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Seja bem-vindo ao C&N Mentoring  

 

A você que nos visita e acredita na transformação de um mundo melhor através do 

autoconhecimento, habilidades e atitudes, damos as boas vindas! Você está se 

interagindo em uma casa do conhecimento que busca: 

Primeiro: Em tudo que fazemos,  acreditamos em desafiar a zona de conforto e as 

adversidades da vida pessoal, profissional e do mundo dos negócios. 

Acreditamos em pensar e fazer diferente para que as pessoas e empresas 

possam aumentar a produtividade, as ideias, os conhecimentos, a 

criatividade,  sintonização, faturamento, autoconhecimento, atitude e energização. 

Segundo: O jeito com que temos de desafiar a zona de conforto e as adversidades 

é fazer dos nossos serviços uma bela sinfonia na transformação de mente e vida de 

todos os clientes. Acordamos todos os dias para estudar e trabalhar no que 

amamos, para levar as melhores ideias, conhecimentos e ações para os nossos 

clientes. 

Terceiro: Com isso, o projeto Comportamento & Negócios Mentoring se torna uma 

fábrica de resultados. Levamos para os clientes as potencialidades 

do comportamento humano e diversas estratégias da genialidade para o mundo dos 

negócios. São treinamentos baseados na PNL, estratégias fortes de vendas e 

mercadológicas, autoconhecimento, filosofia clássica no aumento do conhecimento 

e autoconhecimento no mundo dos negócios, psicologia no 

empreendedorismo, criatividade e desenvolvimento pessoal e profissional. 

 

Propósito do projeto 

"Desenvolver nos participantes os aspectos comportamentais e 

estratégicos voltados para o autoconhecimento, criatividade, habilidade, 

agilidade, disciplina e atitude na vida pessoal, profissional e 

empreendedora e financeira. 
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Sabemos que a formatação da atitude à sabedoria por meio do estudo pode levar os 

participantes à um nível superior de entendimento do que eles são e o que eles 

querem ser. A integração do potencial humano, promovendo a realização como 

indivíduo e sua integração na sociedade e na natureza, serve como um ativo 

consciente para melhorar o mundo.  

Em razão do envolvimento constante dos profissionais do mercado com as 

ocupações diárias, eles possuem uma tendência a perder de vista as coisas 

pertencentes a vida interior.  Outro ponto fundamental é a questão do 

autoconhecimento, pois entender com profundidade as questões comportamentais 

dentro da vida pessoal, profissional e empreendedora será e está sendo um dos 

diferenciais competitivos na criação de uma vida extraordinária e vencedora no 

mundo dos negócios. 

O mundo muda a cada segundo, mas a maioria das pessoas não mudam, elas estão 

presas em suas amarras mentais e não conseguem perceber isso.  Possuem muita 

dificuldade em evoluir na sua missão aqui na terra como seres humanos na vida 

pessoal e profissional. 

“Sempre podemos ir mais do que achávamos que seria o nosso limite 

Como vai ser a sua jornada 

Buscando levar conteúdos diferenciados, um ambiente acolhedor e altamente 

motivante, colocamos uma logística criativa, profunda e produtiva. 

Sabendo que precisamos de continuidade e acompanhamento para obtermos 

melhores resultados, desenvolvemos um formato metodológico para que os 

participantes se interajam durante 3 meses, com uma aula por semana, absorvendo 

os conteúdos teóricos e práticos. Além disso, receberem um suporte mensal durante 

toda a sua jornada. 

Veja o vídeo explicativo que está no site! 

• As aulas serão aos domingos, das 18:00 as 19:30. 

• As aulas serão ao vivo, via Zoom. 

• Independentemente do domingo que você irá começar, você completará 

o seu ciclo do conhecimento de 3 meses. 
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• Teremos, todos os meses, um grupo de estudo para esclarecer as 

dúvidas. 

 

CONTEÚDOS 

 

• FrameWork: construindo o seu mapa profissional; 

• Desafios, agilidade e simplicidade no mundo dos negócios; 

• Nova gestão comportamental para o autoconhecimento; 

• Estratégias rápidas para melhorar o seu atual modelo de negócios; 

• Autoconhecimento no aumento da produtividade pessoal e profissional; 

• Como desenvolver um novo serviço/produto e lançar dentro do seu mercado. 

• Construção da sua marca profissional; 

• Oficina “Criatividade & Ação”; 

• Estratégias avançadas vendas e captação de novos clientes;  

• Gestão de energias e tarefas com técnicas de planejamento e ação. 

• A neurociência da mente e do comportamento; 

• A Filosofia clássica no empreendedorismo e na vida pessoal; 

• Aplicação e controle de projetos; 

• E mais conteúdos que são serão estudados e implementados 

Investimento 

 Em até 10 parcelas de R$ 39,70 

 10% de desconto à vista,  via transferência ou depósito. 

Informações: 

• Para realizar a inscrição: lucas@estimulodeideias.com.br 

• WhatsApp: 31 9 98182671  / 31 987050845 

. 
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Alexandre Osorio é  Master Practitioner em PNL, empreendedor, professor, 

sonhador e realizador. Especializando em Master Terapia - IBRAPNL; Cursando 

Filosofia - Nova Acrópole; Especialista em comportamento humano e produtividade 

de empresários e equipes; Gestor do conhecimento da empresa Estímulo de Ideias; 

Palestrante internacional; Prof.de MBA da PUC – Minas; Graduando em Psicologia; 

Terapeuta de empresários(as); Já fortaleceu a mente de milhares pessoas durante 

esses mais de 20 anos na sua jornada dentro do mercado. Criador dos projetos 

"Minha Mente Meu Destino" e Comportamento & Negócios"; MBA em Marketing e 

Inteligência de Mercado; Pós-Graduado em Adm. e Marketing; Participou do maior 

curso de comportamento humano nos Estados Unidos com o Anthony Robbins; 

Grande estudioso na área do comportamento humano; Possui diversos cursos 

(nacionais e internacionais) nas áreas de "vendas - marketing - comportamento 

humano - gestão estratégica - negociação; Desenvolve, a partir das questões 

comportamentais e mercadológicas, trabalhos de alto impacto junto aos empresários 

e suas equipes; 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 cursos e palestras em projetos sociais.  

 

Conheça a Estímulo de Ideias: www.estimulodeideias.com.br 

Esperamos e vamos atender as suas expectativas para que possamos caminhar 

juntos nesta maravilhosa jornada do conhecimento. 


