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Infinity   
Neurobusiness



Portfólio  
de Trabalho

✤ O mundo mudou e as empresas precisam de novos conhecimentos 
para superar os desafios atuais e obter os resultados desejados.  

✤ As últimas descobertas da Neurociência estão sendo aplicadas ao 
mundo dos negócios e os resultados são muito mais efetivos do que 
os obtidos através da administração tradicional. 

✤ As empresas que demorarem para entender que as pessoas são o 
ativo mais importante e como funciona o seu processo de decisão 
inconsciente, estão fadadas ao fracasso e ao esquecimento.
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Infinity   
Neurobusiness
MISSÃO 

“Transformar pessoas e empresas por meio da aplicação do conhecimento da neurociência” 

VISÃO 

“Ser referência mundial no desenvolvimento dos conceitos de Neurobusiness, despertando,  
capacitando e potencializando talentos”
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Infinity   
Neurobusiness
VALORES 
Acreditamos no potencial das pessoas 
 Todas as pessoas tem potencial para serem o que quiserem.  

Atuamos com comprometimento e honestidade  
O que for acordado sempre será cumprido.  

Ajudamos as pessoas a viverem através do seu propósito 
Cada pessoa deve definir sua real motivação para viver.  

Agimos com foco no resultado  
Todas as ações e projetos devem fazer entregas efetivas.  

Sem conexão não há transformação  
Os relacionamentos são os ativos mais importantes.
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Infinity   
Neurobusiness
PROPOSTA DE VALOR 
A Infinity Neurobusiness é uma empresa de consultoria empresarial e educacional que utiliza como base a 
neurociência para gerar resultados efetivos na vida das pessoas e de suas empresas.  

Entendemos que todos possuem desafios diários lidando com conflitos pessoais e econômicos, gerando 
medo e padrões negativos que aprisionam a mente da pessoas impedindo que vivam o seu máximo.  

Por isso atuamos ajudando cada pessoa a construir o seu propósito de vida e a definir seus objetivos, 
despertando a alta performance e obtendo excelentes resultados.  

Acreditamos que pessoas inovadoras e diferenciadas, que buscam a excelência no que fazem, entendem 
que o caminho do sucesso é a transformação pessoal através da neurociência. 



Neurovendas 
Neuromarketing 
Neuroliderança 
Neuroeducação 
Neurocoaching 
Neuronegociação 
Neuroinovação 
Vendas Consultivas 
Atendimento 
Marketing Digital 
Comunicação e Persuasão 

Mídias Sociais 
Apresentações TED

Áreas de  
Atuação
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O Método MINDleader

Método 

O sucesso de cada equipe, dependerá da capacidade do líder 
de identificar talentos e capacidades, colocando cada membro 
no lugar certo. 
Ou seja, identificar os pontos de aderência e divergência 
memética, capacitará o líder a criar um ambiente harmônico e 
seguro, para que a equipe possa se expressar, dar e receber 
feedback. 
Dessa forma, o líder conseguirá, desenvolver um plano de 
capacitação e coaching para que a equipe aprenda novas 
técnicas e conceitos, bem como mude alguns hábitos 
necessários para se obter a alta performance. 
Sem o método, os colaboradores, mesmo capacitados e com 
as qualificações necessárias, ainda realizará as atividades com 
base no comportamentos e conceitos aprendidos em 
experiências anteriores e com base em sua estrutura de crenças 
e da sua maneira, mesmo que tenho sido pedido para atuar de 
forma diferente.



Alguns Clientes



Diretoria  
Infinity 

Tiago  
Cavalcanti Tabajara

Vanessa  
de Moura

CEO COO

Presidente e Fundador da empresa que 
dedica sua vida a ajudar as pessoas a 

viverem o seu propósito de vida

Diretora de Operações, possui grande 
experiência na gestão de pessoas e 

organização de eventos.



