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As pessoas são o bem mais caro, 
complexo e valioso de qualquer empresa. 
Mas muitas vezes, eles são os menos 
compreendidos. 

Na The School of Life, acreditamos que  
a maturidade emocional é a chave para 
o melhor desempenho e engajamento 
dos colaboradores. Nossos serviços são 
baseados em mais de 10 anos de 
experiência trabalhando com indivíduos 
e organizações para desenvolver 
inteligência emocional.

Nossos programas de aprendizado  
visam trazer verdadeiras mudanças  
de comportamento, ajudando os 
colaboradores a superar obstáculos  
e abordar as tarefas com maior foco, 
confiança e maturidade. Nosso material 
tem uma forte base teórica – extraída  
da filosofia e da psicoterapia  
– apresentado com clareza e energia.

Nossa abordagem cria um espaço  
para uma autorreflexão estruturada  
à medida que procuramos envolver os 
participantes com ideias poderosas 
extraídas da cultura e da história que 
podem transformar a maneira como 
vemos a nós mesmos e aos outros.

Estudos da consultoria RH Hay Group 
sugerem que os melhores em qualquer 
negócio tendem a ser aqueles com as 
melhores habilidades interpessoais e o 
mais alto grau de autoconhecimento.

Os workshops descritos aqui são 
projetados para criar mudanças 
duradouras para os participantes,  
no trabalho e na própria vida.

Nossa Missão: 
Desenvolver 
Inteligência Emocional 
no Mundo do Trabalho

the school of life 32



workshops
Fornecemos 20 workshops de habilidades 
emocionais com ferramentas para treinar  
e engajar sua equipe para enfrentar uma série  
de desafios.

jornada de liderança
Nos Workshops da Jornada de Liderança nos 
concentramos não apenas nas habilidades 
emocionais necessárias para uma gestão de 
pessoas, mas também em como promover esses 
comportamentos em equipes.

palestras
Exploraramos as grandes questões que as empresas 
do futuro enfrentam. Realizamos palestras sobre o 
papel que as emoções desempenham nos negócios.

grupo de conversas
Nossos grupos de conversas criam uma arena para 
que as conversas necessárias que os membros da 
equipe sentem falta aconteçam, gerando conexão e 
curiosidade entre times e pessoas.

saúde mental e bem-estar emocional
Nossos workshops são desenvolvidos para treinar 
líderes e equipes no imenso e delicado desafio de lidar 
constantemente com pessoas, orquestrar o 
relacionamento entre elas e as oscilações individuais 
de humor, sentimentos e percepções.

O que  
Oferecemos

the school of life

Nosso treinamento de habilidades 
emocionais fornece soluções para uma 
ampla gama de desafios enfrentados 
pelas organizações. Podemos ajudar as 
empresas a navegarem por períodos de 
transformação e mudança; desde 
mudanças de gestão e estruturas 
internas, até a adaptação às novas 
prioridades e práticas organizacionais.
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Ajudando a gerenciar um 
determinado desafio ou 
mudança, da integração do  
time à um novo gerenciamento. 

Ajudando a demonstrar os 
valores e procedimentos da  
sua empresa para sua equipe. 

aprimorando e capacitando 
grupos específicos, como 
gerentes, por exemplo.

Como parte de seu  
programa de onboarding, 
alinhados com seus valores. 

Como parte de programas  
de bem-estar e engajamento  
já existentes. 

Como parte de conferências. 
Abrindo ou fechando um  
evento interno ou evento 
destinado a clientes.

Como Podemos
Beneficiar a  
sua Equipe

the school of life

Nos concentramos nas pessoas, não 
apenas nos colaboradores. Nossas 
experiências de aprendizado usam a 
linguagem humana do dia-a-dia. 
Envolvemos os participantes com 
estímulos e histórias ricas e memoráveis. 
Aplicamos conhecimentos psicológicos 
e terapêuticos à dinâmica interpessoal 
existente nas equipes, incentivando o 
autoconhecimento e fortalecendo a 
comunicação e a colaboração.

na prática
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Confiança

Adaptabilidade

Carisma

Decisões

Calma

Eficácia

Comunicação 

Criatividade

Diplomacia

Eloquência

Empatia

Inovação

Objetividade  
e o Viés Inconsciente

Propósito

Autoconsciência

Espírito 
Empreendedor

Liderança

Descontração

Resiliência

Apoio – Segurança 
Psicológica

Habilidades 
Emocionais para 
o Século XXI  

the school of lifeaprendizado e desenvolvimento

Identificamos as habilidades 
emocionais que são essenciais  
para que indivíduos e equipes 
floresçam profissionalmente.  
Você encontrará mais detalhes  
sobre o que é abordado em cada 
workshop nas páginas a seguir.
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the school of life

A Arte de  
Solucionar Problemas

Autocompaixão e 
Autocuidado

A Arte da Gentileza  
e Empatia

Autoconhecimento 
e Saúde Mental

A Arte do 
Autogerenciamento

Como Desenvolver  
a Paciência

A Força da 
Resiliência

Como Lidar com 
o Perfeccionismo

A Arte  
de Viver

Como Mudar 
um Hábito

Arte como 
Terapia

Entendendo  
a Depressão

A Estrada 
para a Calma

Manual Prático de 
AutocuidadoLet’s Play Como Manter  

a Mente Sã

Worshops 
Especiais

Nossos workshops especiais foram criados em 
colaboração com especialistas de diferentes 
áreas, visando a entrega de ferramentas para 
os maiores desafios que enfrentamos no 
ambiente de trabalho atual. Usamos insights 
de filosofia, psicologia e ciência organizacional 
para permitir que as pessoas descubram por si 
mesmas como podem melhorar seu 
autogerenciamento, hábitos, solução 
de problemas e muito mais.
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Conjuntos  
de Emoções

Mapeamos nossos 20 workshops em 
torno de seis conjuntos-chave de 
emoções específicas que compreendem 
as principais habilidades de todas as 
organizações de sucesso.

autoconhecimento

infLuência

agilidade

inspiração

colaboração

produtividade

Autoconsciência

Liderança

Comunicação

Comunicação

Carisma

Inovação

Objetividade e o  
Viés Inconsciente

Descontração
Eficácia

Confiança

Calma

Diplomacia

Eloquência

Criatividade Decisões

Espírito 
Empreendedor

Propósito

Resiliência

Empatia

Apoio – Segurança 
Psicológica
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the school of life

Jornadas de 
Aprendizado

Criamos jornadas de aprendizado  
para áreas específicas da sua 
organização com workshops para 
promover determinadas habilidades  
e abordar desafios destas áreas, 
focadas na melhoria do desempenho 
profissional com clareza e simplicidade.
Podem ser feitos em pequenas sessões, 
reconhecida como a abordagem mais 
eficaz de aprendizado memorável.  
O desenvolvimento de habilidades 
emocionais e autoconhecimento  
vão além do benefício profissional  
e se estendem para a vida.

Comunicação Comunicação Decisões Autoconhecimento

Decisões Resiliência Liderança
Como Manter a 

Mente Sã

Propósito

Apoio 
Segurança 
Psicológica

Resiliência

Calma

Arte da Gentileza e 
Empatia

Confiança Calma Inovação Manual Prático  
de Autocuidado

Autogerenciamento Encantamento

Confiança

Empatia

Propósito

Propósito

Resiliência

Autocompaixão e 
Autocuidado

Resiliência Autoconsciência

jornada  
do  

trainee

jornada  
do 

vendedor

jornada  
de  

liderança

jornada  
da  

saúde mental 
e bem-estar
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Adaptabilidade

Resiliência

Adaptabilidade

DiplomaciaCriatividade

Espírito 
Empreendedor

Inovação

Descontração

Adaptabilidade

Inovação

Objetividade  
e o Viés 

Inconsciente

Confiança

Resiliência

Confiança

Propósito Propósito Empatia

Calma Decisões Comunicação

jornada  
da  

criatividade

jornada  
da  

resiliência

jornada  
da  

mudança

jornada  
da  

diplomacia

Comunicação

Comunicação

Confiança

Decisões

Resiliência

Manual Prático de 
Autocuidado

Liderança

Diplomacia

Criatividade

LiderançaEficácia

Autoconsciência

Resiliência

Colaboração

Comunicação

CarismaAutoconhecimento

jornada  
do  

trabalho 
híbrido

jornada  
de 

colaboração

jornada  
da  

liderança  
feminina

the school of lifejornadas de aprendizado

Apoio 
Segurança 
Psicológica

A Arte do 
Autogerenciamento

Apoio 
Segurança 
Psicológica Apoio 

Segurança 
Psicológica

Comunicação

Propósito

Apoio 
Segurança 
Psicológica

Encontro de  
Conversas

Colaboração

Descontração

jornada  
da  

conexão
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Como Funcionam  
os Workshops 
de Habilidades 
Emocionais

Nossos programas usam linguagem cotidiana, humana, 
focadas na melhoria do desempenho profissional com 
clareza e simplicidade. 

