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O setor de economia que mais cresce no país  é a indústria de Gurus, que vendem milhares de 
livros e cobram até R$ 15 mil por palestra para divulgar a receita do sucesso. Conheça o 
“Dream Team” brasileiro. 

Que Sai Baba que nada! Foi-se o tempo em que guru era aquele cara que andava descalço, 
vestia túnica longa de algodão laranja e desfilava de cabeleira desgrenhada. Hoje, os homens 
que escrevem o futuro de políticos, grandes empresários e famílias milionárias capricham no 
terno, no topete e no barulhinho incessante da máquina registradora. 

O que DeRose, autodenominado mestre de ioga há 30 anos, tem em comum com o psiquiatra 
Roberto Shinyashiki e com a fisioterapeuta Leila Navarro? Talvez nada? Certa a resposta. 
Menos ainda com o exe-cutivo Waldir Corrêa. Mas, ao lado de uma longa lista de profissionais 
das mais diversas áreas, que vão da medicina ao mercado financeiro, eles formam o “dream 
team” de palpiteiros profissionais. 

De olho na demanda por conselhos que vêm de anos de experiência, ou apenas de uma 
habilidade de oratória aliada a uma boa dose de autoconfiança, esses caras movimentam 
milhares de reais por ano para lhe mostrar a luz, contar o segredo do sucesso ou até mesmo 
provar que você é do tamanho do seu sonho.  

Palestras que chegam a custar R$ 15 mil, livros e mais livros nas prateleiras de auto-ajuda – 
que encabeçam as listas dos mais vendidos do país – e agora DVDs formam a indústria dos 
novos gurus. Precisa turbinar a sua carreira, sua vida pessoal ou sua conta bancária? Ligue já! 

 

 
 

Nome e idade Luiz Sérgio Alvares De Rose 64 anos 

Bio 

Autodenominado mestre de ioga. Há mais de 20 anos, DeRose não trabalha com alunos, mas 
dedica-se a lecionar para profissionais das áreas de saúde, bem-estar, qualidade de vida e 
formação profissional. 



Obras 

20 livros com mais de 1 milhão de exemplares vendidos. 

Seguidores 

Profissionais liberais, executivos, políticos e artistas  

Que tipo de orientação as pessoas mais buscam com você? Todos buscam qualidade de vida, 
mas não sabem exatamente o que isso significa. O que eles desejam é maximizar seu 
rendimento sem sacrificar sua vida pessoal, suas relações afetivas ou sua saúde. 

Palestras 

Média de três palestras por mês. Preço médio: de R$ 5 mil a R$ 10 mil. Para entidades 
humanitárias, filantrópicas ou filosóficas não cobra nada. 

Linha que segue 

Guru zen 

O que faz de você um guru? 

“Não me considero um guru. Sou um profissional da área de qualidade de vida. Tenho quase 
50 anos de experiência no Brasil e em vários países, com bons resultados obtidos” 

 

 

Nome e idade Waldir Luiz Corrêa 59 anos 

Bio 

Ex-executivo financeiro de inúmeras empresas brasileiras e americanas. Pós-graduado em 
Stanford, foi presidente do iBest e da Animec (Associação Nacional dos Investidores em 
Mercado de Capitais). Atuou como consultor e conselheiro fiscal de mais de 20 empresas e 
trabalha na gestão de carteiras particulares. 

 



Obras 

Pretende escrever um livro sobre os casos mais polêmicos que envolveram grandes empresas 

Seguidores 

Usineiros, banqueiros e donos de empresas de ônibus, além de famílias milionárias  

Que tipo de orientação as pessoas mais buscam com você? O mercado financeiro é muito 
sofisticado e está cheio de investidores jovens, que podem arruinar grandes negócios. Eu 
tenho a experiência que eles procuram 

Palestras 

Preço: ganha dinheiro através das consultorias com clientes que consegue em palestras 
gratuitas  

Quantas por mês: duas palestras e de cinco a dez reuniões de aconselhamento com empresas 

Linha que segue 

Guru financeiro 

O que faz de você um guru? 