Vanessa de Moura 

•Quase 20 anos de experiência na organização de ventos; 
•10 anos de experiência em psicoterapia e aconselhamento profissional; 
•Atua como Consultora de recrutamento e seleção, Professora e 
Neurocoach há 7 anos; 

•São mais de 200 pessoas atendidas; 
•COO da Infinity Neurobusiness Consulting; 

•MBA em Neurobusiness pela FAMAQUI; 
•Graduação em Psicologia pela ULBRA; 

     Mais informações:  www.infinityneuro.com

http://www.infinityneuro.com
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Sobre o  Fundador



Tiago Cavalcanti Tabajara 

•18 anos de experiência na área comercial passando por empresas como 
DELL, TOTVS e TIM; 

•19 anos de experiência atuando com consultorias de marketing e 
propaganda; 

•Atua como Palestrante, Professor, Consultor e Coach há 10 anos; 
•É professor e orientador de Teses de Mestrado na FCU/USA; 
•Autor do Livro MINDSET: Mente de Aço Atitudes de Ouro; 
•Mais de 10 mil profissionais treinados; 
•CEO e Fundador da Infinity Neurobusiness Consulting; 
•Coordenador do Comitê de Neurocoaching da Neurobusiness Society; 
•Criador e Coordenador do 1º MBA em Neurobusiness do Brasil 
•Criador do Método Infinity de Neurocoaching 

•Doutorando em Business Administration in Neuromarketing pela Florida 
Christian University em Orlando/USA; 

•Mestre em Business Administration in Neuromarketing pela FCU/USA; 
•MBA em Gestão Empresarial pela FGV; 
•MBA em Gestão de Projetos pela Uninter; 
•Graduação em Gestão de Marketing pela FTEC; 
•Graduação em Publicidade e Propaganda pela ESPM**; 

