
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espirito de Campeão 
O diferencial interior que supera qualquer barreira e qualquer desafio! 

Existem dois EUs interiores: Um que nos paralisa e outro que nos impulsiona a buscar resultados 

grandiosos… 

Qual o seu EU motivador? O te impulsiona a superar limites e a vencer? 

 

“Nossos temas são exclusivos e tem uma base conceitual prática, podendo ser adaptados e 

personalizados para as realidades e necessidades de sua empresa e seus profissionais.“ 

 

Opções 

 Palestra presencial com 2 horas 

 Palestra on-line com 2 horas 

 Evento muito indicado para convenções de empresas 

Direcionado para 

Para profissionais que atuem em ambientes de impacto, alta tensão, crises, mudanças administrativas 

ou pressões vindas da gestão e do mercado, para empresas que precisam buscar superação, 

engajamento coletivo, gerar garra de seus times de profissionais, e principalmente, para quem deseja 

despertar o ESPIRITO DE CAMPEÃO VENCEDOR em todos os momentos. 

 

O que você vai conseguir após o evento? 

Gestores e equipes com garra, motivação e energia positiva na busca de seus objetivos. 

 

Conteúdo e mais detalhes 

A palestra é direcionada para estimular a descoberta das melhores, mais positivas e mais 

diferenciadas qualidades que aumentam nosso potencial competitivo e levam os profissionais a se 

destacar em tudo o que fazem, superando desafios, quebrando paradigmas e vícios negativos, 

aumentando e melhorando a percepção para o mercado, otimizando a produtividade e 

consequentemente, a motivação. Um evento perfeito para momentos de crises, estresses e alta 

tensão ou como forma de premiar e estimular equipes de trabalho. 

O evento nos mostra como nossa mente pode ser ao mesmo tempo, nossa aliada ou vilã, 

impulsionando ou impedindo nosso crescimento, nossa evolução e conquista de resultados. 

 

 Aplicação prática 

O evento é prático, interativo, dinâmico, com apresentação de cases, simulações, jogos e 

desafios diferenciados com os participantes. 

 



 

Palestrante: 

Alex Born 

Empresário, pesquisador neurocientista, palestrante, escritor e consultor. 

 Administrador de Empresas pela UNICEP e Educador Físico 

pela FESC/UFSCAR, com ênfase em Gestão de Pessoas, 

Marketing e Comportamento Humano com M.B.A em Gestão 

Estratégica de Empresas, TOP PRESENTER em atividades 

físicas pelas maiores e mais consagradas instituições 

educacionais mundiais, Master Certified/ K. Universität, 

(Deutschland), Top Leader/ SportMuhle (Germany), Certified 

at World School of MKT (USA). Considerado o “Pai do 

Neuromarketing no Brasil” e um dos maiores especialista em 

neurociências, comportamento humano e estratégias em 

todo o mundo. Presença constante nos maiores eventos 

empresariais do país, realizou trabalhos em mais de 22 países, 

chegando a ser considerado um dos dez mais conceituados 

profissionais em Fitness e Wellness de todo o mundo e 8º 

colocado no Gym Teachers World Ranking. Diretor do GIECH: 

Grupo Internacional de Estudos do Comportamento Humano 

e da A.N.D.S [Agência Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável], é Sócio-Diretor da XBL Consultoria e 

Treinamentos. Autor de diversos livros e DVDs sobre 

neuromarketing, comunicação e comportamento humano. 

contato@xbl.com.br 

(11) 98401 - 8598 