Podem ser feitos em pequenas sessões, reconhecida como  
a abordagem mais eficaz de aprendizado memorável.  
O desenvolvimento de habilidades emocionais e 
autoconhecimento vão além do benefício profissional  
e se estendem para a vida.

the school of life

Disponível 
Virtualmente

Disponível 
Presencialmente

Duas Horas  
de Duração*

Para até 
50 Pessoas*

* tempo de duração e número 
de pessoas podem variar

Exercícios pré  
e pós aula

2hr �50
+
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Liderados por um corpo docente 
excepcional com vasta experiência, 
nossas sessões combinam 
conhecimentos psicológicos e 
terapêuticos com informações e 
interatividade. 

Sejam mediados virtual ou 
pessoalmente, os participantes podem 
levantar a mão, fazer perguntas, votar 
em enquetes e participar de salas com 
grupos menores com exercícios 
específicos.

Cada workshop tem material de 
aprofundamento enviado após o 
encontro com exercícios projetados para 
ajudar a incorporar os aprendizados, 
permitindo que os participantes 
pratiquem também a longo prazo.

Nossos Workshops Virtuais acontecem 
geralmente no zoom, mas também na 
plataforma de escolha da sua empresa.. 
Para aulas presenciais, nosso time pode 
ir até sua sede ou fazemos na nossa 
sede, em São Paulo, na Vila Madalena. 

Como Nossos  
Workshops são Facilitados

workshops de habilidades emocionais 2120



Neste workshop, vamos: Neste workshop, vamos:

•  Discutir por que nós muitas vezes tememos 
e evitamos mudanças necessárias e como 
nós podemos passar a temê-las menos.

•  Aprender métodos para lidar com 
incertezas e obstáculos e para aceitar 
improvisação, incerteza e crescimento.

•  Considerar como podemos nos adaptar 
ativamente, sendo receptivos, iniciando e 
conduzindo mudanças necessárias na 
nossa empresa.

•  Explorar os potenciais riscos e benefícios 
de uma dada mudança em nossa empresa.

•  Aprender a lidar com desafios e obstáculos 
com menos raiva, ansiedade e desespero.

•  Explorar o papel crucial das expectativas 
na formação das nossas reações e como 
podemos modificar essas expectativas 
para lidar com mais calma quando as 
coisas dão errado.

•  Praticar como nós podemos adotar uma 
nova perspectiva tranquilizadora em 
eventos difíceis, especialmente. aqueles 
sobre os quais temos poucos controle. 

•  Considerar o papel da raiva no trabalho e 
por que ela não é útil em relacionamentos 
profissionais. 

Adaptabilidade Calma

Hoje, as empresas – e seus colaboradores – precisam aprender 
continuamente: responder às mudanças e à inovação mantendo-se 
ágeis. De acordo com a Accenture Digital, 93% dos executivos 
acreditam que seu setor passará por grandes mudanças e 
disrupções nos próximos anos, mas apenas 20% se sentiram 
totalmente preparados para se adaptar e responder.

Ninguém é calmo o tempo todo, nem deveria ser: um pouco de medo  
e adrenalina podem ser úteis e nos ajudam a funcionar em situações 
difíceis. Entretanto, muitos de nós lutamos no trabalho com excesso  
de estresse, ansiedade e esgotamento. No Reino Unido, estresse e má 
saúde mental custam à economia mais de £30 bilhões por ano!

O que caracteriza  
o domínio dessa habilidade?

Quando nos adaptamos e superamos o 
medo da mudança nos tornamos mais 
otimistas e abertos à implementação  das 
necessárias mudanças. Nos sentimos mais 
confortáveis e passamos a contribuir 
ativamente para o processo.

O que caracteriza  
o domínio dessa habilidade?

Colaboradores com alto nível de calma são 
capazes de regular e canalizar sentimentos 
de raiva ou frustração e – se necessário – 
expressá-los de forma construtiva.  
Quando surgem desafios ou problemas,  
eles geralmente estão comprometidos com 
soluções alternativas, em vez de um 
pensamento orientado para o problema.

O que caracteriza  
a falta dessa habilidade?

Colaboradores com falta de adaptabilidade 
mostram instintivamente resistência ativa  
ou passiva à mudança organizacional 
paralisados e ou ansiosos quando  
o ambiente de trabalho muda. Mesmo  
em equipes novas, eles preferem manter 
velhos hábitos.

O que caracteriza  
a falta dessa habilidade?

Um colaborador que tem dificuldades com  
a calma é caracterizado por reações 
impulsivas e raivosas quando as coisas  
não saem como o esperado. Eles muitas  
vezes criam involuntariamente uma atmosfera 
de equipe tensa e muitas vezes acham difícil 
avançar para um pensamento mais orientado 
para a solução.
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Neste workshop, vamos: Neste workshop, vamos:

•  Explorar por que a vulnerabilidade é muitas 
vezes um ingrediente crucial do para ser 
carismático.

•  Discutir como charme e encorajamento são 
muitas vezes motivadores melhores do que 
outras alternativas.

•  Aprender como ouvir encorajadora e 
atentamente as outras pessoas. 

•  Analisar algumas dicas e recomendações 
sobre como criar relacionamentos positivos 
e de longo prazo com base no charme e no 
carisma.

•  Considerar o obstáculo das pressuposições 
e a dificuldade de saber se estamos ou não 
nos comunicando efetivamente.

• Praticar ‘ensinar’ os outros efetivamente.

•  Praticar ‘aprender’ efetivamente, 
analisando o que os outros estão realmente 
tentando transmitir.

•  Praticar ‘comunicar’, buscando feedback 
dos nossos maneirismos, tom e a impressão 
geral que nós damos quando falamos.

Carisma Comunicação

Embora todo mundo saiba valorizar o carisma quando cruza 
com ele, a maioria de nós raramente pensa em se preparar 
para ser carismático. Mas o carisma desempenha um papel 
fundamental na hora de comunicar a importância das ideias.

Quanto mais fortes são as habilidades de comunicação de uma equipe, 
melhor é o resultado: estudos constataram que comunicadores altamente 
eficazes têm 32% mais chance de atingir as metas de um grande projeto. 
Isso faz com que seja crucial aprendermos a transmitir mensagens 
complicadas, mas importantes, com clareza, respeito e paciência.

O que caracteriza  
o domínio dessa habilidade?

Admitir seus próprios erros e demonstrar  
um nível adequado de vulnerabilidade. 
Pessoas encantadoras são boas ouvintes 
que agregam valor fazendo as perguntas 
certas.

O que caracteriza  
o domínio dessa habilidade?

A constante conexão com o outro verificando  
se a outra pessoa os entendeu, cientes  
de que carregamos suposições. Uma escuta 
ativa, com perguntas tranquilizadoras  
e incentivando o diálogo aberto.  
Uma escolha de palavras consciente, 
educada e sem julgamento.

O que caracteriza  
a falta dessa habilidade?

Uma falta de conexão e engajamento  
com colegas e com a organização, uma 
dificuldade de escutar ativamente os outros 
e oferecer um nível mínimo de apreciação  
e reconhecimento. Uma menor propensão  
a admitir erros.

O que caracteriza  
a falta dessa habilidade?

Mal entendimentos e conflitos evitáveis.  
Uma  dificuldade em encontrar o equilíbrio 
entre falar e ouvir. Fazer suposições e não 
fazer perguntas esclarecedoras quanto ao 
entendimento de ambos. Essa habilidades  
se tornou  duplamente importante com  
o crescimento da interação online.
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Neste workshop, vamos: Neste workshop, vamos:

•  Considerar os desafios e benefícios de se 
sentir confiante e parecer confiante no 
trabalho e na vida.

•  Aprender sobre ‘vozes internas’ e 
considerar como podemos nos conectar 
com vozes mais positivas, encorajadoras  
e úteis.

•  Pensar em formas de responder 
positivamente a obstáculos sem perder  
a confiança.

•  Aprender técnicas para reconhecer e  
evitar a autossabotagem.

•  Praticar demonstrar confiança e promover 
nossas próprias capacidades.

• Aprender os mitos e as realidades do 
processo criativo.

• Explorar nossa intuição e como acessá-la 
regularmente.

• Aprender estratégias para ter novas  
ideias e superar bloqueios criativos.

• Refletir sobre nossas próprias forças e 
fraquezas durante o processo criativo.

Confiança Criatividade

Os maiores projetos e planos morrem por um motivo banal: não 
ousamos. Pesquisas mostram que ter o nível certo de confiança nos 
torna mais produtivos, influentes e, essencialmente, bem-sucedidos. É 
por isso que quase metade de todos os empregadores dizem buscar 
confiança ao contratar.

Einstein disse que todos nós nascemos gênios – o que sugere que  
muita educação nos priva de nossos poderes criativos inatos.  
Muitas vezes, a pressão para ser sério, juntamente com o estresse,  
a ansiedade e a autocrítica, nos impede de ser totalmente criativos.

O que caracteriza  
o domínio dessa habilidade?

Alta capacidade de demonstrar abertamente 
suas habilidades e vulnerabilidades, 
comemorar o sucesso em grupo. Lidar com  
a autocrítica com mais gentileza. Encarar 
novos desafios no trabalho com atitude  
mais  otimistas e realistas quanto à busca  
de metas.

O que caracteriza  
o domínio dessa habilidade?