     Mais informações:  www.cavalcantitabajara.com



COORDENADOR MBA 
PROFESSOR GRADUAÇÃO 

E MBA 

PROFESSOR E PALESTRANTE 
WORKSHOP 

CURSOS 
FORMAÇÕES

PROFESSOR MESTRADO 
ORIENTADOR DE TESES 

BUSINESS  
ADMINISTRATION IN 
NEUROMARKETING

FUNDADOR 
PROFESSOR E PALESTRANTE 

WORKSHOP 
CURSOS / FORMAÇÕES 

CONSULTORIA 
COACHING

PROFESSOR E PALESTRANTE 
WORKSHOP 

CURSOS 
FORMAÇÕES

PROFESSOR DE PÓS 
NEUROMARKETING 

Experiência Acadêmica

CURRÍCULO LATTES 
HTTP://LATTES.CNPQ.BR/0772288889491168

http://lattes.cnpq.br/0772288889491168


Release para o Mercado
Divergências culturais e de valores são as causas da baixa produtividade no Brasil, aponta o 
especialista em Neuromarketing. 
 Uma pesquisa científica inédita no Brasil na área de Neuromarketing, mostra como é possível 
aumentar a performance de qualquer equipe e diminuir o chamado turnover, responsável por gerar, 
para as empresas, altos custos com rescisões e uma grande perda de conhecimento e continuidade de 
projetos. O pesquisador responsável é o professor e palestrante Tiago Cavalcanti Tabajara, um dos 
apenas nove especialistas  das Américas no segmento, com título de Mestre em Business 
Administration in Neuromarketing. 
 Para realizar a pesquisa, Tabajara se baseou no índice atual de turnover no Brasil, de acordo com 
pesquisa realizada pela consultoria Robert Half, de 59% - dentre os quais, conforme aponta o Instituto 
Gallup, 66% correspondem a pedidos de demissão por problemas de relacionamento com gestores. 
A conclusão de Tabajara é que as pessoas não se demitem ou são demitidas por não saberem realizar 
uma atividade ou por não serem qualificadas, mas por divergência de pensamento com seus gestores. 
O estudo foi realizado para a tese de mestrado do pesquisador na Florida Christian University, em 
Orlando (EUA), e teve como amostra 81 pessoas, dentre elas líderes e liderados de uma grande 
empresa gaúcha de atuação nacional. 
 “As pessoas se demitem por divergência de pensamentos, ideais e padrões culturais, e enquanto 
isso não acontece, a empresa trabalha com baixa performance, pois os colaboradores acabam 
perdendo muito tempo com discordâncias, com expectativas e instruções mal compreendidas. Assim, 
acabam por não fazer o que precisa ser feito ou então, quando fazem, fazem com má vontade, com 
baixa qualidade e de forma muito lenta”, afirma Tabajara. É o chamado “corpo mole” que, por 
consequência, reduz a performance e o resultado da empresa, impactando diretamente no atendimento 
aos clientes, processo fundamental para a fidelização. 
 A tese do pesquisador teve como objetivo explorar a estrutura de valores e crenças - chamada pela 
neurociência de Memética - para criar um ambiente no qual haja um direcionamento único dessas 
crenças ou, até mesmo, uma fusão, para que se obtenha uma harmonia de pensamentos e atitudes 
entre líderes e liderados. Tabajara busca evidenciar quais são os pontos de divergência e como eles 
podem ser eliminados de forma a gerar um ambiente mais produtivo e mais aderente às estratégias e à 
proposta de valor da empresa.  



Artigos Publicados
www.administradores.com/u/tiagotabajara/artigos/ 

http://www.cavalcantitabajara.com/#neuroblog

http://www.administradores.com/u/tiagotabajara/artigos/
http://www.cavalcantitabajara.com/#neuroblog


MINDSET 
Destrave sua Mente  

A Ciência nos mostra que as pessoas não fazem o que precisa 
ser feito porque não querem ou porque não conseguem fazer, não 
porque não possuem capacidade ou conhecimento. Por isso, é 
necessário construir uma mentalidade capaz de superar as 
dificuldades que envolvem cada conquista. Em geral, as pessoas 
desistem antes de atingir seus objetivos, pois suas metas, mesmo 
sendo bem definidas, ainda esbarram em mentes despreparadas 
para suportar os desafios. 
São estudos científicos, alguns criados pelo autor em sua 
pesquisas e outros desenvolvidos por renomados pesquisa-
dores, que ajudarão o leitor a desenvolver uma grande força de 
vontade e um MINDSET de Aço, capaz de superar inúmeras 
dificuldades, tanto emocionais, quanto manifestações físicas 
como a preguiça, o desleixo, a falta de vontade e a 
desmotivação.



Algumas Turmas
UNIAIR 

UNICRED 

MELNICK EVEN SIMERS SINDIATACADISTAS 

UNIMED CENTRAL 



https://goo.gl/SU4dan

Canal Prof. 
Tiago Cavalcanti Tabajara
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MBA em  Neurobusiness



+

1º MBA EM 
NEUROBUSINESS 

DO BRASIL

PARCERIA

MATRÍCULAS ABERTAS 
PARA 2ª TURMA 

INÍCIO DAS AULAS 
14 DE ABRIL

SAIBA MAIS
http://bit.ly/MBANEUROBUSINESS







30 DE NOVEMBRO E 
01 DE DEZEMBRO DE 2019 

PORTO ALEGRE/RS 

O MAIOR EVENTO DE NEUROCIÊNCIA APLICADA 
A NEGÓCIOS DO RIO GRANDE DO SUL

CENTRO DE EVENTOS FIERGS

APOIO ACADÊMICO REALIZAÇÃO APOIO

SAIBA MAIS

http://bit.ly/3SEMINARIONEURO
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Formação Profissional no  
Método Infinity de Neurocoaching 



Release para o Mercado
ESPECIALISTA USA A NEUROCIÊNCIA COMO FERRAMENTA DE COACHING      
         
