PODER DA MOTIVAÇÃO
O PODER DA MOTIVAÇÃO – AS OITO LEIS DO SUCESSO
TEMÁTICA:
Motivação, atitudes positivas, comprometimento, superação, energização, resiliência

OBJETIVO DO PROGRAMA:
Produtividade e resultados positivos são conseqüência das atitudes pessoais e da motivação interna.
Superação, ambição, auto-estima e outros temas são focados neste programa interativo.

PROGRAMA:
• Onde está minha motivação? Quais as atitudes que fazem a diferença? Entendendo a motivação
• O mundo mudou e continuará mudando - como as mudanças afetam nosso comportamento e
podem gerar a “Síndrome de Gabriela”
• Os novos paradigmas do profissional moderno e das empresas de sucesso – como agir, como ser,
como pensar
• Como se forma um vencedor/campeão? As oito leis do sucesso:
o

Ambição: tudo começa com um sonho (melhoria contínua)

o

Foco: a importância do planejamento pessoal e profissional

o

Superação e resiliência: o poder das conquistas através do trabalho em equipe,
dedicação pessoal e paixão

o

Inteligência Emocional: como lidar com pessoas, sejam elas clientes, fornecedores ou
membros de sua equipe de trabalho

o

Comunicação: não basta ter boas idéias é necessário saber colocá-las em prática

o

Percepção: como distinguir ameaças de oportunidades

o

Auto-estima: resgatando a motivação e espírito vencedor que todos temos

o

Atitudes Positivas: a importância do pensamento positivo e das atitudes simples

• Encerramento com música motivacional e confraternização

METODOLOGIA:
Apresentação interativa com exercícios individuais e em grupo, vídeos, música, conteúdo aplicável e
casos reais. São utilizadas técnicas de PNL, Andragogia, Psicodrama e Estudo de Caso.
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PODER DA MOTIVAÇÃO
DURAÇÃO:
Palestra: 1h30 (podendo ser apresentada em 1h ou 2h)
Curso: 4 a 16 horas

APRESENTADOR / PALESTRANTE:
ROGERIO MARTINS – Psicólogo, Professor Universitário, Consultor Organizacional e Sócio-Diretor
da Persona Consultoria & Eventos. Pós–Graduado em Recursos Humanos e Psicodrama. Pesquisa e
atua com desenvolvimento de pessoas e comportamento humano nas organizações há mais de 20
anos. Autor do livro “Reflexões do Mundo Corporativo” e possui diversos artigos sobre gestão
humana e empresarial publicados em revistas, jornais e sites de todo o Brasil e Portugal.

ALGUMAS EMPRESAS QUE JÁ CONTRATARAM ESTE PROGRAMA:
Volkswagen, Canon do Brasil, EMTU, SABESP, Unimed, Coferly Cosméticos, Banco Nossa Caixa,
Arinos Química, ABET, Academia Competition, Grupo Fire, Arvin Meritor, Santa Casa de São Paulo,
Vicunha Têxtil, Tribunal de Contas do Estado SP, Thomsom Financial, AESABESP, Emerson
Network Power, Consulcred, SINSESP, Confirp Contabilidade, Odontoprev, TEAG Cargill, Shopping
Raposo, Megadata Informática, IFF Essências, Prefeitura de Pedreira/SP, AES Eletropaulo,
Pharmakaff, Laboratório Baldacci, ABIGRAF, Hospital São Camilo, AON Seguros, DIMEP, Bauducco
Alimentos, entre outras.

CONTATO:
PERSONA CONSULTORIA & EVENTOS
Rua Voluntários da Pátria, 2452 – cj. 53 – 02402-000 – São Paulo - SP
contato@rogeriomartins.com.br - www.rogeriomartins.com.br

Telefone (11) 2645-4354 / 99622-4030
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