Pessoas com uma maior capacidade de 
resolver problemas com uma mentalidade 
aberta para experimentar o desconhecido  
de forma mais produtiva, curiosos com 
processos iterativos que incluem muitas 
tentativas e risco de falha São capazes de 
separar a autoestima de suas ideias, o que 
lhes permite discuti-las abertamente com 
outras pessoas.

O que caracteriza  
a falta dessa habilidade?

Maior propensão  a autossabotagem.  
Uma tendência a aumentar as 
consequências de erros ou contratempos. 
Apresentar publicamente o seu trabalho  
é muitas vezes um desafio significativo.

O que caracteriza  
a falta dessa habilidade?

Uma dificuldade acima da média em tentar 
algo novo. Uma voz critica acentuada que  
os impede de dar suas próprias ideias ou 
sugestões para as equipes. Além disso,  
uma hesitação em tentar trabalhar com  
uma nova equipe ou em uma nova tarefa, 
preferem o trabalho rotineiro habitual.
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Neste workshop, vamos: Neste workshop, vamos:

•  Considerar as barreiras à tomada de 
decisões efetivas, incluindo o  
esgotamento, o medo do arrependimento  
e falta de autoconhecimento;

•  Descobrir nosso estilo pessoal de  
tomada de decisões;

•  Criar um plano para como agiremos  
após nossa tomada de decisão  
e também como acompanhá-la  
e ajustá-la ao longo do tempo;

•  Aprender estratégias para chegar  
a decisões mais sólidas e sábias

•  Explorar como nós podemos ‘importar 
energia’ de outras áreas da nossa vida 
para conflitos no trabalho.

•  Olhar para estratégias que nos ajudem a 
nos tornar mais diplomáticos ao vermos 
situações de diferentes perspectivas.

•  Aprender como identificar diferentes estilos 
de conflito nos outros e em nós mesmos.

•  Considerar o valor e o uso de educação, 
humor e empatia em situações difíceis

•  Considerar quando colocar pressão sob o 
nosso ponto de vista, quando entrar em um 
acordo, quando deixar as coisas para lá.

Decisões Diplomacia

Tomar boas decisões é um aspecto fundamental de ser  
um profissional de trabalho confiável ou um excelente líder.  
Estudos mostram que nossas emoções têm uma enorme  
influência sobre a qualidade de nossa tomada de decisão,  
muitas vezes impedindo-nos de fazer julgamentos corretos.

Um workshop que oferece técnicas para lidar com discussões delicadas  
e negociações difíceis. Diplomacia é a arte de navegar em torno de 
questões difíceis e delicadas sem causar catástrofe ou sofrimento 
desnecessário. Estudos mostram que habilidades diplomáticas  
deficientes são responsáveis por quedas dramáticas na produtividade 
dos colaboradores.

O que caracteriza  
o domínio dessa habilidade?

Pessoas com capacidade de decisão  
tendem a dedicar tempo suficiente, mas  
não excessivo, na tomada de uma decisão, 
dispostas a sacrificar e a reavaliar uma 
decisão. Aceitam o risco de fracasso e se 
sentem confiantes com a Imperfeição.  
Seu comportamento é caracterizado por 
prioridades fortes e sólidas, e pelo 
conhecimento de metas e motivos para  
uma decisão.

O que caracteriza  
o domínio dessa habilidade?

Alta capacidade de identificar os interesses 
de diferentes partes e abertura para 
negociar e a comprometer os próprios 
interesses a fim de encontrar uma solução 
para todos. Expressam abertura e interesse 
pelos outros, demonstram empatia tem 
excelentes habilidades de comunicação, 
persuasão e assertividade.

O que caracteriza  
a falta dessa habilidade?

Um risco maior de procrastinação. Devido  
à ansiedade sobre as consequências de  
suas decisões, elas têm dificuldades em 
priorizar e comparar adequadamente 
opções diferentes.

O que caracteriza  
a falta dessa habilidade?

Liderar conflitos de forma negativa e 
agressiva Um descontrole nas discussões 
que incluem expressões inadequadas de 
raiva, gritar, berrar ou exibir comportamento 
passivo agressivo. Por outro lado, pessoas 
sem esta habilidade podem se considerar 
passivas demais, contornando os problemas 
ao invés de enfrentá-las de frente.
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Neste workshop, vamos: Neste workshop, vamos:

•  Considerar o que torna difícil completar as 
coisas, incluindo barreiras emocionais e 
psicológicas.

•  Discutir hábitos e técnicas que podem nos 
ajudar a combater a procrastinação, pegar 
‘atalhos’ táticos e reavaliar nossos 
objetivos gerais.

•  Aprender como tirar o máximo das críticas 
para nos tornar mais eficiente.

•  Aprender formas específicas de adaptar 
nossa abordagem à tarefa em questão.

•  Olhar para estratégias de como priorizar 
tarefas e fazer planos de ação mais 
realistas e eficientes.

•  Aprender como superar as barreiras mais 
comuns para a comunicação efetiva em 
público.

•  Explorar estratégias para superar a 
ansiedade e autoconsciência durante 
apresentações

•  Aprender como apresentar informações  
de forma clara e mais engajadora.

•  Praticar apresentar nosso corpo e nossa 
voz de forma autêntica e engajadora.

Eficácia Eloquência

O resultado final de uma falta de eficiência não é só a ineficiência  
– é também o arrependimento. Para enfrentar a lista infinita de 
coisas a fazer e lidar com diversas demandas de outras pessoas, 
temos que separar as tarefas urgentes das meramente importantes  
e fazer da eficiência um hábito.

Embora muitos de nós tenhamos medo disso mais do que da morte,  
saber falar com os outros diante de grupos pequenos ou grandes é uma 
habilidade crucial, mas negligenciada, dos locais de trabalho modernos. 
É um tipo invejável de charme que nos deixa muito mais poderosos e que 
podemos aprender a dominar.

O que caracteriza  
o domínio dessa habilidade?

A pessoa eficaz é caracterizada por realizar 
as tarefas em tempo hábil. Elas se sentem à 
vontade para confiar na equipe e nos 
colegas para realizar o trabalho delegado 
corretamente. Definir prioridades e dar 
instruções claras, assim como receber e dar 
feedback, é natural para ela. Como toma 
decisões rapidamente e reavalia as 
prioridades regularmente, é improvável que 
procrastine.

O que caracteriza  
o domínio dessa habilidade?

Uma maior probabilidade de convencer,  
a eloquência é comum em pessoas que  
não têm medo de se exibir publicamente, 
transmitindo não apenas informações, mas 
também entusiasmo e paixão pelo tópico.  
O público os percebe como persuasivos e 
confiáveis. Levam facilmente em conta 
diferentes perspectivas.

O que caracteriza  
a falta dessa habilidade?

Uma falta de eficácia no local de trabalho 
pode ser observada com frequência em 
funcionários juniores que têm dificuldade 
para dizer “não” a favores e tarefas pelos 
quais não são realmente responsáveis.
Funcionários mais experientes podem revelar 
sua falta de eficácia tendo dificuldades na 
delegação de tarefas.

O que caracteriza  
a falta dessa habilidade?

Pessoas com falta de eloquência tendem  
a parecer tímidos em reuniões de grupo  
e se sentem ansiosos por serem criticados  
e julgados por uma audiência. É por isso  
que suas opiniões e ideias costumam estar 
menos presentes na mente dos outros,  
e suas equipes podem ser menos motivadas. 
Além disso, eles podem ter dificuldade  
em reconhecer lacunas de conhecimento 
entre si e os outros.
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Empatia Espírito Empreendedor

Sentir e demonstrar empatia está diretamente ligado ao melhor 
desempenho no trabalho e, especialmente, à melhor liderança.  
A empatia também é crucial para o atendimento ao cliente – 
pesquisas mostram que, para cada ponto ganho na empatia 
percebida pelo cliente, uma organização tem um aumento  
de 16,4% nos retornos financeiros.

O empreendedorismo é uma grande fascinação da nossa época. 
Frequentemente pensamos nos empreendedores como pessoas  
ousadas que assumem riscos e têm ideias completamente originais,  
mas todos podemos nos beneficiar ao pensar como um empreendedor: 
gerar novas ideias, entender do que os clientes precisam e avaliar 
constantemente o produto final para buscar melhorias.

Neste workshop, vamos: Neste workshop, vamos:

•  Explorar como usar a empatia para 
aumentar nossos relacionamentos 
profissionais

•  Praticar usar a empatia como uma forma 
de construir conexões e superar conflitos.

•  Considerar o uso da empatia na 
elaboração de produtos e soluções que 
funcionarão bem para outras pessoas.

•  Praticar usar a empatia para convencer  
e persuadir.

•  Dissipar certos mitos sobre o que é 
necessário para pensar como um 
empreendedor.

•  Considerar o papel de necessidades 
maiores no desenvolvimento de novos 
produtos e ideias.

•  Trabalhar juntos para gerar novas ideias de 
negócios e potenciais caminhos de 
exploração.

•  Praticar usar introspecção e empatia para 
descobrir o que potenciais clientes 
realmente amariam.

O que caracteriza  
o domínio dessa habilidade?

Pessoas empáticas levam ativamente  
em consideração as necessidades e os 
sentimentos de outras partes interessadas 
no trabalho e vida pessoal. São boas em 
resolver conflitos e negociar devido à 
compreensão da origem de um conflito.  
Elas ajustam a linguagem ao interlocutor,  
e se colocam ativamente no papel do outro. 
Colegas e membros da equipe geralmente  
se sentem valorizados, reconhecidos  
e satisfeitos.

