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"Desenvolver nos participantes os aspectos

comportamentais e estratégicos voltados para o

autoconhecimento, criatividade, habilidade,

agilidade, disciplina e atitude na vida pessoal,

profissional e empreendedora

Propósito

Potência



Ganhos de
conhecimento

Neurovendas;

Marketing e inteligência de mercado;

Planejamento estratégico;

Gestão de métodos ágeis;

Inovação & Ação;

Gestão do imprevisível;

 Futuring - criando diferenciais competitivos;

Inteligência emocional;

Gestão do tempo;

Escalabilidade para triplicar a hora aula;

Framework - construindo seu mapa profissional.
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08:00 as 19:00 

03 14 e 15 de novembro 

Curso presencial  

28 de novembro 

14:00 as 17:00 

Mentoria suporte ao vivo e on-l ine 

Datas 

Cidade: Florianópolis 



Alexandre Osorio
Especialista em gestão comportamental e estratégica para equipe de vendas

e lideranças. Foi Prof.de MBA da PUC – Minas (disciplina: Estratégia de vendas
e Políticas comerciais). Pós-graduando em Neurociência e Física da

consciência.  Especialista em vendas, criatividade e ação . Master Practitioner
em PNL. Palestrante e consultor internacional. Formado em Educação Física.
Filosofo de conduta - Nova Acrópole.  Mais de 20 anos de experiência dentro

do mercado. Criador do projeto Comportamento & Negócios". MBA em
Marketing e Inteligência de Mercado. Pós-Graduado em Adm. e Marketing

Esportivo. Grande estudioso na área do comportamento humano com foco em
disciplina, atitude, responsabilidade, planejamento e entrega de resultados .

Apaixonado por ajudar pessoas e empresas a alcançarem seus objetivos.
Responsável por ministrar grandes projetos , cursos e palestras no Brasil,

Estados Unidos, Peru e Argentina. Atua com mentorias, cursos e palestras em
projetos sociais.
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Investimento 

Investimento: R$ 1.490 até o dia 17/10 
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Investimento: R$ 1.790 entre 18/10 a 29/10

Investimento: R$ 2.200 entre 30/10 a 14/11

No boleto em até 2 vezes sem juros, com a última parcela no dia 09/11

5% de desconto para pagamento à vista

Em até 10x no cartão, com juros da operadora. 



Inscrição 

alexandre@estimulodeideias.com.br

31 98705 0845

www.estimulodeideias.com.br
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