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Realização:

“Quanto melhor entendermos o cérebro,
melhor poderemos educá-lo”

Instagram: @neuroexpert

www.dnacorporativo.com.br

Há mais de 200 mil anos que nós Humanos
praticamente não evoluímos, ou seja, somos
praticamente Homo Sapiens vivendo em um
mundo e uma cultura moderna, e, estes impactos
obviamente são sentidos diariamente em nossas
relações com o mundo, onde as cobranças por
melhores
desempenhos
nos
perseguem
constantemente, tanto em nossa vida profissional,
como pessoalmente em nos relação com família e
sociedade. A partir desta formação, conseguimos
ter a consciência de um caminho, ou um passo à
passo de como construir uma performance a qual
suporte
desde
melhores
resultados
organizacionais, à melhor qualidade de vida ao
envolvidos.
Esta formação de conteúdo único surgiu como
fruto de minha dissertação de mestrado, e, seus
resultados são surpreendentes.
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Objetivo do Programa:
Nesta formação trabalhamos o desenvolvimento e
estruturação de Equipes e Sistemas de Alta
Performance através do aprimoramento de 12
Elementos catalisadores desta formação. Cada
elemento é formado a partir de fusão de dois
comportamentos essenciais para a maximização da alta
performance organizacional. Esta formação é essencial
a todos os tipos de gestores, assim como, qualquer
profissional que busque apresentar o máximo
desenvolvimento de sua competência, atingindo níveis
especiais de Desempenho.
Esta formação, exclusiva, traz elementos fundamentais para a construção de Equipes de Alta Performance. Esta
formação apresenta aos envolvidos, ferramentas, estruturas psicológicas e biológicas de como funciona o Ser Humano
e consequentemente seu comportamento, além do estudo em como desenvolver pessoas através dos 12 elementos:
- 1° Criatividade e Inovação – 2° Comunicação – 3° Alinhamento e Consciência – 4° Confiança e Solidariedade – 5°
Maturidade – 6° Visão Estratégica – 7° Pró-atividade e Sinergia – 8° Clima Organizacional – 9° Disciplina e
Resiliência – 10° Motivação e Diferenciação – 11° Negociação e Gerenciamento de conflitos – 12° Liderança para o
Desempenho.
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Público:
Empreendedores de todos os tipos
– Estudantes – Gestores de todos
os setores
Tempo:
Formação programada em 24
horas / aula.
* Pode ser trabalhado como curso
de extensão ou Módulo de MBA.
Suporte:
- Data Show – Caixa de som para
passagem de vídeo – Impressão de
apostila
Condições:
- Pode ser trabalhada tanto em
Instituições de ensino quanto In
Company.

12 Elementos catalizadores de
Equipes de Alta Performance

Assista o vídeo e saiba mais

Conteúdo proposto:
● Sendo Humanos
● Cérebro Trino
● Principais biossinalizadores e suas influencias
emocionais
● Expectativa vs Necessidades, influenciando decisões
● Perfil Equipes de Alta Performance x Equipes
convencionais X Grupos
● O que são Equipes de Alta Performance
● 1° Elemento Criatividade e Inovação:
● 2° Elemento Comunicação:
● 3° Elemento Alinhamento e Consciência:
● 4° Elemento Confiança e Solidariedade:
● 5° Elemento Maturidade:
● 6° Elemento Visão Estratégica:
● 7° Elemento Pró-atividade e Sinergia:
● 8° Elemento Clima Organizacional:
● 9° Elemento Disciplina e Resiliência:
● 10° Elemento Motivação e Diferenciação:
● 11° Elemento Negociação e Gerenciamento de conflitos:
● 12° Elemento Liderança para o Desempenho:
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Conteúdo proposto:
● Você consegue realizar múltiplas tarefas?
● Group Thinking
● Prometer é fácil, quero ver fazer!!
●Quem não é o meu cliente...
● Janela de Johari
● O Poder da Linguagem Corporal
● Ferramentas de controle e gestão: Canvas - Mapa de Empatia - Design Thinking Balanced Scorecard - Matriz Importância x Desempenho;
● Expectativa x Necessidade, Influenciando decisões
* O programa pode ser adaptado conforme necessidade de turma ou objetivo de
MBAs.
Instagram: @neuroexpert
www.dnacorporativo.com.br
neuroexpert

Prof. Alexandre Rodrigues

12 Elementos catalizadores de Equipes de Alta Performance:
A aplicação da metodologia dos 12 Elementos - Pontos azuis no mapa – é basicamente a organização e
conscientização dos principais pilares para a transição de um time estilo “Grupo” transitando a um status de
“Equipes convencionais” e logo a “Equipes de Alta Performance”.
Na próxima página, faça o teste, em quais estágios se encontra a sua equipe no mapa global.

