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Realização:

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

Instagram: @neuroexpert

www.dnacorporativo.com.br

Como trabalhar a liderança efetiva sem conhecimento do principal centro de processamento de
informações que nos comanda, nosso Cérebro. Compreender como o Cérebro processa as
informações e estímulos do meio e como constrói percepções pode ser uma grande vantagem ao
líder sobre seus comandados ou sobre aqueles que busca compreender melhor. Muitos buscam
moldar o comportamento alheio e até mesmo o seu próprio, porém sem conhecer as origens
deste comportamento tudo fica mais complexo, e mais, como manter os comportamentos
saudáveis e desfocar dos negativos ao progresso pessoal e profissional? Nesta formação
conheceremos quais as bases que facilitam a compreensão da mensagem a ser aprendida
facilitando os caminhos para a fluência da comunicação e a armazenagem de conhecimento.

Objetivo do Programa:
A neurociência tem evoluído mais nos últimos 50 anos
que em toda a sua história desde a filosofia grega sobre o
conhecimento cerebral, e, mais importante que isto, esta
ciência, advinda da medicina, torna-se a cada dia mais
acessível a outras ciências como Psicologia com a
Neuropsicologia, Economia com a Neuroeconomia, o
Direito com o Neurodireito, a Pedagogia com a
Neuroeducação e ainda com a Administração com o
NeuroMarketing e a a Psicologia do Consumo, desta
forma, acabando por navegar por mares complementares
como a Neuroliderança. A NeuroLiderança objetivo desta
formação, traz elementos essenciais de como o cérebro
projeta a sua atenção mediante o conhecimento e ações
que modulam partes específicas do cérebro do individuo,
explicando desta forma, comportamentos, escolhas, e
quais são os melhores meios de conduzir pessoas a
objetivos específicos.

Objetivo do Programa:
Muito se fala em Liderança, muitas formações tratam do assunto, como se existisse um passo à
passo, ainda que o ser humano é capaz de aceitar “Racionalmente” qualquer demanda de
comportamentos, dependendo dos níveis de recompensas esperados, nossa proposta nesta
formação, é compreender como o Cérebro interage com o meio a fim de aceitar de maneira mais
positiva intervenções deste meio, em outras palavras, podemos dizer que estaremos aprendendo a
conversar com o cérebro e os principais gatilhos que estimulam um comportamento mais
harmonioso com os objetivos da liderança e suas propostas. Esta formação serve a todos os
profissionais, independente de suas atividades ou níveis organizacionais, pois não trata
basicamente como tornar-se um líder melhor, mas de entender os poderes e as limitações humanas,
como gerar emoções positivas, como trabalhar com variantes temporais e expectativas, como
estimular o crescimento e desenvolver hábitos de sucesso. Podemos dizer que esta formação foi
desenvolvida não somente para desenvolver líderes, mas sim, Seres Humanos melhores.

NeuroLiderança e a Gestão do
desenvolvimento cerebral!!
Público:
Empreendedores de todos os tipos –
Estudantes – Professores – Lideranças – Todos
os perfis profissionais
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.

Assista o vídeo e saiba mais

Conteúdo proposto:
Como chegamos a Humanos
Divisões cerebrais...
Conheça nossos 3 cérebros
Pensamento Intuitivo vs Pensamento Analítico
Pensamento Ativo e Pensamento Passivo
Quem está no controle?
Porque gostamos do que gostamos?
Atitudes padronizadas
Comportamento em piloto automático
Intuição
O Cérebro e os 7 pecados Originais;
BrandSense / Marketing Sensorial
O mito da caverna e a Ilusão Intermodal
Adaptação Hedônica, Pirâmide de Maslow e a Homeostase
Tríade da Ação
Principais Biossinalizadores e suas funções.
Fisiologia das emoções;
Você confia no que vê? E no que ouve?
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Conteúdo proposto:
6 reações emocionais fundamentais da comunicação
As células de Von Economo
O número de Dunbar
A Navalha de Hanlon
A teoria de motivação higiênica de Herzberg
O que é Nomofobia?
O que é Homografia?
Linguagem corporal
Programação Neolinguística
Técnicas de Persuasão
Cold reading
Formas e Símbolos;
O Mundo secreto do inconsciente;
Efeito psicológicos de influencia nas relações
Neurônio Espelho
Storytelling;
Artimanhas da NeuroGestão de atenção cognitiva;
Armadilhas sensoriais
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Conteúdo proposto:
A percepção Multi sensorial;
20 pontos funcionais de perfil comportamental
Ilusões e efeitos que te envolvem
Marketing de relacionamento
Desconto temporal
Homens x Mulheres, Biologias diferentes Cérebros diferentes
Tudo é muito óbvio!!

* O programa pode ser adaptado conforme necessidade de turma ou objetivo de MBAs.
Instagram: @neuroexpert
www.dnacorporativo.com.br

neuroexpert
Prof. Alexandre Rodrigues

- 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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