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contexto  
edesafios

entendao que  
éem1minuto

impacto

o queé o estado de flow

É o seu estado de melhor performance e de aprendizado 

acelerado. Um estado que pode ser ativado quando corpo e 

mente se integram para atingir objetivos desafiadores e com 

significado.

impactos do flow

Aumento de desempenho e aceleração de aprendizagem 

individual e coletiva.

Integração e fortalecimento de equipes/squads.

Maior criatividade e pessoas menos contidas pelas abordagens 

convencionais.

como acontece

Destinado especialmente para líderes conscientes e equipes/squads

ágeis, é uma  experiênciadeaprendizagemcomposta porpalestra, 

workshop, offsitee webinar.

Organizações e indiviíduos tem que lidar com mudanças constantes e 

cada mais vez mais rápidas. Capacidade de aprender e performar nestes 

espaços mais curtos de tempo, vão definir os  profissionais e as 

organizações conectadas à quinta revolução industrial.

Este programa, é uma oportunidade de conhecer mais

sobre o estado de Flow e aprender a ativar seus gatilhos, como clareza 

de objetivos,  concentração e hiperfoco, relação desafio x habilidade, 

entre outros. 

Um verdadeiro “hack” da cultura organizacional.

para aorganização
Líderes preparadospara transformar os ambientes e  

resultados, influenciando pessoas e hackeando a  cultura

organizacional apartirdo desenvolvimento de novos hábitos e 

comportamentos .

para os participantes
Conhecimento sobre características e ‘gatilhos’ pessoais, 

que possibilitam aumento de desempenho e aceleração 

de aprendizagem, capacitando indivíduos e equipes para 

agir e mudar hábitos e modelos de trabalho na

organização.
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público Líderes da organização, de qualquer área ou  

negócio, independentemente do pipeline;potenciais  

influenciadores, futuroslíderes. Equipes/squads.

O Projeto Flow é uma experiência de aprendizagem

impactante,  que pode ser desenhada sob a forma de 

palestra interativa, workshop, offsite e business game   

facilitada porespecialistase apoiada porumarede de

mentores.Práticas vivenciais fazem parte do conteúdo.

a experiência

Aabordagemtem três

módulosprincipais:
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Os programas do Projeto Flow são customizados à partir das características e necessidades de cada 
organização.

Podem compor cada programa, experiências vivenciais externas como Pitstop de Formula 1 
(simulação em réplicas de tamanho real), Fligby (business game de aplicação das habilidades do 
flow na liderança), flutuação em tanque de isolamento sensorial e salto de paraquedas em túnel de 
vento, entre outros.
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entregáveis

possíveis

SA

Prazode 

Entrega

Opcionais

Self Assessment (Deep 

Dive– Eneagrama)

Mapeamento 

neurofuncional.

Sequência de 

retreinamento cerebral 

via neurofeedback.
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Experiência E1 E2 E3

Palestra

Workshop

Offsite 2 dias

Fligby (business game)

Acompanhamento A1

(a distância)

Para sustentação da  aprendizagem, os  participantes serão  apoiados 

por mentores  especialistas,como objetivo  de esclarecimento de  

dúvidas, acompanhamento da evolução de seus programas pessoais e 

da equipe, dicas de ajustes, suporte ao desempenho, troca de  

experiênciaseboaspráticas.

“Grandes empresas, incluindo a Microsoft, Ericsson, Toyota e

Google entenderam que ser capaz de dominar e controlar essa

sensação do Flow é o Santo Graal para qualquer líder.”
R E V I S T A  F A S T  C O M P A N Y

“Quando perguntamos a executivos o quanto mais produtivos

eles eram em estados de pico (flow) do que na média…o

resultado mais comum em níveis senior é de um aumento

de cinco vezes… “

P E S Q U I S A  M C K I N S E Y

“A métrica número um que as empresas precisam

monitorar? Percentual do estado de Flow. Interrupções que nos

colocam fora do estado de flow aumentam

dramáticamente os ciclos de pesquisa e desenvolvimento

e…os custos.”
R E V I S T A  F O R B E S

WS2
Definido de acordo com as características de cada programa.
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quem faz

Cadu Lemos, paulistano, teve uma 
carreira diversificada, começando 
como DJ e locutor de rádio nos anos 
80, na cena do rock de Brasília, volta 
para SP, onde vive uma carreira de 
executivo pontuada nos anos 90 por 
passagens em grandes grupos de 
comunicação (Ogilvy e Wunderman), 
mercado financeiro,  onde foi diretor 
de marketing do Banco Nacional e 
diretor de serviços a clientes no 
Grupo VR. 

Em seguida como sócio da Indicator
Pesquisa de Mercado (atual GfK) , 
pilota a divisão de “mystery shopping” 
(cliente oculto), o embrião de sua 
consultoria de desenvolvimento 
humano criada em 1998.  Coach
certificado em Eneagrama pela 
International Enneagram Association
e em Customer Relationship
Management pela ShaunSmith +Co
da Inglaterra. 

Autor do livro “A Corporação Tribal” e 
co-autor dos livros “Dominando 
Estratégias de Negócios” e 
“Laboratório de Marketing”, foi 
professor do MBA da Fundação Dom 
Cabral e do IBMEC

Pesquisador do desenvolvimento 
humano nas culturas organizacionais, 
seu foco hoje está no neurofeedback 
e Flow.
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Rogério Estevão, carioca, construiu 
sua carreira em grandes empresas 
como Shell, Unibanco e Santander, 
com vivência em fusões  e 
ambientes de reestruturação 
organizacional. 

Nestas passagens, desenvolveu, 
lançou e comercializou  diversos 
produtos financeiros  para os 
segmentos de varejo.

Entre suas características como 
gestor, formou e liderou equipes de 
alta performance em nível 
executivo e gerencial. 

Nos últimos quatro anos, dirigiu a 
área de desenvolvimento 
organizacional da Orizon, empresa 
com atuação no segmento de 
saúde, investida pela Bradesco 
Seguros, Cielo e CASSI , onde foi 
responsável  pela adoção das 
metodologias LEAN e Agile como 
parte da transformação digital da 
companhia, sua reorganização e 
consolidação da nova cultura.

Graduado em Engenharia pela UFRJ 
e com extensões em gestão pela 
Fundação Dom Cabral, Kellog
School of Management e Wharton
University.

mailto:OLA@TEYA.US

