
ATITUDE &  DISCIPLINA



"A DISCIPLINA ELIMINA
A PREGUIÇA E AS

DESCULPAS"

"O VENCEDOR É O QUE
TEVE INICIATIVA"
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"Desenvolver nos participantes as condutas

comportamentais e estratégicas voltadas para o

autoconhecimento, criatividade, habilidade,

agilidade, disciplina e atitude na vida profissional

e empreendedora. Tudo isso através de uma

linguagem simples para facilitar aplicação prática

na vida profissional. 

Propósito

PRESENCIAL



Sabendo que precisamos de continuidade e

acompanhamento para obtermos melhores resultados,

desenvolvi um formato metodológico para que os

participantes se interajam durante 4 meses, com uma aula

por mês de 8 horas. Além disso, receberem um suporte

mensal durante toda a sua jornada.

Todos os participantes poderão participar do grupo de

estudo que acontecerá uma vez por mês de forma on-line. 

02Entre quando quiser, pois as aulas irão

acontecer em um ciclo de 4 meses. 



Ganhos de
conhecimento

Autoconhecimento na vida pessoal e profissional:

utilizando a conduta filosófica. 

Desenvolvimento e controle de projetos;

Modelos mentais e formas de ação na sua vida

profissional;

Planejamento, aplicação e gestão de indicadores; 

Escalando o seu atual modelo de negócios; 

Gerenciamento da rotina;

Neurovendas;

Gestão do simples e eficaz; 
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Novos conetúdos poderão ser implementados durante o curso



Ganhos de
conhecimento

Gestão do tempo com direcionamento do perfil de

comportamento individual em relação as tarefas

pessoais e profissionais;

Estratégias de precificação;

Processos de aquisição de clientes e controle de

satisfação;

Gestão do seu mapa profissional: visão de futuro;

A gestão da saúde física e mental no aumento da

produtividade através da rotina.

Gestão do imprevisível: reposicionamento profissional

pós-crise.

Transformando o mundo em mais belo, bom e justo.
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Novos conetúdos poderão ser implementados durante o curso



Calendário e formato do curso  05

27 de fevereiro: 08:00 as 18:00

14 de março: 08:00 as 18:00

18 de abril: 08:00 as 18:00

15 de maio: 08:00 as 18:00

19 de junho: 08:00 as 18:00

03 de julho: 08:00 as 18:00
 

1˚  semestre do curso  



Informações

As aulas serão presenciais e acontecerão na Raja Gabáglia 2.000, sala

801, na torre 1 em Belo Horizonte. 

Caso ocorra a alteração do local, avisarei com antecedência. 
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Inscrição

alexandre@estimulodeideias.com.br

31 98705 0845
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