
O Q U E É O
SAPIENS DESENVOLVIMENTO HUMANO?

O Sapiens é uma plataforma de 
cursos de Desenvolvimento 

Humano, Mentoria e 
Orientação de Carreiras 
voltada para os estudos da 
Psicologia Positiva, da 
Filosofia e da Neurociência. 

Dentre os nossos pilares, 
está a disponibilização de 

conteúdos científicos e 
filosóficos sobre a mente 

humana em uma linguagem de 
fácil acesso e assimilação.

Q UAIS T R ABALHOS
O SAPIENS DESENVOLVIMENTO

HUMANO DESENVOLVE?

Cursos e treinamentos 100% On-line

Palestras empresariais On-line e Presenciais

Mentorias individuais - acompanhamento de carreira pessoal, de forma 
técnica, emocional e estratégica com foco no alcance dos melhores resultados.

Gerenciamento de carreiras no 
mercado de Lançamentos Digitais

D E S E N V O LV I M E N T O  H U M A N O



Q U E M É
RODRIGO QUEIROZ?

CEO do SAPIENS - 
Desenvolvimento Humano,

é graduado em Filosofia, 
pós-graduado em Psicologia 

Positiva e expert em 
Educação Online.

Sua experiência de mais
de 20 anos conduzindo 
pessoas para o seu 
despertar e 
desenvolvimento foi 
pontual para que 
estabelecesse uma 

relação de amor com as 
pesquisas que envolvem a 

mente humana.

Seu chamado pessoal o
fez tornar o sonho SAPIENS 

DESENVOLVIMENTO HUMANO
virar realidade.



PALESTRAS
CORPORATIVAS

Melhora
do clima

organizacional

Redução
de conflitos

internos
As palestras ministradas

por Rodrigo Queiroz
têm como objetivos: 

Comunicação
interpessoal

mais assertiva

Engajamento
dos funcionários

Metas e
objetivos mais

claros entre
as equipes

Incentivo
ao poder

de decisão



Para quem se destina o treinamento?
Se beneficiarão aqueles que querem ter ações mais 
bem-sucedidas e felicidade duradoura por meio de uma 
revolução tanto na vida pessoal quanto profissional. Durante 
essa imersão, será possível, ainda, aprender o caminho para 
definir suas metas pessoais de uma maneira mais assertiva e 
traçar objetivos que tragam uma compreensão clara do 
destino almejado.

Palestras
Produtividade e resultados positivos: 
desconstruindo velhos padrões para se 
tornar altamente eficaz
Lições poderosas para a transformação pessoal: entre 
treinamento é baseado na teoria apresentada na obra Os 7 
Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen 
Covey, onde são trabalhados temas como:

- Proatividade e objetividade

- Estabelecimento de prioridades

- A lógica do benefício mútuo

- Habilidades de comunicação

- Sinergia - o poder das relações interpessoais

- Como exercer o equilíbrio emocional - Renovação

DURAÇÃO:10 HORAS - IMERSÃO



Palestras
Empreenda Seu Departamento - Como 
Ser Disruptivo na Empresa

O Intraempreendedorismo se trata de um conjunto de 
ações capazes de estimular o colaborador de sua 
empresa a agir e pensar como se fosse dono do próprio 
negócio. Ou seja, consiste em uma conscientização nas 
vantagens que o funcionário tem ao buscar 
oportunidades de empreender e inovar dentro da própria 
empresa na qual já trabalha, por meio da criatividade e 
da inovação. Com o apoio do negócio, os funcionários 
podem desenvolver novos produtos, serviços ou processos, 
beneficiando-se deles.

- Aumento da produtividade

- Rentabilidade elevada

- Melhoria nos relacionamentos

- Habilidades de liderança

- Comprometimento

- Resiliência

DURAÇÃO:2 HORAS



Palestras
Resiliência e Inteligência Emocional como 
competências no ambiente corporativo
Para a física, Resiliência é a "propriedade que alguns corpos 
apresentam em retornar à forma original após terem sido 
submetidos a uma deformação elástica". 
Mas, quando ouvimos falar sobre a resiliência na prática,
é sobre manter a calma diante das adversidades, preservar o 
autocontrole e encarar as situações difíceis com equilíbrio
e tranquilidade. 
A partir do momento em que você vira a chave e adquire a 
percepção de que pode evoluir um pouco mais por meio de uma 
situação difícil, ou desconfortável, você entendeu, na prática, 
qual é o verdadeiro significado da Resiliência.   
Por isso a resiliência hoje em dia é interpretada como uma 
competência influenciada pelo estilo de vida do indivíduo. 
Quanto mais se ganha consciência sobre as próprias reações e 
comportamentos diante de situações de pressão e desafios, por 
exemplo, mais se domina essas questões.
Nessa palestra, são trabalhados temas como:
- Antecipar tendências e acontecimentos, prevendo problemas
e divergências

- Como ser flexível e protagonista das suas ações, buscando
sempre enxergar soluções

- O caminho para conhecer a verdadeira dimensão
de um problema e dar a devida importância a ele

- Como desenvolver relacionamentos significativos

- Cultive e valorize seu poder de ação e de escolha

DURAÇÃO:

3 HORAS



Cursos e Treinamentos

TREINAMENTO ONLINE
Kintsugi: 33 Dias Para Se Reconstruir
Este treinamento é o ponto de partida da sua jornada de 
autoconhecimento: por meio do treinamento KINTSUGI – 33 DIAS 
PARA SE RECONSTRUIR, você vai descobrir como funcionam suas 
emoções e qual é a melhor forma de guiá-las de uma maneira 
consciente e próspera, para que, diante de uma dificuldade, de 
um obstáculo ou de uma queda, você tenha uma musculatura 
emocional forte o bastante para não se “quebrar” mais.

