
 

 

 

 

 

 

 

 

Todos somos líderes e protagonistas! 
 Liderança não é um cargo! Liderança é uma postura! É referência! 

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 

Para todos os profissionais da empresa (líderes, equipes e gestores) 

 

O que você vai conseguir após o evento? 

Os participantes do evento verão que liderança não é um cargo ou uma posição, mas, sim, uma 

POSTURA baseada em atitudes e iniciativas individuais, em tomadas de decisões éticas e 

comportamentos responsáveis, onde cada profissional saiba sua importância e responsabilidade dentro da 

empresa e se sinta um verdadeiro LÍDER e uma referência em sua atividade. 

 

Conteúdo e mais detalhes 

O evento traz conceitos que proporcionam uma mudança na mentalidade em relação aos eventos que geram 

atitudes no PILOTO AUTOMÁTICO, com atrasos, retrabalhos, conflitos, alta tensão, baixa produtividade e falta de 

estímulo. 

A palestra apresenta novos modelos de comunicação, baseados na assertividade e precisão, aprimora a atenção aos 

pequenos detalhes e à atitudes que geram resultados extraordinários para todos. 

• Desenvolvimento da AUTO LIDERANÇA; 

• Aprimoramento da evolução e crescimento pessoal e profissional; 

• Conceitos sobre postura e ética profissional; 

• Cuidado com os detalhes; 

• Fortalecendo laços de compromissos e engajamento; 

• Estímulo ao aumento das percepções e da visão de futuro; 

• Otimização da agilidade nas tomadas de decisões; 

• Protagonismo empresarial; 

• Comunicação interpessoal assertiva; 

• Testes de análises pessoais e profissionais; 

• Como utilizar seu melhor potencial no menor tempo e energia; 

 

  

Aplicação prática 

O profissional utiliza os novos estudos acerca do comportamento humano, conceitos e experiências desenvolvidas 

pelas neurociências, estudos de casos e exemplos exclusivos, vídeos, músicas e situações vivenciais práticas. 

 



 

 

 

 

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 

(11) 98401 – 8598 