O que caracteriza  
o domínio dessa habilidade?

Os colaboradores com altos níveis de 
espírito empreendedor geralmente 
trabalham com uma mentalidade aberta. 
Isso permite que eles identifiquem e avaliem 
ativamente as necessidades de seus clientes 
e colegas. Hábeis em encontrar novas ideias 
para melhorar seus negócios, eles usam a 
introspecção como uma técnica para avaliar 
as necessidades físicas e emocionais que 
podem melhorar a experiência geral do 
cliente.

O que caracteriza  
a falta dessa habilidade?

equipes que apresentam conflitos 
recorrentes.Pessoas que tenham  
dificuldade de sentir empatia geralmente 
acham extremamente difícil entender o que 
um colega, amigo, cliente ou gestor está 
querendo dizer ou por que se comportam  
de determinada maneira. Elas não dedicam 
tempo suficiente para explicar seu ponto  
de vista nem perguntam a opinião dos 
interlocutores.

O que caracteriza  
a falta dessa habilidade?

Um colaborador com falta de espírito 
empreendedor muitas vezes não tem  
tempo ou acha difícil “diminuir o zoom”  
e refletir em um meta-nível sobre os  
produtos e serviços que oferecem. 
Freqüentemente, evitam pensar ou 
compartilhar novas idéias, convencidos  
de que não pode haver nada de novo  
em um determinado campo.
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Inovação Liderança

Uma coisa é ter uma boa ideia; colocá-la em prática é outra! 
Neste workshop, pensamos no que fazer assim que uma boa 
ideia surge, desde o primeiro protótipo até ampliar a escala dos 
seus negócios ao longo dos anos e ainda se manter relevante 
para o seu público de interesse.

Hoje em dia, é crucial desenvolver um estilo de liderança autêntico se 
quisermos inspirar dedicação e conseguir resultados. Neste workshop, 
refletiremos sobre o que é necessário para ser um bom líder. Isso 
envolverá considerar nossas forças, fraquezas, assim como abordar 
alguns desafios chaves na liderança: de criar uma visão atraente a 
empoderar outras pessoas.

Neste workshop, vamos: Neste workshop, vamos:

•  Explorar por que a inovação é importante 
na nossa própria empresa e equipe. 

•  Discutir alguns dos obstáculos, tanto 
psicológicos quanto organizacionais, que 
podem ficar no caminho da inovação.

•  Pensar sobre nosso propósito maior e usar 
isso para identificar novas áreas com 

potencial de inovação.

•  Praticar formas de fazer protótipos  
e expor projetos para que os responsáveis 
comprem nossas ideias.

•  Considerar como melhor conduzir 
mudanças em uma empresa e ajudar  
os outros a aceitá-las.

•  Discutir a natureza geral da liderança e 
como ela mudou ao longo da história

•  Voltar um olhar realista a alguns dos 
desafios da liderança e a como 
enfrentálos.

•  Aprender a comunicar um propósito claro  
a clientes e colegas.

•  Desenvolver uma abordagem mais 
solidária conosco para melhorar nossos 
relacionamentos com os outros.

•  Construir uma força de trabalho mais 
produtiva demonstrando confiança nos 
funcionários.

O que caracteriza  
o domínio dessa habilidade?

Colaboradores inovadores geralmente são 
confiantes e dispostos a assumir riscos, 
responsabilidades e até mesmo aceitar 
fracassos em nome de um desenvolvimento 
comercial significativo. Ideias e pensamentos 
atípicos são bem vindos Para liderar uma 
equipe rumo a mudanças inovadoras, 
pessoas inovadoras abraçam ativamente  
as mudanças.

O que caracteriza  
o domínio dessa habilidade?

Pessoas com habilidades de liderança muito 
boas, caracterizadas por um alto nível de 
conhecimento e reflexão sobre seus próprios 
pontos fortes e fracos, e capazes de agir de 
acordo com isso. Elas têm consciência dos 
desafios especiais que os líderes enfrentam, 
como a solidão e a necessidade de 
estabelecer limites e dizer não, e praticam 
autocompaixão em relação a essas 
desvantagens.

O que caracteriza  
a falta dessa habilidade?

Colaboradores com falta de criatividade 
geralmente acham difícil tentar algo novo 
Eles podem se conter, criticando e deixando 
de dar suas próprias ideias ou sugestões 
para as equipes. Quando precisam resolver 
um problema preferem confiar que outra 
pessoa os ajude. Além disso, eles podem 
hesitar em tentar trabalhar com uma nova 
equipe e preferem o trabalho rotineiro 
habitual.

O que caracteriza  
a falta dessa habilidade?

Pessoas com falta de habilidades de 
liderança podem, no entanto, ocupar uma 
posição de liderança ou ter acabado de 
iniciar uma carreira de gestão. Muitas vezes, 
elas não têm um estilo de liderança 
escolhido conscientemente e tendem a agir 
impulsivamente, de maneira imprevisível ou 
não confiável. Elas podem achar difícil 
deixarem de ser gentil demais e têm 
dificuldades com membros da equipe que 
questionam sua autoridade.
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Objetividade  
e o Viés Inconsciente Descontração

Às vezes, as emoções podem embaçar nossa visão.  
Para tomar boas decisões e trabalhar bem com os  
outros, precisamos conseguir separar o modo como  
nos sentimos em relação ao mundo da realidade como  
ela realmente é.

A descontração e o “brincar” são algo sério. O ato de Brincar ajuda a nos 
conectar com os outros de uma forma autêntica e lúdica, a nos recuperar 
prontamente de situações de alto estresse, e a continuar curiosos sobre o 
mundo ao nosso redor.

Neste workshop, vamos: Neste workshop, vamos:

•  Aprender sobre diferentes erros e 
tendências a que nossas mentes são 
propensas e como corrigi-los

•  Considerar as formas em que podemos 
julgar ideias excessivamente por sua 
origem e não suficientemente por seu 
próprio mérito.

•  Praticar a arte do distanciamento de 
nossas próprias experiências e interesses 
para considerar as coisas de uma 
perspectiva mais ampla e universal.

•  Aprender estratégias para tomar decisões 
que nos serão úteis no longo prazo.

•  Considerar o papel da descontração e 
como ele pode nos ajudar a encarar novos 
desafios.

•  Explorar como podemos usar a curiosidade 
para nos conectarmos melhor com colegas 
e clientes.

•  Aprender sobre o papel do humor na 
construção de relacionamentos e na 
abordagem de conflitos.

•  Praticar usar brincadeiras para gerar 
novas ideias e soluções para problemas 
urgentes.

O que caracteriza  
o domínio dessa habilidade?

A capacidade de se distanciar com 
objetividade  e refletir sobre nossos impulsos 
buscando a perspectiva dos outros também. 
Ser capaz de  explicar nossas decisões e 
mesmo assim manter a mente aberta sobre 
como os preconceitos podem nos afetar 
consciente ou inconscientemente.

O que caracteriza  
o domínio dessa habilidade?

Trazer mais diversão e humor ao ambiente  
de trabalho, fazendo com que o trabalho  
em equipe seja mais agradável e leve.  
O humor pode ser uma ótima   ferramenta 
para facilita e resolver conflitos além de 
experimentar novas ideias e diminuir  
o medo de falhar.

O que caracteriza  
a falta dessa habilidade?

Quando temos falta de objetividade 
tendemos a tomar decisões impulsivas 
baseadas em percepções tendenciosas  
e inconscientes. Quando questionados  
sobre nossas decisões podemos nos tornar 
reativos em vez de aberto a uma discussão 
construtiva.

O que caracteriza  
a falta dessa habilidade?

Uma tendência a ser bastante rígido em 
conjunto com uma dificuldade com novos 
experimentos mentais e baixa tolerância a 
falha. O que pode causar uma monotonia  
no ambiente de trabalho.
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Propósito Resiliência

O dia a dia pode facilmente nos deixar entediados ou esgotados. 
Para muitos de nós, é nesse momento que começamos a fantasiar 
sobre mudar de carreira. No entanto, o que geralmente mais 
precisamos é nos sentir reconectados com nossos valores básicos  
e com o impacto a longo prazo do trabalho em nossas mãos.

Para superar mudanças, tensões e obstáculos inevitáveis do mundo 
profissional, pessoas e empresas precisam de resiliência. Seu valor é 
inquestionável: uma meta-análise de diferentes estudos sugere que, 
quando os funcionários estão felizes e confiantes, são 31% mais 
produtivos, geram 37% mais vendas e são três vezes mais criativos.

Neste workshop, vamos: Neste workshop, vamos:

•  Fazer conexões entre o propósito maior da 
nossa empresa e do nosso trabalho diário.

•  Considerar nossos talentos e paixões 
pessoais, e como eles se alinham com o 
nosso papel na empresa.

•  Redescobrir nossos principais valores e 
motivações, e descobrir como estabelecer 
prioridades entre eles.

•  Explorar como seria ser apreciado no 
trabalho e como nós podemos mostrar 
nosso apreço pelos outros também.

