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Curso online
Perfil Comportamental

Perfil Comportamental é um curso online dinâmico e moderno que vai mu-

dar completamente a forma que você enxerga as pessoas. Com este curso você 

vai entender como as pessoas agem e pensam para, assim, melhorar seus rela-

cionamentos e sua forma de se relacionar com cada pessoa e deixar sua comu-

nicação mais clara e de acordo com cada perfil.

O curso baseia-se em estudos criteriosos e reconhecidos de profissionais do 

comportamento humano, pedagogia, psicologia e neurociência.

O que está incluso no curso?
• Aulas em vídeo

• Ebooks

• Certificado
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Para quem é o treinamento?
Gestão e liderança

• Melhorar a comunicação e aplicar feedbacks mais claros e de acordo com 

os traços de cada perfil

Comercial

• Aumentar a performance nas vendas, estabelecer rapport com o público e 

aumentar o poder de persuasão e de negociação

Profissionais da saúde

• Comunicação mais clara e assertiva para que os clientes fiquem mais à von-

tade para se abrir e mais adeptos às mudanças

Comunicadores

• Criar discursos para atrair a atenção de todos os público

Você

• Melhorar a comunicação e ampliar o conhecimento sobre como as pessoas 

pensam e agem

Qual o objetivo?
O principal objetivo do curso é ampliar o entendimento sobre as outras 

pessoas, para melhorar os relacionamentos e a comunicação.
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Em que ajuda?
Nos relacionamentos

• Manter comunicação mais clara e assertiva

• Solucionar conflitos pessoais na família e no trabalho com mais facilidade

• Entender como as pessoas pensam e agem

• Criar e manter o rapport, a chave para bons relacionamentos

Na comunicação

• Eliminar conflitos

• Gerar proatividade

• Aumentar a persuasão e o poder de influenciar

• Comunicação clara para qualquer tipo de público

No autoconhecimento

• Melhorar o autoconhecimento e o autodesenvolvimento

• Desenvolver estratégias mentais

• Facilitar e acelerar os processos de aprendizagem

• Identificar suas aptidões

• Criar estados de excelência e alta performance

Nos negócios

• Aprimorar a comunicação para lidar melhor com os clientes

• Aumentar a produtividade

• Realizar reuniões efetivas

Na negociação

• Ampliar a capacidade de negociação, convencimento e persuasão

• Como intermediar uma negociação com êxito

• Melhorar a performance da venda

• Se comunicar de forma clara e inteligente de acordo com cada cliente
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Por que escolher a Elleven Digital?
• Possuem um custo menor, já que não há necessidade de um local físico para 

as aulas e o aluno não precisa gastar com transporte e alimentação.

• Você pode fazer o curso onde e quando quiser, sendo necessário somente 

um computador, um tablet ou um smartphone com acesso à internet, o que 

facilita a conciliação de estudo e trabalho.

• Os cursos nline têm a mesma qualidade dos treinamentos presenciais.

• Os alunos que não moram próximos à Elleven conseguem ter acesso facil-

mente aos cursos, sem a necessidade de se deslocar.

• O material utilizado fica disponível para ser acessado quando você precisar 

e sempre são atualizados.

Conteúdo programático
• Perfis comportamentais

• Conhecimento e aplicação

• Levantamento de tendência comportamental

• Características dos perfis

• Perfil e linguagem

• Negociação e perfis comportamentais

• Perfis e ambientes

• Feedback e perfil comportamental

• Gestão do tempo e perfis comportamentais

• Liderança e perfis comportamentais
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Sobre a Elleven
A Elleven é uma empresa voltada a oferecer soluções integradas que con-

ciliam o desenvolvimento do potencial humano e estratégias e metodologias 

de gestão. 

Temos premissas bastante claras e um propósito muito forte: fazer a dife-

rença na vida das pessoas. 

A Elleven é formada por uma equipe capacitada e composta de pessoas que 

há mais de uma década se dedicam ao desenvolvimento humano. 

Atuamos no segmento voltado a cursos, treinamentos, conferências, 

workshops e seminários e atendemos clientes dos mais variados setores, de 

pessoas físicas a pessoas jurídicas.

O conhecimento é transformado em processos para aumento da perfor-

mance do ser humano, por meio de metodologia inovadora, fundamentada na 

neurociência e respaldada por recursos efetivos como neurocondicionamen-

to, aprendizagem acelerada direta ao inconsciente (AADI), medicina compor-

tamental, coaching e programação neurolinguística (PNL).
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Inscreva-se já no
Perfil Comportamental

https://ellevendigital.com.br/produto/perfil-comportamental/

contato@ellevendh.com.br
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