
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

O poder da parceria! 
 

Um por todos e TODOS por TODOS! 

Opções: 

 Palestra presencial com 90 minutos 

 Palestra online com 90 minutos 

 

 

 

 

“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.“ 

Direcionado para 

Revendas, cooperativas, distribuidores. 

Líderes, gestores, equipes e todos que estabelecem uma relação de parceria direta ou indireta, 

buscando relacionamentos positivos e produtivos para gerar resultados em equipe, com 

engajamento, ética e assertividade. 

 

 
O que você vai conseguir após o evento? 

Engajamento, espirito de equipe, menores índices de conflitos e estresses, maior senso de 

propósito e muita energia para a conquista de resultados conjuntos. 

 

 

Conteúdo e mais detalhes 

A palestra mostra, através de diferentes ângulos e exemplos, como uma empresa é um corpo 

único e todos são responsáveis pelos resultados alcançados, todos dependem de todos e suas 
atitudes individuais promoverão o sucesso coletivo. 

Um evento ÚNICO, DIFERENCIADO e TRANSFORMADOR, desenvolvido especialmente para o 

agronegócio, de multinacionais a revendas e cooperativas, impactando seus líderes, as equipes 

e até mesmo, suas famílias, com o objetivo de extrair o melhor de suas parcerias, melhorar a 

comunicação atuar em conjunto, gerar resultados sensacionais, minimizar ansiedades, 

estresses, conflitos e momentos de alta tensão, aumentando os índices de compromisso e 

engajamento, mostrando como o trabalho conjunto e o respeito mútuo será o pilar de 
sustentação de uma organização e suas parcerias com equipes, fornecedores e clientes. 

 

 

Aplicação prática 

O evento enfatiza a formatação da cultura do “vamos fazer nossa parte, juntos… Não 

pelo interesse individual, mas, pelo compromisso com tudo e com todos. Vamos buscar 
o melhor juntos, aumentar nossa produtividade, nossa motivação e gerar resultados!” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


