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Peça teatral “O Monge e o Executivo”

Conceito
“Quando você nasceu, você chorou e o
mundo se regozijou. Viva sua vida de tal
maneira que, quando você morrer, o mundo chore e você se regozije”. Pg. 131

Uma história sobre a essência da Liderança
A peça teatral “O Monge e o Executivo” é a adaptação original com direitos autorais do livro de James C. Hunter
que se tornou um dos maiores best sellers da atualidade, com mais de 4 milhões de cópias vendidas no Brasil.
O conceito inovador de liderança servidora/assertiva tem revolucionado diversas escolas de pensadores, influenciado renomados líderes e formadores de opinião em inúmeros países.

Proposta
“O Monge e o Executivo” como ferramenta de formação, educação e cultura
Entendendo a história quando aplicada como ferramenta de transformação social, encontramos nas empresas
e universidades um dos “solos mais fecundos” para plantar as “sementes” de uma SOCIEDADE MELHOR.
Desenvolvemos esta peça teatral extremamente envolvente, onde você vai aprender, junto com John Daily e
outro personagens fascinantes, princípios de LIDERANÇA fundamentais para construir uma carreira de sucesso
e uma vida em plena harmonia com as pessoas à sua volta.

2

Peça teatral “O Monge e o Executivo”

Objetivo
“Ao trabalhar com pessoas e conseguir que
as coisas se façam através delas, sempre
haverá duas dinâmicas em jogo - a tarefa e
o relacionamento” Pg. 33
NOSSA ESPERANÇA COM ESTA PEÇA
Queremos que você vivencie de uma maneira totalmente diferente
da que experimentou até hoje. Que deixemos uma marca transformadora no mundo aos nos tornarmos líderes servidores. Esperamos que a peça “O Monge e o Executivo” seja o início de uma nova
e empolgante etapa em sua jornada pessoal.
Esta é uma peça sobre liderança em negócios? Sim. É uma peça que
visa melhorar os relacionamentos pessoais? Sim. É uma peça que
trabalha sobre princípios para o desenvolvimento do caráter? Sim.
Os conceitos apresentados aqui são simples, mas desafiadores.
Eles podem ser aplicados a qualquer nível de liderança, desde a sala
de estar da família à sala de reunião da diretoria da empresa. É uma
peça que mudará não apenas o seu conhecimento, mas também
suas atitudes, suas ações e seus comportamentos – a sua própria
VIDA!
É impossível assistir sem sair transformado.

Sinopse
Leonard Hoffman, um famoso empresário que abandonou sua brilhante carreira para se tornar monge em um mosteiro beneditino, é
o personagem central desta envolvente história criada por James C.
Hunter para ensinar de forma clara e agradável os princípios fundamentais dos verdadeiros líderes.
Se você quer que sua equipe aprenda como dar o melhor de si, relacionar-se no trabalho, com a própria família e amigos, encontrará
nesta peça teatral, personagens, ideias e discussões que vão abrir um novo horizonte na forma de lidar com
os outros.
A peça teatral O Monge e o Executivo é, sobretudo, uma lição sobre como se tornar uma pessoa melhor.
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James C. Hunter
James C. Hunter – Fundador e Consultor-Chefe
É palestrante, professor e escritor. Consultor-Chefe há 30 anos da J.D.
Hunter Associados, uma empresa de consultoria e treinamento. Sucesso de
vendas e público, seu livro O Monge e o Executivo, é considerado um dos
melhores fenômenos da literatura de negócios dos últimos anos, foi traduzido em 9 línguas, com mais de 4 milhões de cópias vendidas. Com seus
ensinamentos, tem criado uma nova cultura do que é verdadeiramente a
Liderança com a importância da espiritualidade e da humanização. Hunter
é muito solicitado como palestrante, na área de Liderança. Seus clientes
incluem algumas das mais admiradas empresas do mundo, como Nestlé,
American Express, Procter&Gamble, entre outros.

O Espetáculo

•
•
•
•
•
•

O espetáculo é uma adaptação fiel ao livro;
Elenco formado por experientes atores;
e jovens talentos;
Assistido por mais de 95.000 pessoas;
Os direitos autorais foram exclusivamente cedidos pelo autor;
Tempo de palco: 01h30min.

Ficha Técnica
•
•
•
•
•
•
•
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Produtor Executivo: Vagner Molina(vagnermolina.com.br) é Educador, Empreendedor, Master Coach,
Treinador, Escritor, Especialista em EAD, Consultor especializado em Liderança e Gestão de Pessoas;
Diretor Artístico: Adriano Paixão;
Diretora de Produção: Louri Batista;
Produção e Assistente de direção: Lia Antunes;
Iluminação: Vânia Nunes Jaconis;
Sonoplasta: Rafael Vasconcelos Alves;
Elenco: 07 atores.

Peça Teatral “O Monge e o Executivo”

Contratação Presencial
Formatos
CONTRATAÇÃO FECHADA TEATROS, AUDITÓRIOS, HOTÉIS
•
•
•
•
•
•

Versão completa com 01:30min no Teatro Santo Agostinho em São Paulo-SP ou em outro local escolhido em qualquer cidade/estado do Brasil:
Elenco: 07 atores;
iluminador;
sonoplasta;
Diretor de produção;
Total: 10 pessoas.

•
•
•
•
•

Versão reduzida com 50min a 01h de duração:
Elenco: 04 atores;
Iluminador/sonoplasta;
Diretor de produção;
Total= 06 pessoas.

•

Despesas de transporte, hospedagem e alimentação, quando necessários, não estão inclusos no valor
proposto;
Despesas com a contratação de iluminação e som necessários em outros locais para apresentação da
peça na versão completa, não estão inclusos no valor proposto(consultar nossa produção para envio
do “rider” de som e luz).
Condições de pagamento: à combinar.

•
•
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“O Monge e o Executivo” em Plataforma EAD/ONLINE
Entendemos perfeitamente que cada construção do modelo de negócio será feito os ajustes de acordo
com a necessidade de cada EMPRESA OU UNIVERSIDADE.
A gravação da Peça Teatral “O Monge e o Executivo” com duração de 01h30min pode ser apresentada continuamente ou em episódios como no NETFLIX, produzida e editada em:
•
•
•
•
•

FULL HD - Alta definição de imagem 1920x1080;
Áudio Dolby Stereo;
100% compatível com todos os dispositivos, ou seja, desktop, smartphone, tablet ou ainda em cinemas.
Pode ser transmitido para qualquer ambiente ou local, sendo necessário apenas um link de acesso
via internet;
Veja o teaser da peça em: https://youtu.be/7w-S0JS03Tw

ACESSOS NA PLATAFORMA EAD/ONLINE - SOMENTE A PEÇA TEATRAL “O MONGE E O EXECUTIVO”
Nº de Participantes
até 100

(R$) 1ª Apresentação
Fixo de 3.000,00

(R$) 2ª Apresentação
Fixo de 2.850,00

(R$) 3ª Apresentação
Fixo de 2.700,00

Após o 100°, acrescentar o valor abaixo por participante
101 a 250
251 a 500
501 a 750
751 ...

20,00
19,00
18,00
17,00

19,00
18,00
17,00
16,00

18,00
17,00
16,00
15,00

IMPORTANTE: Para projeções de outros valores negociáveis, serão considerados dois fatores:
1- Quantidade de pessoas;
2- Disponibilidade do acesso online;
• Exemplo: 1 dia? 2? 3? 1 mês, trimestral? semestral? anual?
3- Nos colocamos 100% a disposição para negociação.
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Quem já faz parte desta história
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Contato
Vagner Molina
Projetos Educacionais
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