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A Sua Melhor Versão todos os dias 

 

Com a dinâmica do mundo atual as pessoas precisam se reinventar o tempo todo. 
Assumem diversos papeis e para manterem seus níveis de motivação é fundamental 

encontrarem um propósito em tudo que fazem. 

 

 
A QUEM SE DESTINA  

 

Empresas que buscam manter o nível de motivação de suas diversas áreas para 

enfrentar os desafios do cenário econômico atual, mantendo um ambiente de trabalho 

harmonizado e estimulante. 
 

OBJETIVO  

 

O objetivo deste workshop é mostrar como a automotivação pode ajudá-los a gerar mais 

valor para obter melhores resultados individuais e/ou de suas equipes, assim como trazer 

melhores resultados para as suas vidas pessoais.  

A motivação é gerada a partir da identificação do propósito da atividade que a equipe 

faz. Somente quando vemos um sentido e entendemos sua importância é que 

conseguimos gerar comprometimento e automotivação. Durante o treinamento 
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fortaleceremos o espírito empreendedor e senso de dono o negócio, competências 

essenciais para enfrentar os desafios do cenário atual. 

Ao final do workshop os profissionais serão capazes de estabelecer objetivos claros, 

traçar planos de ações consistentes e se manter motivados para a realização destes 
objetivos. 

 

Serão utilizados vídeos e técnicas que ajudarão na automotivação e despertarão a 

motivação da sua equipe, além de formas de mudar o estado mental na busca de 
realização de metas e objetivos profissionais e pessoais.  

 

 

 

CARGA HORÁRIA: 04 horas  

LOCAL: A DEFINIR 

ESCOPO: grupo de até 20 pessoas (inclui treinamento + material) 

 

Tanto o conteúdo quanto a carga horária podem ser adaptados as necessidades 

do cliente. 

 

Quer saber mais entre em contato – contato@neob.com.br 

 

CV FACILITADOR – 

Renata Nanô Sottero  

Sócia e consultora da Neo B – Coaching Mentoring e Desenvolvimento Multidisciplinar 

com mais de 15 anos de experiência corporativa com vivências internacionais em 

diversos ramos incluindo varejo e mercado de luxo. Bacharel em Administração de 

Empresas com especialização em Comércio Exterior. Coach com certificação internacional 

pela Sociedade Brasileira de Coaching e pelo CAC (Center of Advanced Coaching), 

palestrante e estudiosa na área de desenvolvimento humano. 
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