	 Segundo estudos da Neurociência, 85% das decisões dos seres humanos são inconscientes, ou seja, automáticas, para economizar energia e instintivas para garantir a 
sobrevivência diante de perigos. Portanto, questões como a produção e a liberação de hormônios como a testosterona e neurotransmissores do prazer como a dopamina e do 
estresse como o cortisol, afetam diretamente o comportamento e a produtividade das pessoas. Além disso, as heranças de comportamentos genéticos e a influência de 
determinados genes, apresentam alterações muito significativas no processo de decisão e de crescimento profissional. Tudo isto é ativado pelo cérebro, de forma ultra veloz, no 
segundo em que o indivíduo é provocado a ter uma decisão, não importa em qual situação. Conforme o mestre e doutorando em Neuromarketing, na Florida Christian University, 
FCU/USA, Tiago Cavalcanti Tabajara, “conhecer o funcionamento do cérebro e os processos que envolvem a tomada de decisão, potencializará o trabalho de Coaching, 
maximizando o resultado pessoal que se procura obter”, assinala Tiago. 
         Depois de quase 10 anos atuando com coaching, o professor Tiago Cavalcanti Tabajara, desenvolveu a Formação Profissional em Neurocoaching, com a finalidade de levar 
os conhecimentos científicos da Neurociência para o processo tradicional de coaching, surgindo assim, a nova metodologia Neurocoaching Método Infinity, que tem como 
premissa respeitar as regras de funcionamento do cérebro e a partir deste conhecimento, extrair o máximo de cada pessoa, sem que ela se sinta sobrecarregada. “Não se tratam 
somente de técnicas de motivação e persuasão, mas sim da utilização dessas descobertas inovadoras da neurociência em prol do crescimento do indivíduo como um todo”, diz 
Tiago Tabajara.  
	 A metodologia é inédita, fruto de pesquisas próprias durante o mestrado e o doutorado e também desenvolvidas na área de neurociência, validadas cientificamente, dentro 
de universidades como Harvard, por exemplo. “Mesmo que o nome Neurocoaching, seja conhecido, os conceitos utilizados, são novos a partir das nossas pesquisas, não 
havendo precedentes em todo o mundo, por isso acabamos criando o Método Infinity para diferenciar a nossa metodologia de Neurocoaching de outras iniciativas”, afirma o 
especialista.   
	 Um exemplo prático do uso deste método como facilitador é em relação à procrastinação, um assunto que se tem falado muito atualmente. O cérebro está constantemente 
avaliando as diversas situações que o homem vive diariamente. Geralmente para determinar o quanto de energia será consumido e quais sistemas ele vai ativar ou desativar, de 
acordo com a necessidade da tarefa. Quanto a atividade estiver exigindo muita energia cerebral, o cérebro tende a dar um comando para que ela seja postergada e, por isto a 
pessoa mesmo estando fisicamente disposta, sente uma grande vontade de deixar para depois.  
	 O Método Neurocoaching Infinity, permite que a pessoa tome conhecimento deste processo cerebral e descubra, dentro da sua maneira de ser, formas de alterar este 
comando para que a tarefa seja realizada e com qualidade. “O cérebro está sempre pensando no sistema energia despendida versus recompensa, o chamado Custo Metabólico. 
Se na balança ele achar que vai ganhar muito pouco com aquela tarefa, vai propor que se passe para a seguinte”, explica o especialista. Tiago acrescenta que quando a pessoa 
consegue acessar e alterar este comando, vai poder cumprir a tarefa sem sofrimento algum. “É disto que falamos, que tudo seja feito com e para o prazer pessoal”, finaliza.  
	 A formação que agora está está na 6ª edição e possui duas modalidades, a Extension, voltada para o público já certificado em coaching por alguma outra instituição e a 
Formação Full, voltada para o público que quer fazer a certificação clássica em coaching juntamente com a formação em Neurocoaching. Em ambas, os profissionais já possuirão 
conhecimento e habilitação necessária para atuar profissionalmente.



