


Gestão para resultados 





Em 2019
No ano de 2019, a Estímulo de Ideias se aprofundou ainda mais em conteúdos 

mercadológicos e do comportamento humano que influenciam diretamente o aumento do 

faturamento das empresas. 

Mais de 40 livros entraram em nossas mentes. 

67% dos clientes atendidos superaram mais que 80% de crescimento no faturamento. 

Atuamos em 5 cidades no Brasil, e uma nos Estados Unidos. 

Mais de 400 horas de capacitação: consultorias, cursos, mentorias e palestras. 

Desenvolvimento de novos conteúdos mercadológicos para implementações em 2020. 
Ganhamos força no projeto Comportamento & Negócios, com mais de 40 profissionais que 

passaram pela jornada. Em nossa pesquisa, tivemos 92% de satisfação. 

Todos os nossos erros serviram como uma forma enorme de aprendizado.



Como trabalhamos
A equipe da Estímulo de Ideias, diferentemente da maioria dos consultores de mercado, atua em 

imersão dentro das empresas, com o objetivo de analisar, compreender e identificar presencialmente 

as situações problemáticas, suas causas e como criar um caminho potente para resolver em curto a 

médio tempo. Temos como base de aplicação, todos os procedimentos que transferem o 

conhecimento para que as equipes continuem com as habilidades e atitudes de fazer acontecer. 

Nosso sistema de gestão se direciona para ampliar a gestão eficaz, a disciplina, a responsabilidade, 

o comprometimento, os ganhos de conhecimento, as atitudes imediatas, o entendimento do 

comportamento humano que gera as ações para que os resultados sejam alcançados. Trabalhamos 

com consistência e durabilidade dos procedimentos metodológicos a serem aplicados, para que a 

empresa continue aplicando depois do término da consultoria em imersão.



Propósito

Levar para a sua empresa as direcionadas estratégias da genialidade para o mundo dos 

negócios e as potencialidades do comportamento humano para aumento da produtividade, 

atuando com os seguintes pilares: Formulação estratégica, Organização e estratificação de 

metas, Inovação & Ação, Treinamento de vendas, Fortalecimento do modelo mental e 

comportamental da equipe.

Não existem métodos fáceis para resolver problemas difíceis.
                   
                                                                        René Descartes

https://www.pensador.com/autor/rene_descartes/


Formulação estratégica
   * Alinhar os atuais planos estratégicos da empresa. 

   * Criação de um novo mapa estratégico. 

   * Ações imediatas para aumento do faturamento. 

   * Gerenciamento de projetos. 

   * Sonho, visão, disciplina e comprometimento para o futuro da empresa. 

  * Aumento do lucro colocando o alinhamento das estratégias com todo o corpo da empresa. 

  * Análise imediata para redução de custos. 

  * Análise da equipe: comprometimento, desempenho e resultados. 

  * Desenvolver, no formato da empresa, as reuniões que fujam dos procedimentos tradicionais e 

ineficazes. 



Organização e estratificação das metas 

     * Garantir uma maior competitividade da empresa dentro do mercado. 

     * Estabelecer metas globais e alinhar o comprometimento da equipe. 

     * Implementar os caminhos relacionados ao bom acompanhamento da equipe e dos 

resultados. 

     * Identificar os principais dados que serão colocados em indicadores para que possamos 

tomar as melhores decisões.



Inovação & Ação 

     * Análise do atual cenário da empresa e implementação de melhorias. 

     * Gestão do tempo com foco nas energias e tarefas da equipe. 

     * Aumentar a margem do crescimento financeiro trazendo a mentalidade criativa da 

equipe. 

     * Implementação do projeto: “Oficina Criativo e Produtivo" com foco nas Vendas" 



Treinamento de vendas 
      * Criar uma maior competitividade e aumento das vendas com aumento da 

performance da equipe. 

     * Técnicas avançadas em vendas. 

     * PNL para vendedores. 

     * Gestão do tempo, planejamento direcionado e aspectos comportamentais 

dos vendedores de sucesso. 

     * Como a equipe deve gerenciar a produtividade no setor de vendas para aumentar os 

lucros. 



Fortalecimento do mapa 
mental da equipe

     * Autoconhecimento. 

     * Alinhamento comportamental com foco na disciplina e responsabilidade. 

     * Campo vibracional no aumento da produtividade. 

     * Aumentar a margem do crescimento financeiro trazendo a mentalidade criativa da equipe. 

     * Resolução de conflitos internos: mapeamento de emoções e sentimentos para tomada de 

decisão. 

     * FrameWork: como cada cada membro da equipe poderá construir o seu mapa profissional. 



Por quê?  Em tudo que eu 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, a sintonização, a energização, as habilidades, as 

atitudes e a lucratividade.



Como: O jeito com que temos de desafiar a zona de conforto e as adversidades da vida 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, energias,  conhecimentos  e atitudes  para as  pessoas e as empresas. 

Acreditamos que todo erro trás consigo uma gigante forma de aprendizado, onde o 

mais importante é como corrigir o mais rápido possível.



O que: Com isso, nos tornamos uma fábrica de resultados. Levamos para os clientes as 

potencialidades do  comportamento  humano e diversas  estratégias da genialidade para o 

mundo dos negócios,  na vida pessoal e profissional. Atuamos com os seguintes pilares: 

Formulação estratégica, Organização e estratificação de metas, Inovação e ação, 

Fortalecimento do modelo mental e comportamental da equipe, Gerenciamento de projetos 

eTreinamento de vendas.



Especialista em gestão  comportamental e estratégica para  empresários,  empreendedores e equipes. 

Capacitação em gestão para resultados. Especialista em estratégias avançadas em vendas, planejamento 

estratégico,  criatividade e inovação.  Master Practitioner  em PNL,  empreendedor, professor, sonhador e 

realizador; Cursando Filosofia - Nova Acrópole.  Gestor do conhecimento da empresa Estímulo de 

Ideias. Palestrante e consultor internacional. Prof.de MBA da PUC – Minas (disciplina: Estratégia de vendas e 

Políticas comerciais). Criador do projeto Comportamento & Negócios". MBA em Marketing e Inteligência de 

Mercado.  Pós-Graduado em Adm. e Marketing.  Grande estudioso na área  do comportamento 

humano.  Possui diversos cursos (nacionais e internacionais) nas áreas de vendas - marketing - 

comportamento humano - gestão estratégica - negociação. 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 mentorias, cursos e palestras em projetos sociais.

Alexandre Osorio



www.estimulodeideias.com.br

lucas@estimulodeideias.com.br
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