•  Considerar por que experimentar 
mudanças pode ser tão difícil.

•  Explorar como nós podemos adotar uma 
nova perspectiva sobre eventos difíceis ao 
contar a história desses eventos de uma 
forma diferente.

•  Criar uma caixa de ferramentas de 
recursos para usar quando as coisas 
estiverem difíceis e considerar quais 
estratégias podem ser úteis.

O que caracteriza  
o domínio dessa habilidade?

Colaboradores  com um forte senso de 
propósito entendem melhor o mundo em 
geral. Eles identificam o que é mais 
importante para eles e fazer as pazes  
com os sacrifícios necessários. Com um 
realista perspectiva, ajustam as  
expectativas e sentem-se realizada.  
Eles falam com entusiasmo sobre seu 
trabalho e criar uma atmosfera positiva.

O que caracteriza  
o domínio dessa habilidade?

Pessoas resilientes são capazes de 
permanecer energéticas, saudáveis e 
produtivas durante e após eventos 
estressantes. Entendem perda como parte 
natural da vida profissional (e pessoal)  
e sua mentalidade de crescimento permite 
que se reconstruam rapidamente.  
Ficam positivos ao relembrar sucessos  
e consideram os episódios de fracasso  
como uma oportunidade de aprendizagem. 

O que caracteriza  
a falta dessa habilidade?

Colaboradores com falta de propósito  
estão desconectados de como seu trabalho 
contribui para um bem maior ou com  
um valor pessoal. Eles podem se sentir 
entediados e insatisfeitos e reclamar 
regularmente sobre isso. Como resultado, 
pessoas sem propósito lutam para  
encontrar motivação demonstrando baixo 
desempenho e engajamento no trabalho.

O que caracteriza  
a falta dessa habilidade?

Colaboradores com falta de resiliência são 
mais propensos ao burn-out ou sofrer de 
estresse crônico. Altos níveis de pressão os 
distraem do trabalho e prejudicam sua 
capacidade de concentração. Eles podem 
ter dificuldade  para desenvolver a 
consciência dos sinais físicos de estresse 
(levando a um autocuidado deficiente) e 
demoram muito para se recuperar de erros.
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Autoconsciência Apoio – Segurança  
Psicológica

Autoconsciência é a base da inteligência emocional, mas  
estudos mostram que, embora a maioria de nós ache que  
nos compreendemos, frequentemente não temos ideia de  
como os outros realmente nos veem. Esta lacuna alarmante  
leva a mal-entendidos, dificuldades de trabalho em equipe, 
predisposição para o conflito, tomadas de decisão equivocadas  
e falta de direção.

Apoiar os outros e escutar com atenção (mas não sem critérios)  
a seus sinais de angústia nos permite dar os melhores conselhos  
sobre como enfrentar desafios. A habilidade de dar um bom apoio  
é crucial ao liderar equipes, conectar-se com colegas e entender clientes. 

Neste workshop, vamos: Neste workshop, vamos:

•  Considerar como a imagem que temos de 
nós mesmos pode ser diferente de como os 
outros nos veem.

•  Aprender a reconhecer barreiras comuns à 
autoconsciência, incluindo projeção, 
transferência e resistência.

•  Aprender a técnica de “meditação 
filosófica” para começar a nos familiarizar 
com as convicções ocultas por trás de 
nossos sentimentos e comportamentos 
cotidianos.

•  Avaliar nossas próprias atitudes e crenças 
inconscientes.

•  Praticar ouvir de uma forma perspicaz e 
emocionalmente encorajadora.

•  Aprender a arte de fazer perguntas 
profundas que demonstrem curiosidade e 
humildade. 

•  Considerar a arte de quando e como 
oferecer conselhos e críticas.

•  Considerar as formas de demonstrar 
disponibilidade e apoio através de ações 
tanto quanto de palavras.

O que caracteriza  
o domínio dessa habilidade?

Funcionários autoconscientes entendem a 
influência de seus pensamentos 
inconscientes nos processos. No trabalho, 
eles podem demonstrar autoconsciência 
através do desenvolvimento de um processo 
cuidadoso de tomada de decisão e 
admitindo vulnerabilidades a colegas e a 
clientes. Muitas vezes pedem feedback, para 
entender melhor como os outros os veem. 

O que caracteriza  
o domínio dessa habilidade?

Colaboradores que dão apoio são  
altamente respeitado entre seus colegas. 
Eles conscientemente encontram tempo  
para os outros e escutam ativamente suas 
preocupações. Isso muitas vezes se reflete 
em um time com uma atitude positiva e com 
um clima de equipe com confiança mútua  
e alta motivação onde a experiência da 
equipe atinge níveis mais altos de 
comprometimento com projetos.

O que caracteriza  
a falta dessa habilidade?

A falta de autoconsciência pode ser 
observada em pessoas que não 
compreendem o lacuna entre sua auto-
imagem e a realidade de como os outros os 
veem. Eles são resistentes a um feedback 
honesto e construtivo e lutam para aceitar 
que outros possam discordam de sua versão 
da realidade. Isso muitas vezes leva a 
desentendimentos e promoções de conflitos 
evitáveis.

O que caracteriza  
a falta dessa habilidade?

A falta de apoio pode ser observada  
em gerentes indisponíveis ou rudes.  
Reflete diretamente na atmosfera da  
equipe. Integrantes do time podem 
frequentemente não se sentirem  
apreciados pelo seu trabalho.
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Um dos aspectos mais difíceis do dia a 
dia em uma empresa não tem nada a ver 
com produtividade, prazo ou 
competitividade. Está relacionado ao 
imenso e delicado desafio de lidar 
constantemente com pessoas e 
orquestrar o relacionamento entre elas  
e as oscilações individuais de humor, 
sentimentos e percepções. Conheça 
nossos workshops para desenvolver bem 
estar e saúde mental em times e equipe. 

Saúde Mental 
e Bem-Estar 
Emocional

Disponível 
Virtualmente

Disponível 
Presencialmente

Duas Hora 
de Duração*

1hr

Para até 
50 Pessoas*

* tempo de duração e número 
de pessoas podem variar

Exercícios pré  
e pós aula

�50
+
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Manual Prático 
de Autocuidado

Como Manter 
a Mente Sã

Neste workshop, vamos: Neste workshop, vamos:

• De maneira profunda o conceito 
autocuidado;

• Estratégias para que você assuma um 
papel ativo na proteção do seu próprio 
bem-estar;

• Formas de recalcular rotas da vida;

• Boas práticas para manter a mente sã e o 
corpo saudável;

• Princípios da atenção plena;

• Boas ideias sobre solidão, esperança e 
propósito;

• Caminhos para manter a saúde emocional, 
a produtividade e os relacionamentos em 
momentos de crise.

• Entender melhor o que significa ser 
mentalmente saudável de uma forma 
clara, prática e afirmativa; 

• Discutir alguns dos mais importantes 
temas em saúde mental: Ansiedade, 
Depressão e Burnout. Estes temas serão 
apresentados não apenas como condições 
de saúde, mas como experiências 
existenciais, ligadas à forma como vivemos 
nosso dia a dia, e a quanto contato temos 
com nossas emoções e valores.;

• Aprender a desenvolver o 
autoconhecimento através de uma série de 
conceitos e exercícios desenhados para 
estimular a introspecção e o autocuidado. 

• Considerar tópicos como o conflito entre 
razão e emoção, a importância das boas 
amizades e da diversão, o cuidado com  
os hábitos diários, e o equilíbrio entre 
posturas otimistas e pessimistas. Podemos 
pensar nesses conceitos como uma caixa 
de ferramentas para a prática de uma 
vida emocionalmente saudável e 
gratificante;

• Conhecer um novo e melhorado conceito 
de felicidade, que envolve compreender 
nossas forças e virtudes pessoais. Este 
conceito nos permitirá buscar o objetivo  
de ser feliz de forma consciente, sábia e, 
o mais importante, possível.

Para além de pequenas atitudes rotineiras, o autocuidado passa por um olhar ainda 
mais gentil e atento para si— algo pouco praticado no dia-a-dia.  
 
Cuidar de si é uma arte que pode ser refinada na prática por meio de estratégias que 
façam sentido no momento que estamos vivendo.  
 
E essa é a proposta desta aula: ajudar você a exercitar jeitos de se abraçar 
edesenvolver o cuidado que está por trás do bem-estar cotidiano.

Cuidar da saúde mental não é algo com que costumamos nos preocupar ativamente. 
No geral, queremos ir tocando a vida, e só paramos para pensar nisso quando algo dá 
errado. Por isso, quando falamos em saúde mental, tendemos a pensar em doença 
mental, em ansiedade, depressão e sofrimento. Mas, ter saúde mental não é apenas 
não estar em sofrimento. É ter uma vida boa, plena. É passar por experiências 
enriquecedoras e oportunidades de crescimento. Isso envolve afetos ternos e grandes 
paixões, ambições e tropeços, envolve correr riscos e superar decepções.

“Talvez sejam nossas imperfeições que nos tornam tão 
 perfeitos para os outros.”

- Jane Austen

“Uma vida não examinada não merece ser vivida.”

