos à distância totalmente apostilados, 
repletos de exercícios práticos, dinâmicos, de fácil absorção e alta-
mente eficazes em termos de mudança de comportamento. 

Método completo, diferenciado, desenvolvido especificamente 
para o Ensino à Distância. 

Meiry Kamia também elabora CURSOS PERSONALIZADOS para a 
SUA EMPRESA! 

Resultados garantidos!

CURSOS ONLINE

APRIMORE SUAS
 HABILIDADES 



LIVROS

Meiry Kamia é autora dos livros: 

• Motivação Sem Truques: Livro prático, repleto de dicas rápidas e truques 
da Psicologia que ensinam o leitor a desenvolver essa habilidade da Inteligên-
cia Emocional e concretizar metas. Indicado para pessoas que desejam 
vencer a procrastinação, que apresentam di�culdade de manter a energia 
positiva e realizar projetos na vida.

• Pílulas Mágicas para o Sucesso: O livro oferece mais de sessenta temas 
com dicas práticas para: Aumentar a produtividade e o desempenho no 
trabalho, Melhorar o relacionamento com a Liderança, Realizar apresentações 
de Sucesso, Alcançar a realização no trabalho, entre outros. 



REDES SOCIAIS 

+700.000 
Visualizações 

+ 43 mil
Inscritos 

Assinantes

PÚBLICO NAS REDES SOCIAIS

54% 46 %

MASCULINO 
FEMININO

PÚBLICO NO CANAL YOUTUBE

63% 37 %

MASCULINO 
FEMININO

+14.000



NA  TV 

Pesquisadora do Comportamento Humano, Meiry Kamia 
gera conteúdo e é requisitada pelas mais importantes emis-
soras de TV do Brasil: 

* TV GLOBO – Programas: Mais Você , Encontro com 
Fátima Bernardes, Jornal Hoje, Bom dia Brasil, Tamanho 
Família e Bom dia Amazonas 
* TV GAZETA – Programa Todo Seu 
* TV CULTURA – Jornal da Cultura 
* TV REDE VIDA – Programas: Tribuna Independente, 
Vida Melhor e Sílvio Brito em Família. 
* REDE TV – Programa Super Pop 
* REDE RECORD – Programa Escola do Amor 
* TV ASSEMBLÉIA, TV CULTURA PAULISTA, entre outros.



MÍDIA IMPRESSA

Meiry Kamia também é presença constante na mídia impressa, 
dando entrevistas e dicas sobre: 

• Gestão de Pessoas 

• Liderança 

• Empreendedorismo 

• Motivação 

• Comportamento no Trabalho 

• Carreira 

• Criatividade 

• Inovação 

• Educação Corporativa 

• Saúde e Qualidade de Vida 

• Entre outros.



RÁDIO

Meiry Kamia é profunda conhecedora da Psicologia 
Humana e também participa de Programas na Rádio 
oferecendo dicas para o Sucesso Profissional: 

* Rádio CBN

* Rádio Globo SP

* Rádio Globo Catanduva 

* Rádio Transamérica 

* Rádio Nacional de Brasília

PHOTO
HERE

PHOTO
HERE



Meiry Kamia também oferece soluções de forma gratuita para a polulação geral através do 
seu canal no  

A playlist denominada  tem o objetivo de melhorar a das 
pessoas, aliviando suas angústias, oferecendo dicas rápidas, práticas e motivacionais basea-
das na Psicologia para o empoderamento e enfrentamento de diversos problemas do dia a 
dia. 

Através de ,  e , a psicóloga Meiry Kamia oferece  e 
dicas de comportamento para os mais diversos tipos de perguntas relacionadas a: 

Carreira 
Relacionamento no trabalho 
 Autodesenvolvimento 
Família e Educação 
Relacionamentos Pessoais 

As  são enviadas pelos internautas através do próprio canal do YouTube, via 
site ou via e-mail, e são .

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL



CLIENTES

CONFIRA AS EMPRESAS QUE CONFIAM NOS NOSSOS TREINAMENTOS E RECEBERAM NOSSAS PALESTRAS!



CONTATO

MEIRYKAMIA

@MEIRYKAMIA

@PALESTRANTEMEIRYKAMIA

Atendimento: 

11-2366-9002 / 11-2359-6553 - Ricardo Vieira

atendimento@meirykamia.com

www.meirykamia.com 


