Curso
Conheça o seu Perfil Cerebral
(formação online)
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Como deve estar “equipado”
para obter melhores
resultados
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O que é o pensamento WHOLE BRAIN ?
Pesquisas sobre o cérebro levaram a um entendimento de que cada um de nós tem um MODELO
CEREBRAL que influencia a forma como capta e processa as informações.
A consciência do nosso modelo de preferência cerebral e do estilo de pensamento dos outros, combinada
com a capacidade de agir fora do nosso MODELO CEREBRAL, é conhecida como “Whole Brain®”.
O modelo foi desenvolvido por Ned Herrmann, enquanto Gestor de Desenvolvimento Organizacional da
General Electric.
O modelo Whole Brain® surgiu como uma metáfora, validada por vários pesquisadores e cientistas na
área neurológica.
Existem quatro padrões de perceção e processamento cerebral da informação.

Modelo
WHOLE
®
BRAIN

LÓGICO

GLOBAL

TEÓRICO

ANALÍTICO

CRIATIVO

TÉCNICO

SINTÉTICO

MATEMÁTICO

EXPERIMENTAL

QUANTIFICA

CONCEPTUAL

FUTURO
RISCO

RACIONAL
FACTO
ANALÍTICO

RACIONAL

FORMAL
REGRAS

QUATRO
QUADRANTES
CEREBRAIS.

EXPERIMENTAL

WHOLE BRAIN
Comercial

ESTRUTURAL

RELACIONAL

ESTRUTURADO

FEELING
RESSENTIDO
EMPÁTICO

ORGANIZADO
PRÁTICO

INTUITIVO

INTERPESSOAL

CAUTELOSO
CONTROLADO

®

EMOTIVO
REALISTA

EXPRESSIVO
CINESTÉSICO

TM

Qual é o seu potencial cerebral?
O Whole Brain® Thinking é um método
desenvolvido para ajudar as pessoas, em equipa ou
individualmente, a entender melhor o seu
funcionamento cerebral e estilo de pensamentos,
visando o desenvolvimento e a capitalização do
potencial cerebral disponível.

Este modelo relembra-nos que todos temos
acesso aos quatro quadrantes cerebrais.
O desafio está em obter, com sucesso, a sinergia
desses modos complementares de pensamento,
desenvolvendo as áreas que eventualmente
estejam menos ativas, garantindo uma maior
capacidade comportamental para atingir objetivos.

A nossa missão é:
▶ Apoiá-lo na identificação dos seus estilos de pensamento e dos de quem o rodeia;
▶ Assegurar que as suas diferentes formas de pensamento se complementam e se juntam sinergicamente,
resultando em comportamentos mais orientados para o atingimento dos seus objetivos;
▶ Garantir que excede as suas metas, através das mudanças comportamentais necessárias, utilizando todo
o seu potencial cerebral.
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Sabia que:

97% das empresas da Fortune

100

utilizam o modelo WHOLE BRAIN® nas áreas da:
▶ Motivação e envolvimento dos colaboradores
▶ Criatividade e inovação
▶ Performance das equipas
▶ Produtividade dos colaboradores
▶ Mudanças organizacionais
▶ Coaching e Mentoring
▶ Comunicação
▶ Liderança

Através de um diagnóstico rigoroso iremos
entender quais são os desafios cerebrais que
deverá enfrentar para atingir os melhores
resultados.
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Destinatários

Pré-requisito:

Público em Geral

Completar o HBDI (Herrmann Brain Dominance
Instrument) – Inventário de Preferências Cerebrais
(incluído no valor do curso).

(+ 18 anos)

¹ª Edição: 4 e 5 de março (15h00 às 18h00)
²ª Edição: 6 e 13 de março (09h30 às 12h30)
Local: Online
Formadores: Fátima Flores e Rui Sousa
Valor por participante: 246,00€ (I.V.A. incluído)
Incluído:
▶ Perfil Cerebral Individual HBDI
▶ Sessão de Coaching com os 2 formadores
(data a combinar)
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Para mais informações
consulte-nos:

T. +351 910 835 740
geral@fatimaflores.pt

fatimaﬂores.pt