- Platão
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A Estrada  
para a Calma

Let’s  
Play

Neste workshop, vamos: Nessa experiência, você vai aprender que escolher a descontração de maneira consciente 
nos permite:

• Aprender a lidar com desafios e obstáculos 
com menos raiva, ansiedade e desespero.

• Explorar o papel crucial das expectativas 
na formação das nossas reações e como 
nós podemos modificar essas expectativas 
para lidar com mais calma quando as 
coisas dão errado.

• Considerar o papel da raiva no trabalho e 
porque ela não é útil em relacionamentos 
profissionais.

• Praticar como nós podemos adotar uma 
nova perspectiva tranquilizadora em 
eventos difíceis, especialmente aqueles 
sobre os quais temos pouco controle.

• Experimentar algo novo sem medo

• Sermos infinitamente mais criativos

• Lembrar do que torna o trabalho 
significativo

Uma vida calma não é sempre perfeitamente serena. É aquela em que nos 
comprometemos a nos acalmar mais rapidamente, a ter expectativas mais realistas e 
entender melhor por que certos problemas estão acontecendo. Todas são condições 
que nos permitem encontrar uma perspectiva mais consoladora dos desafios, longe da 
sensação de pânico, que nos paralisa, faz a gente pensar no pior e nos afasta da 
racionalidade. 

Poucas habilidades são tão importantes e ao mesmo tempo tão negligenciadas quanto 
a capacidade de manter a calma. Algo bastante contraproducente, tendo em vista que 
nossas piores decisões são tomadas em momentos em que nos deixamos dominar pela 
ansiedade e agitação.

De todas as espécies animais, o homem é o único que deixa de brincar depois de 
adulto. Quando isso acontece, nos tornamos rígidos, competitivos e perdemos a 
capacidade de desenvolver nosso lado mais criativo e empático. Brincar ajuda a nos 
conectarmos uns com os outros de uma maneira autêntica, a nos recuperarmos de 
situações de estresse intenso, a gostar mais de nosso trabalho e a permanecer curiosos 
com relação ao mundo ao nosso redor. Além de novas conexões e amizades, a 
brincadeira nos presenteia com alegria, um componente vital para nutrirmos bons 
relacionamentos e solucionarmos problemas de forma inovadora.

 

“Acabou a brincadeira, agora é sério!” é uma das maiores cisões que sofremos em 
nossas vidas, aliado à maturidade, o brincar na fase adulta abre o caminho para a 
criatividade que gera insights e inovações. É o que mostra essa experiência por meio de 
uma série de dinâmicas e interações.

“A felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos.”

- Marco Aurélio

“A vida não é um problema a ser resolvido, mas uma realidade a ser 
experimentada”

- Soren Kierkegaard
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Autocompaixão e 
Autocuidado

Autoconhecimento 
e Saúde Mental

Neste workshop, vamos: Neste workshop, vamos:

• A entender o que induz a mente a ser 
orientada para os sentimentos de 
ameaça (presente na ansiedade e na 
autocrítica) e de compaixão (presente 
na gentileza e no amor-próprio)

• Os benefícios da autocompaixão e do 
autocuidado em momentos de 
sofrimento 
 e de dificuldade;

• A praticar a autocompaixão no dia-a-
dia por meio de ações de autocuidado 
e de manejo de pensamentos.

• Considerar como a imagem que temos 
de nós mesmos pode ser diferente da 
forma como os outros nos veem;

• Avaliar nossas próprias atitudes e 
crenças inconscientes;

• Aprender a reconhecer algumas 
barreiras comuns ao 
autoconhecimento;

• Aprender a técnica de “meditação 
filosófica” para começar a nos 
familiarizar com as convicções ocultas 
por trás de nossos sentimentos e 
comportamentos cotidianos;

• • Entender como usar a inteligência 
emocional para reagir às adversidades 
com paciência e habilidade.

A vida nos desafia a todo momento. Uma pandemia traz mudanças radicais, os 
negócios nos preocupam e ainda temos o receio sobre nossa saúde e a dos nossos 
familiares. São os momentos de sofrimento da vida que favorecem o olhar para como 
cuidamos das nossas vulnerabilidades. Estamos nos tratando com amparo e cuidado 
ou com resistência e auto-crítica.

Uma das coisas mais impressionantes da nossa mente é o fato de que quase não a 
conhecemos. Embora estejamos alojados em nós mesmos, quase nunca conseguimos 
dar conta de mais do que uma fração de quem somos. Por isso o autoconhecimento é 
tão importante. Ele é a base da inteligência emocional, a nossa maior fonte de saúde 
mental e o que pavimenta a estrada da nossa consciência.  

É só com base em uma ideia precisa de quem que podemos tomar decisões confiáveis 
na nossa vida, entender nossos próprios sentimentos e comportamentos, lidar com 
situações desafiadoras, estar ciente das nossas reações emocionais, adquirir melhores 
hábitos e evoluir. Todas iniciativas essenciais para termos experiências boas o suficiente 
em diferentes esferas da nossa vida.

“Ao contrário da autocrítica, que pergunta se você é bom o suficiente, a 
autocompaixão questiona o que é bom para você.”

- Kristin Neff

“Nunca é tarde para aprender algumas coisas embaraçosamente 
básicas e óbvias sobre si mesmo.”

- Alain de Botton
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A Arte da  
Gentileza e Empatia

A Força da 
Resiliência

Neste workshop, vamos: Neste workshop, vamos:

• Entender por que passar por mudanças 
pode ser tão difícil;

• Desenvolver uma mentalidade de 
crescimento, em que obstáculos sejam 
vistos como experiências temporárias 
de aprendizado;

• Criar um “kit de ferramentas” com 
recursos para usar quando as coisas 
ficarem difíceis;

• Desenvolver estratégias novas e mais 
úteis para lidar com momentos 
desafiadores;

• Explorar como adotar uma nova 
perspectiva sobre eventos difíceis;

• Fortalecer a si mesmo e continuar 
confiante quando o futuro parecer 
sombrio.

• Diferentes aspectos da gentileza, da mente 
aberta à generosidade e constância

• Formas diferentes de sermos gentis com 
quem nos cerca

• Os amplos efeitos que atos de gentileza 
podem ter sobre os outros 

• Exercícios e exemplos da história e da 
ciência relacionados à gentileza e à 
empatia;

• A estreita relação entre gentileza e 
empatia

• Formas exercitar a escuta ativa e a 
curiosidade pelo outro

• Maneiras encontrar tempo para sermos 
gentis e nos conectarmos com os outros. 

• Reflexões sobre como a empatia pode 
enriquecer a nossa própria vida e ajudar a 
criar mudanças organizacionais e sociais, 
desafiando nossos preconceitos e nossas 
barreiras psicológicas;

• Entender a empatia como um recurso 
essencial para realizarmos nossos 
objetivos com mais sucesso;

• Razões pelas quais a gentileza não deve 
ser vista como inimiga da prosperidade.

Resiliência não é deixar para lá. É uma habilidade emocional que nos permite superar 
as situações difíceis, dar a volta por cima dos problemas e retornar ao eixos outra vez. 
Durante e após serem expostas a eventos estressantes na vida pessoal e profissional, 
as pessoas resilientes são capazes de se manterem com energia, produtivas e 
mentalmente saudáveis. Elas aceitam que toda mudança traz um pouco de perda e 
reconhecem essa perda como parte natural da jornada da vida. Fazem isso graças a 
estratégias da mentalidade de crescimento, em que os obstáculos são vistos como 
experiências temporárias de aprendizado. Isso inclui lembrar a si e aos outros de 
sucessos passados e considerar episódios estressantes como uma oportunidade para 
aprender.

Empatia é uma habilidade que tem uma relação bastante estreita com a gentileza, pela 
necessidade de escuta ativa e de genuíno interesse pelo outro. Mas ela também se vale do 
autoconhecimento, da imaginação e das nossas experiências de vida para sermos capazes 
de entender como é calçar os sapatos de outras pessoas. Juntas, a gentileza e a empatia 
nos torna mais hábeis em repensar nossas ambições, nos curar de relacionamentos 
desfeitos, derrubar preconceitos e até mesmo mudar o mundo. 

“Já que é preciso aceitar a vida, que seja, então, corajosamente.”

- Lygia Fagundes Telles

““A maior lição da empatia é que só vamos nos descobrir quando nos 
colocarmos no lugar do outro””

- Roman Krznaric
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A Arte  
de Viver

Arte como 
Terapia

Neste workshop, vamos: Neste workshop, vamos:

• Guiar você em uma investigação 
imersiva, pessoal, íntima, delicada e 
muito necessária;

• Te conduzir em uma experiência de 
descoberta, apreciação e 
reencantamento das maravilhas que já 
estão ao seu alcance apenas 
aguardando o reconhecimento  

merecido;

• Aproximar você do real significado de 
viver.

• Te inspirar a viver plenamente, em vez 
de simplesmente seguir em frente. 

• Reformular o propósito que algumas 
obras de arte de diversos gêneros e 
diferentes idades podem ter;

• Ampliar a perspectiva para o potencial 
terapêutico latente em diferentes obras 
de arte;

• Afinar o olhar para encontrar nas obras 
certas soluções fascinantes para 
nossas angústias do dia a dia.

