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SILVIA BEZ 

Com mais de 30 anos de experiência em vendas em cargos de liderança 

na área comercial, Silvia Bez se tornou a maior especialista nesse 

seguimento no Brasil. Compôs a liderança comercial de empresas 

multinacionais e nacionais. Trabalhou em empresas como: Banco 

Bradesco, Ponto Frio, Ambev, Julio Bogoricin, Lopes Consultoria e 

Brasilbrokers. 

Seu portfólio de palestras, com mais de 3 
mil pessoas, demonstra maestria em 

empresas nacionais. Em depoimentos em 

seu site foi muito elogiada e recomendada 

por renomados profissionais nacionais e 

internacionais. 

O sucesso de seus resultados nas 

empresas e total aprovação das técnicas 

aplicadas, levou a construção de um 

método eficaz para o sucesso em vendas, 

o qual garante resultados extraordinários 

que atendem não apenas o mercado 

nacional, como também o exigente 

mercado internacional. 

O método:  

Sua preocupação em sempre se manter 

atualizada com novos conhecimentos, 

técnicas e metodologias a tornou: 

 Palestrante especialista em Vendas & 

Marketing Pessoal 

 Personnal & Professional Internacional 

Coach formada pela Sociedade Latino 

Americana de Coaching 

 Formada pela IAC – International 

Association of Coaching 

 Analista DISC Profiler formada pela 
HRtools empresa americana de 

ferramentas de Assessment. 

 Escritora das obras literárias  

7 Passos para se apaixonar no que faz. 

5 Passos para fortalecer a sua 

memória.  
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INTRODUÇÃO 

Sempre que precisamos melhorar, atualizar ou aperfeiçoar algo 

buscamos informações, estudamos técnicas e fazemos projetos 

sempre com o intuito de fortalecer o que precisamos. 

Mas, normalmente esquecemos de aperfeiçoar, atualizar e melhorar o 

que temos de primordial, Nosso cérebro, ele vive em constante 

atividade intelectual e conforme os anos passam também começam a 

apresentar pequenas falhas, os pequenos lapsos de memória, os quais 

se não prestarmos atenção e tomarmos uma atitude se tornará um 

grande transtorno. 

Claro que sempre que falamos em falha ou lapso de memória temos 

que descartar qualquer problema físico, para isso é importante que se 

consulte um médico especialista no assunto, ou seja um neurologista. 

Descartado essa possibilidade existem vários passos que você pode 

passar a executar que com certeza você perceberá que seu cérebro 

passará a funcionar de maneira adequada, pois o cérebro com o passar 

dos anos também vai perdendo sua capacidade produtiva e com os 

passos certos você vai exercitar e desta forma fortalecer o seu sistema 

nervoso central. 

De acordo com Sonia Brucki, médica neurologista e professora da 

Universidade de São Paulo, embora o avanço da idade e a genética 

sejam fatores imutáveis que podem prejudicar a memória, é possível 

manter o cérebro saudável por mais tempo, além de recuperar a 

agilidade mental a habilidade da memória, com a adoção de certos 

hábitos 

Você poderá fazer vários passos para ajudar seu cérebro e fortalecer a 

sua memória. A seguir daremos 05 passos para ajudar você a exercitar 

sua memória: 
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OS CINCO PASSOS 

 

01 – DURMA BEM 

 

Não somente nosso corpo, mas também nosso cérebro precisam 

descansar. Mas diferentemente do que se imagina é quando dormimos 

que nosso cérebro grava as informações que ele recebeu durante o dia, 

tudo o que foi adquirido durante o dia é armazenado a noite, e esse 

armazenamento é feito também por escala de prioridades. Portanto ter 

uma boa noite de sono é importante para o seu cérebro.  

 

 

02 – FAÇA EXERCÍCIOS 
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Quando você faz exercícios além de ativar toda a sua circulação 

sanguínea, você também leva mais oxigênio para o cérebro. Bem 

oxigenado o cérebro trabalha de uma forma muito mais equilibrada, 

pois os exercícios colaboram para uma melhor atividade cerebral e com 

isso melhoram também a memória. Esses exercícios devem ser 

constante, pois não adianta iniciar os exercícios hoje e querer que seu 

cérebro tenha um desempenho melhor em uma semana. 

 

 

03 – FAÇA DIFERENTE DO HABITUAL 

 

Procure criar em você a vontade do novo, do diferente. Quando você 

for para o trabalho ou voltar dele tente usar caminhos alternativos. 

Assim também quando você for para a escola ou faculdade, ao seu 

lugar de lazer ou a qualquer lugar que habitualmente você vá. Desta 

forma seu cérebro precisará memorizar os novos caminhos, as 

paisagens e tudo o mais que fizer parte destes novos percursos. Com 

este exercício você vai ativar as diversas áreas do cérebro e beneficiará 

todas as conexões cerebrais. 
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04 – APRENDA ALGO NOVO 

 

Sempre que você vai aprender algo novo, seja tocar um instrumento, 

aprender um novo idioma, fazer novas receitas, montar um projeto ou 

algo novo, você faz o seu sistema nervoso central trabalhar mais, e 

com isso vai treinando cada vez mais sua memória. Portanto assim que 

puder comece algo diferente em sua vida. 

 

05 – LEIA DIARIAMENTE 

 

Estudos comprovam que ler diariamente ativa seu cérebro e 

consequentemente essa atividade cerebral facilita a atividade 

memorial. O ideal é que se leia pelo menos uma hora por dia. Mas caso 

seja difícil para você essa atividade, fazer palavras cruzadas e outros 

jogos de memória auxiliam de forma específica e fazem seu sistema 

nervoso central treinar cada vez mais a sua memória. 
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Enfim... 

Espero que de alguma forma eu possa ter ajudado você a fortalecer 

sua memória. Claro que esses são apenas alguns dos passos que você 

deve fazer para cada vez mais exercitar seu cérebro, mas se você 

puder colocar esses 05 passos em prática, com certeza você já terá 

dado um grande passo na busca da memória perfeita. 
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SILVIA BEZ NAS MÍDIAS SOCIAIS 

https://www.facebook.com/paixaoemvender/ 

https://twitter.com/SB_Palestrante 

http://google.com/+SilviabezBrpaixaoemvender 

https://www.youtube.com/c/SilviabezBrpaixaoemvender 

https://www.instagram.com/silvia_bez65/ 

https://br.linkedin.com/in/silvia-bez-0a10938b 
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