
 

 

Estratégias para vencer 2014 

Visão, metas e ação 

 

Temos uma oportunidade para você criar possibilidades de se reinventar 

em 2014. Quando esse ano acabar, o que você terá realizado?  Quais serão os 

resultados de todos os seus esforços diários, semanais e mensais?  O que 

você quer deste ano? O que você tem a oferecer?  Você vê o seu futuro como 

ilimitado em seu potencial?  Você sente que tem grandes possibilidades 

inexploradas?   

Infelizmente, a maioria das pessoas sente que é capaz de ter uma vida 

muito mais enriquecedora do que tem hoje, no entanto, o que está faltando?  E 

o que nos conduz para longe do que queremos e nos faz realizar muito menos 

do que esperávamos? 

 

Neste workshop, Estratégias para vencer 2014 – Visão, metas e ação, 

a Descobrir tem o objetivo de ajudar você a estabelecer uma visão, criar uma 

perspectiva de futuro para sua vida (pessoal/profissional), criar um plano com 

os passos necessários para alcançar os objetivos e metas. Você também vai 

criar um foco e eliminar as distrações que pode manter você estagnado.  Com 

o seu plano de ação elaborado e alinhado a sua mente e coração, você vai 

ficar centrado no caminho que levará ao seu destino específico.   Vamos 

juntos! 

 

 

 

 

 

 



 

 

O que vamos trabalhar? 

 

 

Workshop de Programação 

PARTE I - "Descobrir" (introspecção) - Refletindo sobre os componentes da 

minha vida agora. 

1        Balanço da minha vida atual.   

PARTE II – “ Sonhos" (despertar) - Imaginando que poderia ser. 

2        Visão – o que eu quero da minha vida em 2014?   

PARTE III - "Ação" (executar) - Fazendo acontecer. 

3        Objetivos e Metas SMART;  

4        Definição de metas - Identificar uma estratégia para alcançar meus 

sonhos e objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

FACILITADORAS 

 

Danielle Maciel Brandão,  
 
 
Sócia Fundadora da DESCOBRIR – Desenvolvimento do Potencial 
Humano, Consultora em Gestão de Pessoas. Presidente da Associação 
Brasileira de Recursos Humanos /ABRH – Seccional Alagoas (Gestão 2013-
2015). Empreteca desde 2010, Workshop Empretec - capacitação 
comportamental para potencializar as características Empreendedoras. 
Ministra cursos, treinamentos e palestras em coaching e liderança. É 
Coordenadora do Programa de Coaching através do Instituto Holos para 
CASAL desde Julho de 2012. Possui Mestrado em Geociências, tem a 
Formação e Certificação Internacional em Coaching, 
Mentoring&Holomentoring ISOR® – Foco em Life, Self & Professional 
Coachinge MasterCoach ISOR®, pelo Instituto Holos, Formação em 
Coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching. Ministra atendimentos 
presenciais e Realiza suas agendas de Life, Self, Professional e 
ExecuttiveCoaching para os EUA, Itália e Brasil. Experiências como Técnica 
em Recursos Humanos e Gestora de Projetos. Professora Universitária, 
Consultora Ambiental da CHESF por cinco anos.  

 

  

 
 



 

 

 
 
  
 
Veronica Gurgel,     
 
 
 
 
 
 
Sócia Fundadora da Descobrir - Desenvolvimento do Potencial Humano, 
Certificação Internacional em Coaching, Mentoring & Holomentoringe Master 
CoachISOR®, pelo Instituto Holos, Certificação em Coaching – Personal & 
Professional pela Sociedade Brasileira de Coaching, Practitioner em PNL - 
Programação Neurolingüística. Graduada em letras e pós graduada em Gestão 
do Comportamento Humano e Psicologia nas Organizações e MBA Gestão 
Estratégica e Avançada em Negócios. 
Educadora empresarial e sócia fundadora da CEV (Capacitação com foco em 
Empreendedorismo através de Vivências). Consultoria & Treinamentos 
Empresarias Ltda.  
Credenciada Sebrae/AL nas áreas de empreendedorismo e gestão de 
negócios. Conteudista, desenvolveu alguns treinamentos, dentre eles: Gestão 
para MPEs, Excelencia em Lideranca, Equipes eficazes. Facilitadora 
credenciada pelo Sebrae Nacional/Unctad(ONU) para ministrar e selecionar 
candidatos para o Workshop Empretec – capacitação comportamental para 
potencializar as características empreendedoras – o qual atua desde 1999 
tendo mais de 10.000 horas práticas em sala de treinamento.  
Palestrante nas áreas de empreendedorismo e desenvolvimento humano. 

Facilitadora de treinamentos comportamentais nas áreas de 

empreendedorismo e autoconhecimento.  Ministra atendimentos presenciais de 

coaching para empresários.                                                                                

Foi empresária nas áreas de entretenimento, hospedagem e gastronomia por 

15 anos, experiência que permitiu uma visão holística sobre o funcionamento 

de um negócio. 

 



 

 

INVESTIMENTO 

  

QUANTIDADE DE 
INSCRIÇÕES VALOR 

FORMA DE 
PAGAMENTO 

01 390,00  
À vista ou 

Cartão de crédito 
 

02 370,00 

A partir de 03 340,00 

 

 

CARGA HORARIA: 6H 

 

INSCRIÇÕES 

 

Através do site www.descobrirdph.com, telefone (82) 3432-5728, 9188-6780, 

9615-1586 ou solicitação via e-mail Alexandre@descobrirdph.com. 

 

http://www.descobrirdph.com/