A rotina da vida pessoal e profissional pode facilmente nos deixar entediados ou 
esgotados. Uma dinâmica que nos faz esquecer que cada dia é como uma tela em 
branco para esboçarmos grandes ideias. Por isso, precisamos de pausas programadas, 
como a dessa experiência, para repensar como estamos vivendo nossas vidas e 
considerar como poderíamos fazer as coisas de maneira melhor e diferente. Será que 
você está vivendo com base nos seus desejos ou nas expectativas do outro? É a chance 
de você viver a “vida examinada” tão defendida por Sócrates. Algo que te ofereça a 
oportunidade de prosperar e crescer como pessoas, valorizando o que e quem é 
realmente importante para você, aqui e agora.

A arte é uma propaganda das coisas que realmente  importam, a arte  tem o poder  
de nos curar. A obra de arte certa pode nos  lembrar da beleza, ampliar significados, 
valorizar a natureza ou os bons relacionamentos, dignificar o sofrimento, nutrir uma 
sensação de comunhão, reconhecer a brevidade da vida ou renascer para a empatia  
e a compaixão. Algumas parecem traduzir uma parte de quem somos ou quem 
gostaríamos de ser com mais frequência. E quando estamos abertos a esses e outros 
potenciais terapêuticos da arte, somos estimulados a alcançar na realidade muitas 
coisas que uma obra simboliza. 

Essa é a essência da experiência desse workshop, que é baseado no livro  
Art As Therapy, de Alain de Botton e John Armstrong.

“Viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das 
pessoas apenas existe.”

- Oscar Wilde

“A arte existe porque a vida não basta.“

- Ferreira Gullar
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Como Desenvolver 
a Paciência

Entendendo a  
Depressão

Em um mundo cada vez mais polarizado, tornou-se urgente refletir profundamente 
sobre as nossas reações emocionais e do outro. Como resolver um ressentimento diante 
de alguém que nos prejudicou e o perpetrador não está disposto a se desculpar? É 
mesmo saudável fazer esse movimento? Não seria melhor retribuir a ação? Como posso 
buscar justiça sem se tornar uma pessoa raivosa e amarga? Como ser mais paciente? A 
raiva e o ressentimento são sentimentos que, quando acumulados internamente, nos 
faz perder a paciência, tornando a nossa vida ainda mais difícil.

Se sentir bem o tempo todo é uma fantasia. A vida de todas as pessoas é mesclada por 
dias de sol e períodos mais nublados. Mas a forma com que você lida com sofrimentos, 
angústias, solidão e ansiedade pode determinar se você vai desenvolver uma depressão 
ou qual será a qualidade da sua saúde emocional no longo prazo. Afinal, o 
adoecimento causado pela depressão não está nos sentimentos, mas na forma como 
você responde a eles.

 
Cientistas do mundo todo se perguntam porque estamos tão doentes e tristes. Nosso 
desafio será entender as causas dessa doença silenciosa, seus principais sintomas e 
como é possível construir uma vida que valha a pena ser vivida. 
Neste encontro vamos nos aprofundar no tema da depressão, desenvolvendo e 
aplicando estratégias para promoção e prevenção em saúde mental.

“Não há lugar para a sabedoria onde não há paciência.”

- Santo Agostinho

“O oposto da depressão não é a felicidade. O oposto da depressão é a 
vitalidade.”

- Andrew Solomon

Nesse workshop, vamos apresentar: Nesse workshop, vamos:

• Recursos para te ajudar a viver com a 
capacidade de identificar um potencial 
de evolução, aprendizado e 
desenvolvimento mesmo nas situações 
mais insatisfatórias do dia a dia;

• Boas ideias e ações práticas para você 
lidar melhor com as frustrações da vida 
e na convivência com outras pessoas.

• Investigar profundamente o tema 
depressão; 

• Entender como desenvolver e aplicar 
estratégias para a promoção e 
prevenção da saúde mental;

• Entender o que faz com que fiquemos 
deprimidos;                                           

• Saber como a depressão pode se 
agravar;

• Compreendero funcionamento 
comportamental do ser humano; 

• Aprender recursos para lidar com o mal-
estar. 
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Nossos workshops especiais foram 
criados em colaboração com 
especialistas de diferentes áreas, visando 
a entrega de ferramentas para os 
maiores desafios que enfrentamos no 
ambiente de trabalho atual.

Usamos insights de filosofia, psicologia e 
ciência organizacional para permitir que 
as pessoas descubram por si mesmas 
como podem melhorar seu 
autogerenciamento, hábitos, solução de 
problemas e muito mais.

Workshops 
Especiais

Disponível 
Virtualmente

Disponível 
Presencialmente

Duas Hora 
de Duração*

1hr

Para até 
50 Pessoas*

* tempo de duração e número 
de pessoas podem variar

Exercícios pré  
e pós aula

�50
+
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A Arte do 
Autogerenciamento

A Arte de  
Solucionar Problemas

Nesse workshop, vamos te orientar como: Nesse workshop vamos te orientar como:

• Identificar hábitos que deseja manter, 
aumentar ou diminuir;

•  
Reconhecer emoções e pensamentos 
perturbadores e seus gatilhos; 

• Descobrir as condições ou razões que 
te levam a agir ou não como gostaria; 

•  
Praticar estratégias de 
autogerenciamento.

• Adotar uma perspectiva mais positiva em 
relação aos problemas da vida;

• Identificar e gerenciar emoções e 
pensamentos negativos, compreendendo o 
que eles realmente podem nos informar 
sobre a natureza das nossas questões;

• Implementar estratégias intelectuais 
planejadas e efetivas de resolução de 
problemas.

Autocontrole, ou autogerenciamento, é a habilidade de gerenciar condições pessoais e 
ambientais para conseguir realizar atividades desejadas, reverter hábitos  e regular 
emoções e pensamentos indesejados  a fim de alcançar objetivos pessoais e viver uma 
vida mais plena e eficiente. 
O autocontrole não é um traço de personalidade, uma capacidade inata ou um dom 
raro. Também não é fruto da força de vontade ou do caráter. Autocontrole é uma 
habilidade que envolve tomar consciência das razões ou condições que nos levam a 
agir de determinado modo e gerenciar essas condições, ativa e planejadamente.

Habilidades de resolução de problemas são um conjunto de atividades por meio das 
quais buscamos descobrir ou desenvolver maneiras eficazes de lidar com problemas da 
vida cotidiana. 
Embora sejam necessárias, estratégias intelectuais geralmente não são suficientes 
para o enfrentamento de problemas estressantes. Portanto, resolver problemas é, 
também, uma habilidade emocional.

“Se você quer voar, tem que desistir do que te sobrecarrega.”

- Toni Morrison
“Não é que eles não conseguem ver a solução. Eles não conseguem ver o 
problema.”

- G.K. Chesterton
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Como Mudar  
um Hábito

Como Lidar com o 
Perfeccionismo

Hábitos são escolhas que fazemos deliberadamente em algum momento da nossa vida 
e continuamos a repetir consistentemente e (quase) inconscientemente. E embora cada 
hábito signifique relativamente pouco por si só, ao longo do tempo, as pequenas 
decisões que tomamos em relação ao que comemos, como gastamos nosso dinheiro, se 
tomamos nossos remédios, se comemos frutas ou fazemos exercícios, vão impactar 
nossa vida. Mudar um hábito não é fácil: é necessária uma investigação cuidadosa de 
si mesmo e estratégias eficientes que ajudem acriar o contexto certo para a mudança.

Um pouco de perfeccionismo pode ser bom e nos levar a ter metas mais altas e fazer as 
coisas do modo certo. No entanto, com o excesso de perfeccionismo, rapidamente, 
ficamos rígidos e  menos eficazes.. é crucial poder tolerar e mesmo aceitar a 
imperfeição em muitas áreas de nossa vida: no trabalho, em casa e nos 
relacionamentos.

“As correntes do hábito são muito fracas para serem sentidas até serem 
muito fortes para serem quebradas”

- Samuel Johnson

“Toque os sinos que ainda pode tocar. Esqueça sua perfeita oferenda. Há 
uma falha em tudo. É assim que a luz entra.”

- Leonard Cohen

Nesse workshop, vamos falar sobre: Nesse workshop, vamos falar sobre:

• O que são hábitos e como eles se formam;

• Por que é tão difícil mudar e como a 
psicologia comportamental pode nos ajudar;

• Por que erramos quando confiamos só na 
motivação para a mudança de 
comportamento;

• A força do propósito individual para a 
construção de novos hábitos;

• Pequenas decisões que tomamos ao longo 
do dia e da vida;

• Estratégias comportamentais para a 
mudança.