Durante 33 Dias você terá o acompanhamento de Rodrigo Queiroz 
e poderá acessar ferramentas e conhecimentos que vão te guiar 
para uma vida melhor – no sentido de que você vai passar a 
entender como você funciona, reconhecer as suas 
responsabilidades e ter um mapa para sair desse lugar o qual não 
está confortável, abandonar a vida que você não esperava ter neste 
momento e partir em busca das suas maiores realizações.

ACESSE O SITE!

https://sapiensweb.com.br/33-dias-para-se-reconstruir/


Para quem se destina o treinamento?

Todo mundo que se encontra fazendo questionamentos, como 
“por que eu vivo essa experiência de vida?; “Por que estou aqui?”; 
“Por que que, ciclicamente, me acontecem os mesmos problemas e 
dificuldades?”; “Por que sempre me conecto com pessoas que me 
magoam e me decepcionam?” vão encontrar respostas e soluções 
consistentes durante essa jornada.

O treinamento KINTSUGI – 33 DIAS PARA SE RECONSTRUIR vai 
reconectar os seus pedaços, dando um sentido para sua vida, de 
modo com que você caminhe para a sua realização e que nada 
mais possa te paralisar.

Durante o treinamento, você vai:

1. Desenvolver as suas capacidades de gerenciamento das emoções 
fortalecendo suas características e potencializando suas virtudes.
 
2. Tomar autoconsciência e direcionar suas capacidades e 
habilidades para ter uma vida realizada com autorresponsabilidade
 
3. Transformar as adversidades em recomeços e ter estrutura para 
suportar dores sem quebrar. Consolide uma mente resiliente.
 
4. Ter consciência do seu estado atual, se conectar com a sua 
essência e viver com mais clareza o seu propósito.

ACESSE O SITE!

https://sapiensweb.com.br/33-dias-para-se-reconstruir/
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Cursos e Treinamentos

CURSO ONLINE
Inimigos do Sucesso - Supere

os Vilões da Autossabotagem

Aquilo que bloqueia as suas ações, te impede 
de crescer e abala a sua autoconfiança é 

denominado Autossabotagem.

Inimigos do Sucesso - Supere os Vilões da 
Autossabotagem é a fórmula que você

precisa para sair do cativeiro que impede
a sua progressão: seja na vida amorosa, 

profissional ou no ambiente familiar.
 

Quando você olha para sua história e
retrocede 10 anos, o que vê? Consegue

se reconhecer? Sente-se feliz com o que
se tornou?

ACESSE O SITE!

https://sapiensweb.com.br/inimigosdosucesso/


Para quem se destina o treinamento?

Inimigos do Sucesso - Supere os Vilões da Autossabotagem é 
ideal para quem não consegue avançar em algum setor de sua 
vida e se encaixa em um dos três grupos abaixo:

1. O das pessoas que conseguem identificar com facilidade seu 
autossabotador e tentam sair do ciclo;

2. Aquelas que vivem normalmente sem terem ideia do porquê 
não conseguem avançar em seus objetivos;

3. E as que identificam seus autossabotadores, porém, 
continuam vivendo normalmente por não conseguirem separar 
uma coisa da outra.

Durante o treinamento, serão apresentados os 7 Maiores Vilões da 
Autossabotagem  e qual o antídoto para superar cada um deles: 

1. Procrastinação - Como parar de uma vez por todas de deixar tudo 
para depois e não finalizar suas obrigações e projetos.  

2. Ansiedade - Aprenda a parar de sofrer por fatos que ainda não 
aconteceram e mantenha a mente focada no momento presente.

3. Perfeccionismo - É possível lidar com a autocrítica de uma
forma saudável 

4. Síndrome do Impostor - O caminho para lidar com a autocrítica de 
uma forma saudável

5. Culpa - Liberte-se daquilo que não te pertence

6. Vitimismo - Assuma a sua responsabilidade e o controle da sua vida

7. Medo - Deixe esse temido autossabotador de lado para sempre

ACESSE O SITE!

https://sapiensweb.com.br/inimigosdosucesso/


D E S E N V O LV I M E N T O  H U M A N O

FALE CONOSCO

Acompanhe nossas redes sociais!

contato@sapiensweb.com.br

Relacionamento
(14) 99869 2812

ou
(14) 988031427

Paula Santana - Assessoria
paula@sapiensweb.com.br

https://api.whatsapp.com/send?phone=5514998692812&text=Ol%C3%A1!%20Aqui%20%C3%A9%20do%20relacionamento%20do%20Sapiens%20Desenvolvimento%20Humano.%20Como%20Posso%20te%20Ajudar%3F
https://api.whatsapp.com/send?phone=5514988031427&text=Ol%C3%A1!%20Aqui%20%C3%A9%20da%20Assessoria%20de%20Imprensa%20do%20Sapiens%20Desenvolvimento%20Humano.%20Como%20Posso%20te%20Ajudar%3F
https://www.instagram.com/sapiensweb/
https://www.facebook.com/sapienspsi
https://www.youtube.com/channel/UC_2xtUvbeZ8JdVmbXPrmJMA
https://t.me/joinchat/AAAAAEYvd2z8vWYeVI_kmQ
mailto: paula@sapiensweb.com.br
mailto: contato@sapiensweb.com.br



