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A origem da
palavra trabalho

A palavra trabalho deriva do latim tripalium.

Curiosamente era  o nome de um instrumento de

tortura usado contra escravos e presos, que originou o

verbo tripaliare cujo primeiro significado era "torturar".

Ajudo as pessoas a ressignificar a palavra

 trabalho por CONSTRUÇÃO! 



03

Você sabia que durante o processo de

contratação as pessoas mostram 12% do

que realmente são? Com isso, os 88% dos

comportamentos serão mostrados no dia a

dia durante o trabalho!
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Por quê é tão difícil
treinar as pessoas? 

1˚ A maioria dos funcionários não possuem uma

boa formulação de objetivo na vida profissional.

2˚ O sistema de crenças são incongruentes com os

objetivos da empresa.

3˚ A maioria das empresas não tem um processo

claro de contratação e treinamento a médio e a

longo prazo.
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1˚ Utilizo  estratégias comportamentais para que as pessoas criem

um sentido de vida profissional dentro da empresa. 

2˚ Tenho a plena consciência de que o processo de implementação

da metodologia precisa ser lado a lado e com continuidade.

3˚ Implementação ou reestruturação da cultura da empresa.

4˚ Tenho paciência, persistência, conhecimento, habilidade, atitude e

muito amor para orientar todas as pessoas envolvidas dentro do

processo, de uma forma bela, boa e justa.

5˚ Não fico olhando o relógio para ver se o tempo da consultoria

chegou ao fim no dia do trabalho.

O que a
Estímulo de
Ideias faz!
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6˚ Sabendo que existem 3 tipos de pessoas, a que quer crescer. a

que precisa de um empurrãozinho e a que realmente não quer, utilizo

a frase na NETFLIX "seja rápido para demitir e lento para contratar". A

energia é direcionada para quem quer e para quem precisa desse

empurrãozinho. 

7˚ O processo metodológico será aplicado dentro do contexto de

treinamento para a equipe de vendas e/ou a equipe de lideranças.

8˚ O formato poderá ser presencial e/ou on-line.

O que a
Estímulo de
Ideias faz!
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07 As
pessoas
certas!

"Nada de útil poderá sair do nosso

cérebro se não o alimentarmos com

algo sábio e produtivo" 



O que
funciona?  A decisão e a força de vontade de

fazer acontecer. Teruma equipe forte e

congruente com os objetivos da sua

empresa. 
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Vamos agendar um diálogo para
que você compreenda como
funcionará para a sua empresa

alexandre@estimulodeideias.com.br
31 9 87050845
www.estimulodeideias.com.br