“A experiência que eu tenho no mercado. Sei exatamente como funcionam as maiores 
empresas, como Petrobras, AmBev e todas as mineradoras. Além disso, já participei da 
resolução de mais de 130 casos polêmicos no meio empresarial”. 

 

Nome e idade Leila Maria Fernandes Navarro 56 anos 

Bio 

Fisioterapeuta formada pela USP e especializada em medicina comportamental pela Escola 
Paulista de Medicina. É empre-sária e presidente do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento 
do Capital Humano (Ipedesch) 

 



Obras 

Nove livros sobre autoconhecimento e desenvolvimento humano. 

Seguidores 

Bancos Itaú e Bradesco, Johnson, Nextel, Vivo, Rádio Globo, Gafisa, FIEMG, Ciesp, Arezzo, 
Aché  

Que tipo de orientação as pessoas mais buscam com você? As pessoas querem que eu lhes 
mostre a felicidade, o conhecimento e o sucesso, mas isso é um engano, pois tudo já está 
dentro delas. O autoconhecimento e a autoconfiança podem fazer milagres na vida de um ser 
humano 

Palestras 

Preço: R$ 15 mil  

Quantas por mês: média de 13 no Brasil, além de 30 por ano no exterior 

Linha que segue 

Guru motivacional 

O que faz de você um guru? 

“Foco meu trabalho em autoconfiança, automotivação e autoconhecimento. Minhas palestras 
são uma injeção de ânimo e atitude nas pessoas. Sou conhecida como um Viagra empresarial” 

 

 

Nome e idade Carlos César da Silva Souza 56 anos 

Bio 

Foi executivo durante 20 anos no Brasil e no exterior e há dez começou a consultoria 
Empreenda com outros sócios. Já falou para 8 mil pessoas numa empresa siderúrgica, para 6 
mil pessoas numa grande empresa automobilística e para mais de 3 mil pessoas num campo 
de futebol no interior da Bahia. 



Obras 

Três livros. O primeiro, Você é do tamanho dos seus sonhos, vendeu mais de 150 mil 
exemplares. 

Seguidores 

Accor, Nestlé, Petrobras, Siemens, Sebrae  

Que tipo de orientação as pessoas mais buscam com você? As pessoas buscam descobrir o 
líder que existe dentro de si mesmas. Querem inspiração para criatividade, inovação e dicas 
para transformar sonhos em realidade 

Palestras 

Preço: R$ 15 mil, pagos à Empreenda e não ao palestrante  

Quantas por mês: no mínimo quatro, no máximo oito. Mas já chegou a fazer 12 

Linha que segue 

Guru da liderança 

O que faz de você um guru? 

“Nessa sociedade de alta especialização, em que cada um cuida apenas de sua parte, sou 
percebido como um profissional de pensamento integrador, que alia intuição e intelecto, arte e 
ciência, teoria e prática, emoção e razão” 

 

 

Nome e idade Roberto Shinyashiki  56 anos 

Bio 

Psiquiatra com pós-graduação em gestão de negócios (MBA – USP) e doutor em administração 
de empresas pela USP. 

 



Obras 

Autor de 14 livros, nove deles já venderam juntos mais de 6,5 milhões de exemplares no 
Brasil, na América Latina, na Europa e no Japão. Produziu ainda dois DVDs. 

Seguidores 

Dimitrios Markakis, presidente da De Cicco  

Que tipo de orientação as pessoas mais buscam com você? Caminhos para suas carreiras e 
idéias inovadoras para empresas 

Palestras 

Preço: não divulgado 

Quantas por mês: média de seis. 

Linha que segue 

Guru do sucesso 

O que faz de você um guru? 

“Sou palestrante há mais de 30 anos e, devido à minha formação em psiquiatria, eu entendo 
de gente. Mas, além de pessoas, estudei muito sobre o mundo dos negócios” 
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