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"O QUE CRIA A
É A FORMA COMO
AGIMOS DIANTE
DA MUDANÇA."

Daniel Hosken desmistifica
a mente e
o
sentido de
.
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Amplia caminhos para usa-la

Mestrando em neurociências, pós

a nosso favor, nos tornando

graduado em gestão e especialista
em comportamento humano.

.

Se dedica ao desenvolvimento

Entusiasta da produtividade

de práticas de trabalho e hábitos

e alta performance, apresenta

sustentáveis, ajudando pessoas a

soluções práticas embasadas

terem uma relação mais saudável
produtiva com as empresas.

na neurociência, em suas
especializações e pesquisas sobre

Autor do livro “Por que é difícil

o

mudar? Provocações sobre os

.

desafios humanos na jornada
da mudança”.
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resultados

Como desenvolver motivação,
eficiência e alta performance?

Você está preparado para atuar em

Qual é a influência das mudanças

Começo e recomeço: como ser

empresas tecnologicamente inteligentes,

e das novas tecnologias em

consistente e não resistente?

adaptáveis e abrangentes? Como ser
agente de transformação e enxergar

nossas vidas, em como pensamos,
sentimos e agimos?

Uma palestra que compartilha

oportunidades nas mudanças?

ferramentas de produtividade e
discute desafios de desenvolver

Uma palestra indicada para provocar

mente do futuro, traduzindo de forma

uma mente produtiva, equilibrando

engajamento, mudança de mindset de como

simples, os avanços da neurociência.

vida pessoal e profissional.

agimos diante das mudanças e promover

mostra como é a
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novos hábitos, para novos tempos.
ressignifica a mente

Para ele, o importante não é o
cérebro com que você nasceu,

e amplia caminhos para usa-la a

Apresentação inspirada no livro de sua autoria

mas o que você faz com ele.

nosso favor.

"Por que é difícil mudar?", publicado em 2020.
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Produtividade
no Home Office

Competências da
Nova Lideranças

dmt.ag
Gestão da
Mudança

Inteligência Emocional
para Resultados
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Gestão de Equipes
Remotas

Saúde
Mental

