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10/03 e
02/12

Projeto Neurobusiness (16h)
O Projeto Neurobusiness é um programa de imersão de 16h (presencial e mentoria) orientado para
alta performance e resultado, baseado em empreendedorismo, ciência comportamental, vendas e
tecnologia que tem potencial para mudar o seu negócio de um dia para o outro, pois, o grande
diferencial do Neurobusiness está nas pequenas intervenções que geram grandes resultados com
soluções de baixo custo e efetivas. (ver mais aba Neurotreinamentos)

01/04

Projeto Neurofitness (3h)
Projeto Neurobusiness personalizado para equipes de fitness.

06/05

Lei da atração: o que estou atraindo do Universo? (3h)
Podemos realmente atrair as coisas que pensamos? Nesse Workshop você vai aprender que a força do
pensamento pode ser comprovada cientificamente, incluindo pesquisas da Física Quântica e
Neurociências

10/06

Um novo olhar sobre o mundo (3h)
Você vai aprender como mudar sua percepção sensorial através dos estudos de modelos mentais e
memética. Vai entender também as diferenças entre o mundo real e o mundo percebido e como mudar
sua percepção através da imaginação, da criatividade e da aprimoração do uso dos sentidos.

05/08

Inteligência emocional e racional (3h)
Você vai aprender a usar suas emoções de uma forma inteligente; reconhecer e ter um maior controle
das emoções de forma a melhorar seu desempenho pessoal e profissional. Identificar e evitar os erros
mais comuns que cometemos e aprender a usar as emoções a seu favor.

02/09

Transição de carreira: estou preparado para viver até 100 anos? (3h)
Pesquisa recente publicada no “Neuroscience News” indicou que o “100” de hoje representam os “80”
de pouco tempo atrás, ou seja, ganhamos mais 20 anos de vida nas últimas décadas. A pergunta é:
estamos preparados para essa longevidade, social e profissionalmente?

Vamos discutir como planejar nossa vida pessoal e profissional para uma existência tão longa e como
preencher todos esses anos de vida com diferentes carreiras profissionais, atividades intelectuais,
hobbies e trabalhos em responsabilidade social.

07/10

Foco e Produtividade (3h)
Como melhorar seu foco e concentração através de modelos de inteligência emocional, coaching e
gestão de tempo. Como gerenciar sua agenda e reduzir o desperdício de tempo com de dicas e práticas
para o dia a dia. Análise dos constantes desafios e ameaças que roubam nossa atenção. O
funcionamento do cérebro e os principais gatilhos que chamam a nossa atenção e os principais fatores
que nos distraem.

24/11

Liderança sob o ponto de vista da Neurociência (3h)
A arte de maximizar a eficácia e a eficiência das principais funções do líder: alguns temas a serem
tratados são: empatia, tomada de decisões, trabalhar sob pressão, resolver conflitos, motivar e
trabalhar em equipe (ver mais na aba de Neurotreinamentos).

A definir

Neurociência aplicada na vida, nos negócios e no marketing (3h)
Condensa os conhecimentos e insights desenvolvidos nos treinamentos com base em Neurociências
para os assuntos de Negócios, Liderança, Vendas e Marketing aplicados na vida pessoal e nos
negócios.

A definir

Projeto Neurovendas e Neuromarketing (3h)
A compreensão do comportamento humano é como uma arma secreta que pode produzir torrentes de
clientes e vendas (ver mais na aba de Neurotreinamentos).

A definir

Transição de carreira: existe vida após a aposentadoria... (3h)
Vamos desmistificar a crença popular de que a aposentadoria é uma fase de vida inútil e um peso para
os familiares; serão trabalhados temas tais como: a perda de uma identidade profissional; perda de
poder; falta de reconhecimento e importância na vida; preconceito com “idoso”; risco de depressão ou
outras doenças.

