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É o aprimoramento de cada indivíduo, em 
especial o aumento da performance dos 

líderes, que vai promover o crescimento da 
sua empresa.

Em uma época em que a liderança está substituindo a 
gestão e o aprendizado está substituindo a instrução, o 
Método DeROSE oferece as melhores ferramentas para o 
aprimoramento do indivíduo.

Desenvolvemos um nicho no qual somos a única empresa. Hoje 
estamos presentes em mais de 10 países. Temos um know-how 
que promove incremento de resultados para os executivos 
e suas empresas. O Método DeROSE aprimora o indivíduo, 
construindo uma estrutura física mais robusta e funcional, 
emocional mais estável bem como superlativa capacidade de 
concentração. Transmitimos ao líder o conhecimento necessário 
para que ele atinja a sua máxima performance, proporcionando 
a melhor tomada de decisões rápidas e assertivas.

Desenvolvimento de liderança 
Aprimoramento de potencialidades

Treinamento da equipe

Transformação organizacional

O Método DeROSE contempla especialmente as demandas da 
presidência, diretoria e executivos.
Nesses escalões, encontramos ambiente propício para ensinar 
não apenas as técnicas de respiração, oxigenação cerebral, 
atenção, concentração, intuição, alongamento, aprimoramento 
postural e descontração emocional, mas também para 
transmitir a Nossa Cultura de administração de conflitos, 
gerenciamento de stress, melhoria das relações humanas, 
cultivo da qualidade de vida, resultando em otimização da 
produtividade sustentável.

O MÉTODO DeROSE

O QUE TORNA O NOSSO MÉTODO ÚNICO

FORMANDO GRANDES LÍDERES
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Sistematizada e atuante desde 1960, a nossa metodologia 
se caracteriza por ser um conjunto de técnicas e conceitos 
edificando um programa de aprimoramento pessoal. Algumas 
das ferramentas aplicadas são:
- reeducação respiratória;
- administração do stress;
- técnicas orgânicas que promovem vitalidade e energia; 
- desenvolvimento da descontração emocional;
- aprimoramento da concentração mental;
- gerenciamento de conflitos;
- refinamento das relações interpessoais.



PROGRAMAS

TREINAMENTOS - INDIVIDUAL e EM EQUIPE

CONSULTORIAS

PALESTRAS & WORKSHOPS

1 hora duas vezes por semana
ou 15 minutos por dia
Duração de 3 meses
Ao vivo ou via internet
Ministrados por um Personal Teacher Certificado

1 hora por semana
Duração de 3 a 6 meses
Ao vivo ou via Internet
Ministradas por um Consultor Expert Certificado

Palestras: 30 minutos, 1 ou 2 horas
Workshops: 4, 8 ou 16 horas
Ministradas por um Consultor Expert Certificado

O nosso treinamento consitui uma preparação muito completa 
com técnicas e conceitos para aprimorar as suas habilidades. O 
Personal Teacher ensinará recursos para incrementar a vitalidade, 
desenvolver inteligência emocional e cultivar uma superlativa 
capacidade de concentração e foco.
Através de conversas, você será instigado a melhorar o 
seu desempenho na liderança, na gestão de pessoas e na 
administração de conflitos, conquistando um aprimoramento 
constante das relaçoēs interpessoais.

Consiste em um trabalho individual de acompanhamento 
personalizado e profundo aplicado. Uma troca de experiências 
sobre lifestyle, organização de tarefas, gestão do stress, 
administração de conflitos, liderança etc. que vai catalisar o 
processo de desenvolvimento das potencialidades do líder.
O Consultor oferece um olhar externo sobre a rotina e os hábitos 
do executivo com o propósito de gerar crescimento como 
profissional e como pessoa.

Alguns dos conteúdos que podem ser abordados são: boas 
relações humanas, administração de conflitos, gestão de 
stress, alta produtividade, foco, reprogramação emocional 
e administração do tempo. Todas as palestras e workshops 
trasmitem conhecimentos que podem ser traduzidos em novas 
práticas no dia a dia, efetivamente trazendo uma influência 
positiva para a forma de lidar com o trabalho e a vida pessoal.

Aprimoramento profundo e duradouro das habilidades dos líderes

Tutoria personalizada para desencadear evolução profissional e pessoal

Transmissão de conhecimentos estimulando mudanças comportamentais dos executivos
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Mais vitalidade
Melhor administração de stress
Aumento da capacidade pulmonar
Mais tônus muscular
Mais flexibilidade
Maior capacidade de descontração
Melhora geral na qualidade de vida

Incremento na capacidade de liderança
Melhor administração de conflitos
Aprimoramento na gestão de pessoas
Mais concentração
Mais criatividade
Aumento da produtividade
Crescimento pessoal e organizacional

RESULTADOS PERCEBIDOS

A CURTO 
PRAZO

A MÉDIO 
PRAZO




