
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Neuroliderança 

Entendendo a mente dos líderes e liderados! 

“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 online com 2 horas 

 Treinamento com 8 ou 12 horas 

 

 

Direcionado para 

Líderes, gestores e profissionais que buscam entender como melhorar e efetivar suas 

lideranças através do aprendizado e entendimento dos estímulos que compõe os 

processos mentais que se fazem presentes nas cabeças de líderes e liderados. 

 

O que você vai conseguir após o evento? 

Profissionais mais conscientes e preparados para liderar equipes e pessoas dos 

mais diferentes perfis e personalidades, entendendo como direcionar sua 

comunicação e determinações, a fim de otimizar os resultados de sua liderança. 

 

Conteúdo e mais detalhes 

Para profissionais que buscam aperfeiçoar seus modelos de gestão e liderança, através da ampliação do 

potencial perceptivo, visão de futuro e como o cérebro dos líderes reagem aos estímulos nos momentos de alta 

tensão e tomadas de decisões. 

• Como funciona a mente do líder (estímulos neurocognitivos e emocionais) 
• Os 12 níveis mentais da liderança 
• Liderança e Resultados (Gestão Inteligente e Estratégica) 
• Pilares da produtividade: Tempo x Energia x Importância 
• Tomada de decisão com maior direcionamento, clareza e foco 
• Fortalecimento da auto confiança e da auto estima através da melhora da comunicação interior 
• Como usar a Neuroliderança e o Mindfullness 
• Liderança Assertiva 
• Inteligência emocional x Inteligência Racional/ Analítica 
• Como melhorar as percepções das equipes para tomar decisões mais efetivas 
• Mentoring e Coaching 
• Como ser um líder estratégico 
• Potencialização da performance por meio do senso colaborativo. 
• Desenvolvimento da auto liderança (Liderar a si mesmo para aprender a liderar equipes) 
• A comunicação como pilar central da liderança (neurocomunicação) 
• Lidando com objeções, crenças limitantes, vícios de trabalho e sabotagens nas equipes 
• As Leis da Liderança (A lição de casa para todo líder) 
• Como engajar e motivar suas equipes através do aumento da produtividade 
• Como motivar equipes em prol de resultados 
• Aprendendo a lidar com: 
– Mudanças repentinas 
– Medos e Ansiedades 

 



 

– Medos e Ansiedades 

– Ambientes competitivos, conflitos, estresses e alta tensão 

– Crenças limitantes 

– Erros repetitivos das equipes e retrabalhos 

– O orgulho e vaidades 

 

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 

 