• Formas de aceitar a imperfeição;

• Como é sofrer dos males do 
perfeccionismo e como isso nos faz agir;

• As causas do perfeccionismo no mundo 
moderno e em nossa história pessoal;

• Meios e motivos para desenvolver 
inteligência emocional para lidar com o 
perfeccionismo; 

• Como nos render sabiamente à 
imperfeição quando necessário.
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Jornada de  
Liderança

A Jornada de Liderança é um programa de workshops 
para posições seniores dentro das organizações 
(gerentes, chefes de departamento ou qualquer outro 
grupo de líderes em treinamento ou já existentes).  
A série consiste em versões especializadas e expandidas 
de nossos workshops regulares, concentrando-se nas 
sete principais habilidades emocionais que todos os 
gerentes eficazes exigem e com ênfase especial em como 
elas impactam a gestão de colaboradores e equipes.

the school of life

Disponível  
Virtualmente

Disponível 
Presencialmente

Três horas  
de Duração*

Para até  
20 Pessoas*

Workbook + 
exercícios pré  

e pós aula

3hr �20
+

* tempo de duração e número 
de pessoas podem variar
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Nela não só ensinamos as competências fundamentais de gestão, mas também  
fornecemos a gestores os meios para desenvolver essas mesmas competências  
nos colaboradores dentro de seus times e da organização. Por isso elas tem uma 
duração de 3 horas, essa hora extra de tempo permite mais discussão, material 
adicional e períodos extras de estrutura e reflexão. Isso significa que..

Como a Jornada da Liderança  
se difere dos Workshops padrão?

Em decisões, há tempo extra para focar 
na dinâmica interpessoal e psicológica 
de como você influencia outras pessoas 
e, por sua vez, é influenciado.

Na liderança, refletimos por mais  
tempo no relacionamento com as 
pessoas que você gerencia:  
examinando áreas onde maior  
confiança e respeito mútuo podem  
ser encontrados.

Em resiliência, nos concentramos  
no que a resiliência significa a partir  
de uma perspectiva de liderança: como 
criar uma cultura resiliente e melhorar  
a moral em tempos e condições difíceis.

Em apoio , consideramos o que  
significa exatamente ser um gestor 
solidário: aquele que ouve, incentiva  
e desenvolve o talento de outros.

Em inovação, analisamos mais 
profundamente sua organização, 
discutimos a cultura da empresa e 
refletimos sobre o que está impedindo 
novas ideias de se enraizarem.

Em propósito, o tempo adicional  
é usado considerando o papel do  
gestor em fazer seu os valores  
da organização ganharem vida: 
encorajando e ajudando colegas  
a experimentarem um sentido mais 
profundo no seu trabalho.

No autoconhecimento, investimos 
tempo em avaliar como os outros 
começam a nos ver de forma diferente 
quando entramos no papeis de  
liderança , como isso pode afetar  
o processo de coleta de feedback e 
como garantir uma discussão sempre 
aberta.

the school of lifemanagement series workshops 6564



Nossas palestras fornecem uma perspectiva sábia, ponderada 
e divertida sobre como  lidar com problemas emocionais no 
trabalho; às chaves que desbloqueiam uma comunicação 
eficaz; a técnicas para nos ajudar a entender melhor nossa 
mente e como podemos ser mais felizes.

Apresentados por experts e pelo corpo docente da The School 
of Life, eles fornecem uma introdução breve, mas completa, 
sobre o papel que as emoções desempenham nos negócios 

the school of life

Palestras

Disponível 
Virtualmente

Disponível 
Presencialmente

Uma Hora 
de Duração*

Para até 
1000 Pessoas*

Exercícios pré  
e pós aula

1hr �1000
+

* tempo de duração e número 
de pessoas podem variar
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Foi Aristóteles quem disse que o ser 
humano é, por natureza, uma criatura 
social. Uma das coisas mais incríveis e 
significativas que fazemos juntos é 
colaborar. Portanto, deveríamos celebrar 
a colaboração - e demonstrar apreço 
por quem trabalha bem conosco. Vamos 
discutir quais os benefícios notáveis que 
a colaboração nos traz, considerar 
maneiras de combinar nossos pontos 
fortes com os dos outros e praticar uma 
comunicação mais clara e também uma 
discordância de forma mais construtiva.

Inteligência Emocional é a capacidade 
que nos permite enfrentar com 
paciência, discernimento e humor os 
problemas que enfrentamos conosco e 
com nossos colegas. Nesta palestra, 
exploraremos o significado e os 
benefícios da inteligência emocional 
além de formas de desenvolver as 
principais habilidades emocionais com 
exemplos práticos da cultura humana. 

A Importância 
da Colaboração

O Poder da  
Inteligência Emocional
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O mundo do trabalho moderno passou a ser 
definido pela agilidade na mudança e pelas 
inovações tecnológicas. Nesta palestra, vamos 
mostrar como os obstáculos que nos fazem sentir 
como se a agilidade e a flexibilidade fossem 
muito assustadoras, estão na maioria das vezes 
em nossas mentes. Que caminhos diferentes 
podem ser tomados para  promover uma cultura 
mais ágil e adaptável em nosso local de trabalho.

Para ser feliz de verdade, precisamos entender bem  
o que é a felicidade.

Os Gregos tinham um conceito filosófico para a 
busca da felicidade que chamavam de EUDAIMONIA 
tradicionalmente traduzido por felicidade, mas que 
tem um sentido mais preciso relacionado a realização, 
ao crescimento e ao florescimento. Nessa palestra 
vamos explorar uma palavra melhor para a felicidade 
e como nunca estarmos perfeitamente realizados é 
fundamental para estarmos sempre florescendo.  
E isso, é ser feliz agora.

Agilidade nos 
Tempos de Mudança

Mas Afinal, O que é  
a Felicidade?
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the school of lifethe school of life

Grupo de 
Conversas

Disponível 
Virtualmente

Disponível 
Presencialmente

Uma Hora 
de Duração*

Para até 
50 Pessoas*

1hr �50

* tempo de duração e número 
de pessoas podem variar

the school of life

Reunir as pessoas para conversar e compartilhar seus 
pensamentos é a chave para o engajamento das equipes 
no trabalho. Criar espaço para discussão e descoberta 
social eleva o status de uma empresa que tem um grupo 
de indivíduos para uma organização que tem uma equipe 
engajada e bem integrada; aquela em que os colegas 
entendem a mentalidade e as preferências uns dos outros, 
a visão particular que informa quem eles são e como veem 
o mundo.

O que é

Daqueles discursos nos jantares na Grécia Antiga aos salões 
e cafés do Iluminismo, algumas das maiores conversas e 
discussões da história aconteceram em um ambiente casual.

 

Nossos encontros de conversas, sejam happy hours, cafés 
da manhã, ou almoços  foram criados como um guia, em uma 
variedade de temas, desde a cultura, passando pelo trabalho 
e a felicidade. Esses encontros podem ser presenciais ou 
online, sempre mantendo a troca de ideias e experiências, 
com conversas abertas e profundas.

Como Funciona

Liderados por um dos nossos professores, trazemos um misto 
de conteúdo usando uma combinação de palestras curtas e 
discussões estruturadas, um membro de nosso corpo docente 
o conduzirá por uma sessão de grandes ideias e perspectivas 
reveladoras.
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“  Foi de longe o melhor uso das 
plataformas online e suas 
ferramentas aliados ao ensino que  
já tivemos... Não sei se eles se 
adaptaram super rápido ao modelo 
hibrido como formas de trabalhar ou 
se tiveram mais tempo por causa das 
aulas presenciais, mas tudo parecia 
tão suave, bem gerenciado e 
colaborativo, apesar de estarmos 
todos em lugares diferentes. Fizermos 
pleno uso das capacidades do online 
, por ex. breakout rooms, as enquetes, 
a função do bate-papo , de uma 
forma que parecia totalmente 
natural.”

Participante, Grupo de Media

“  Foi ótimo. Reforçou ainda mais 
como estamos alinhados, e ter 
especialistas entregando os 
workhops fez toda diferença”

Cliente Escritório Advocacia

“  As sessões ofereceram 
novas formas de refletir 
sobre mim mesma eu e 
as equipes com quem 
eu trabalho.”

 Participante recente

“ Os workshops são 
excepcionalmente 
interessantes, 
esclarecedores e o melhor: 
aplicáveis ao meu trabalho, 
e também para minha vida 
pessoal.”

Cliente Grupo Farmacêutico

O que fala 
quem já participou... 

the school of life

“  Agora eu entendi  
o link entre frustrações  
e oportunidades de 
negócio.”

Cliente Fintech

“  Desde que participei dos 
workshops Tsol Eu percebi que  
não sou tão ruim, Só me faltava  
a estrutura e consciência de que 
meus problemas eram emocionais, 
e não técnicos.”

Participante recente
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Nossos Clientes

perguntas frequentes

Para updates regulares, ofertas e 
novos artigos, conecte-se conosco 
no LinkedIn.

Assine nossa newsletter aqui. 

Visite nosso canal no YouTube aqui.  
Com mais de 7.5 milhões de 
inscritos, nosso currículo online 
ensinando como ser emocionalmente 
inteligênte em pequenas doses.

Contato

Diana Gabanyi
d.gabanyi@theschooloflife.com

Talissa Tane Maeda
t.maeda@theschooloflife.com

Para mais informações:
theschooloflife.com/sao-paulo
Rua Medeiros de Albuquerque 60, 05436-060
Vila Madalena, São Paulo | 11 2638 7130 | 11 99179 6714
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https://www.linkedin.com/company/the-school-of-life-brasil/
https://r1.dotdigital-pages.com/p/6TU0-CD4/hello
https://www.linkedin.com/company/the-school-of-life-brasil/
https://www.youtube.com/theschooloflifetv
https://www.instagram.com/theschooloflifebrazil
https://www.facebook.com/theschooloflifebrasil
https://twitter.com/TSOLBR



