


Currículo da Pessoa Responsável:

• Karina Rebelo Hofstätter: Professional and Personal Coaching,

Leader as Coach, Executive Coaching e Business Coaching pelo 
Behavioral Coaching Institute. Bacharel em Administração de 
Empresas, Especialista em Estratégias de Marketing – foco em 
vendas; atua em áreas de controle de qualidade, implantação da 
ISO 9001, avaliadora e examinadora do PGQP de 2002 a 2007, Lead 
Assessor ISO 9001 pelo BVQI, com mais de 17 anos de experiência 
em sistemas de gestão da qualidade, gestão de processos, 
desenvolvimento de liderança e relacionamento interpessoal, 
planejamento estratégico, BSC, atendimento ao cliente. Docente de 
Recursos Humanos, TGAI e TGAII, Qualidade em Serviços, Marketing 
em Serviços. Formação - SBDG - Coordenação de grupos e 
desenvolvimento de liderança. Diretora da Provoko 
Desenvolvimento Profissional e da CRK Associados Ltda. Especialista 
em Neuroliderança e Neurocoaching pelo IBC. Coordenadora do 
Curso Líder Cocriativo na Extensão da Unisinos. Coordenadora do 
Curso de extensão Formação de Líder Coach da Feevale.



Neuroliderança: Como a ciência está 
revolucionando a forma de liderar pessoas



A Mente focada em Resultados

O tema Neurociência opera diretamente na mente do líder focado 

em resultados com base em pessoas e processos.



• Nenhum cérebro é idêntico a outro, apesar de todos serem 
similares. Ninguém pensa de forma idêntica a de outro.



Um dos maiores problemas no universo corporativo 
não está em administrar o negócio, mas, em 

administrar a “vaidade” das pessoas! 





Criar novos hábitos é mais fácil que mudar os velhos.



• Quanto mais atenção (consciência) se der a um dado circuito de 
conexões, mais as conexões serão reforçadas (aprofundamento da 
gravação). A consciência do aprendizado o reforça.

• A associação de emoção à informação ajuda a aprofundar a gravação 
reforçando as conexões.

• O cérebro é inerentemente "preguiçoso" e prefere tentar usar o que já 
sabe, os circuitos já gravados, para lidar com qualquer demanda, antiga 
ou nova que seja.



Por outro lado, o cérebro 
possui uma capacidade 
impressionante e natural para 
desenvolver novas soluções 
para problemas antigos ou 
novos (criar novos circuitos e 
gerando insights), mas o 
acesso a esta capacidade 
precisa ser habilitado e 
estimulado para ocorrer.



Antes de pensar em planejar, algumas mudanças interiores são 
necessárias. Mudança de paradigma e autoconhecimento.



Pense....



E o quanto estes padrões estão no seu cotidiano?

Ciclo 

Vicioso



O cérebro aprende atuando!

Duas coisas que levam o cérebro a exaustão: incerteza e 
a falta de controle. (David Rock)



Os gestores que entenderam os 
recentes avanços da ciência 
cognitiva poderão liderar e 

influenciar a mudança consciente, 
transformando completamente 

suas organizações. 



+Nós+somos+a+soma+de+nossas+escolhas+



Foco na Automotivação
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Quem tem um porque para viver, pode enfrentar 
todos os “comos” (NIETSCHE)



• Qual seu propósito?

• Qual o seu legado?

• Quais exemplos você 
pratica no seu cotidiano?

• Do que se orgulha?

• O que te faz sorrir? E como 
você contagia pessoas?

Uma pequena Provocação!!



Fazer é Viver o seu Porquê por 
meio de Ações!

Ser é quem você é. Fazer é o que você faz com isso. 
Fazer alinha e inspira ações, desenvolve ferramentas 

e recursos para trazer o propósito de pessoas e 
empresas à vida.





Podem até existir pessoas mais talentosas 
que você,

mas não existe desculpa para qualquer 
um ter mais dedicação do que você.

Derek Jeter



Muito Obrigada!
Karina Rebelo Hofstätter
karina@provoko.com.br
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