Os 12 elementos a serem desenvolvidos são:
1° Elemento Criatividade e Inovação
2° Elemento Comunicação
3° Elemento Alinhamento e Consciência
4° Elemento Confiança e Solidariedade
5° Elemento Maturidade
6° Elemento Visão Estratégica
7° Elemento Pró-atividade e Sinergia
8° Elemento Clima Organizacional
9° Elemento Disciplina e Resiliência
10° Elemento Motivação e Diferenciação
11° Elemento Negociação e Gerenciamento de conflitos
12° Elemento Liderança para o Desempenho
Fonte: Tese de Mestrado prof. Alexandre
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Tabela de alocação de características em negócios
Estágios “Grupo”, “Equipes convencionais” e “Equipes de Alta
Performance”
Quais as características esta o seu negócio hoje?

- Palestras – Workshops – Consultorias – Vídeo treinamentos
personalizados – Formações à distância -

Palestras: Trabalhamos os mais diversos assuntos sob demanda de
público, através da adaptação de nossos temas a realidade de cada
negócio, geralmente são trabalhadas de 1 à 3 horas conforme
necessidade do projeto. Podem ser realizadas em Português ou
inglês.
Clique na imagem e assista a
uma palestra

Clique na imagem e assista a
um clip do workshop

Workshops: Os workshops são mais extensos que as palestras,
variam entre 4 e 8 horas aula, e muitas vezes são acompanhados de
atividades práticas. Nossos workshops podem ser realizados sob os
temas que já temos ou serem construídos sob demanda do negócio
sendo adaptados a realidade do público. Podem ser trabalhadas em
Português e Inglês.

- Palestras – Workshops – Consultorias – Vídeo
treinamentos personalizados – Formações à distância -

Assista os depoimentos

Consultorias: São programas de médio a
longo prazo com o objetivo de organizar e
acelerar performance da equipe ou
negócio
–
Vendas,
Estratégia,
Atendimento, etc... Aplicado conforme
analise de necessidades de cada negócio.
Vídeo funcionamento Dash
Board – Estratégia de negócio

Cursos On Line: Através de uma plataforma
de ensino própria, nossos cursos são
especialmente desenvolvidos de forma que o
aluno aproveite ao máximo a experiência de
aprendizado. Os cursos em vídeo podem ser
também produzidos sob demanda.
Depoimento sobre o curso
On line

Conheça agora: www.neuroexpert.eadplataforma.com

Conheça nossos cursos On line:
Clique na imagem e acesse...

Alta qualidade de som e vídeo em uma
plataforma totalmente dedicada a formações on
line!!

Outros cursos do professor:
Clique nas imagens para abrir...

Clipe do curso

Clipe do curso

Clipe do curso

Clipe do curso

Clipe do curso

Formação completa em Neuromarketing – A Revolução da comunicação cerebral
Clique na imagem para assistir ao vídeo clip da aula...

Sobre o curso

Faça o download de meus e-books “A
Gestão e a Comunicação Cerebral”
[Download] e “Neuroaprendizado”
[Download]
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Formação:
2019 – Doutorando em ciências da comunicação com o tema “Neurociência direcionado a sistemas de Gamificação aplicado ao
autodesenvolvimento de competências”, Universidade Lusófona – Lisboa / Portugal [Link Instituição]
2015 – Ext. em Neurociência, Grupo Inédita [Link Instituição], IENH [Link Instituição] e IBAC - 120hs de Formação – São Paulo/Rio
Grande do Sul – Brasil
2011 - Mestrado em administração com ênfase em desenvolvimento de Equipes de Alta Performance, UFRGS - Rio Grande do Sul – Brasil
[Link Instituição]
2011 - The challenges of European Management program, HEC - Écoledes Hautes Études Commerciales, Paris - França [Link Instituição]
2011- Doing Bussiness in Spain program, EADA - Escuela de Alta Dirección y Administracción, Barcelona – Espanha [Link Instituição]
2009- Graduação em Comércio Exterior – São Judas Tadeu, Rio Grande do Sul – Brasil [Link Instituição]
2006 - Master em Organizações – MBA em Organização de empresas – F.A.R.S., Rio Grande do Sul – Brasil [Link Instituição]
2006 - Enterprise Project Management e gerenciamento de Projetos PMI – UNISINOS- Universidade do Vale dos Sinos, Rio Grande do Sul
- Brasil - [Link Instituição]
2005 – Graduação em Administração de empresas – São Judas Tadeu, Rio Grande do Sul – Brasil [Link Instituição]
1999 -Computer Animation Development & Multimedia - Computer Technology Institute, Toronto – Canadá [Link Instituição]

çã

Aumento de Performance = Resultados Positivos
Engajamento de equipe – Mais vendas – Melhor atendimento – Prospecções mais assertivas – Melhor comunicação
– Mais consciência diante dos objetivos e estratégias do negócio - Melhora nas relações entre colaboradores –
Desenvolvimento de sentimentos positivos em relação aos negócios e pessoas – entre muitos outros...

Contatos e canais:
Whatsapp / Telemovel: +351 924270740
alexandre@dnacorporativo.com.br
Nacionalidade: Portuguesa / Brasileira
Linkedin: [Acesse]
You Tube: [Acesse]
Instagram: @neuroexpert [Acesse]
Curso On Line: [Acesse]
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