SAIBA MAIS



SAIBA MAIS
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Evento  
Realizado
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Portfólio de  
Palestras e Workshops



O Neurolíder de 
Alta Performance 

Construa a equipe dos sonhos  
com qualquer pessoa

•Quando a liderança é comprometida, ela se envolve com 
a equipe e aprende a extrair o melhor de cada pessoa.


•A neurociência nos ensina diversas formas de conseguir o 
comprometimentos dos liderados de forma verdadeira, 
produzindo equipes altamente produtivas.


•O bom líder é aquele que possui novos membros, pois 
eles se desenvolvem de tal maneira que encontram o seu 
lugar de destaque rapidamente.


•Aprenda a utilizar a neurociência para gerar melhores 
resultados e a satisfação plena da sua equipe.

Público-Alvo 
Gestores e aspirantes a gestores que busquem extrair o máximo resultados de 
suas equipes sem ter que violar seus valores ou ter que agir duramente com 
qualquer liderado.

Torne-se um líder admirado e querido por todos. 

Seja um líder que nutre amizades que superam o tempo e que seus 
esforços ultrapassam o âmbito profissional.



O Neuroliderança  
e Inteligência 

Emocional 
Aprenda como o cérebro funciona e como 

gerenciar suas emoções

•Entender como se formam as emoções e como os 
hormônios e neurotransmissores atuam, tornará 
você capaz de gerenciar o que sente e compreender 
os outros.

•A neurociência nos ensina diversas formas de 
conseguir o comprometimentos dos liderados de 
forma verdadeira, produzindo equipes altamente 
produtivas.

Público-Alvo 
Gestores e aspirantes a gestores que busquem extrair o máximo resultados de 
suas equipes sem ter que violar seus valores ou ter que agir duramente com 
qualquer liderado.

Torne-se um líder admirado e querido por todos. 

Seja um líder que nutre amizades que superam o tempo e que seus 
esforços ultrapassam o âmbito profissional.



MINDSET 
Mente de Aço,  

Atitudes de Ouro

•Todos os dias as pessoas estabelecem diversas metas e 
objetivos, porém poucos resultados são atingidos.

•A culpa disso é o porque as pessoas não prepara seu 
MINDSET de forma adequada para superar as dificuldades e 
desafios que envolve a conquista.

• Isso faz com que as pessoas desistam antes de atingir ou 
não consigam manter suas conquistas caso atinjam.

•Será preciso aprender como criar uma mente vencedora e 
resiliente para que se atinja qualquer objetivo.

Seja uma pessoa de sucesso, desenvolva uma mente destemida e 
incansável, que não se deixa abater por nenhuma dificuldade.

Seus resultados vão servir de ensinamento para ajudar outras 
pessoas a vencer como você.

Público-Alvo 
Profissionais de todas às àreas, mas que tem em comum sonhos e projetos ainda n!ao 
realizados. São pessoa que já tentaram atingir suas metas e objetivos mas falharam.

São pessoas que já seguiram programas de regime, já fizeram aulas de inglês e aulas de 
dança ou canto, mas nunca conseguiram atingir seus objetivos.



O Campeão  
de Vendas 
Como bater todas as metas  

sem focar na venda

• O processo de vendas resume-se a volume e 
fechamento. 


• Se as metas não são atingidas, mas o volume esta bom, 
é necessário focar no fechamento.


• Se as metas não são atingidas, o fechamento está bom, 
é preciso aumentar o volume.


• Aprenda direcionar seu foco na produtividade diária e 
faça com que suas metas sejam sempre atingidas.

Público-Alvo 
Profissionais e gestores da área comercial de todos os segmentos que precisam 
buscar novos meios de atingir os resultados em qualquer cenário econômico.

Se você deseja obter resultados fora da curva, precisará atuar de 
forma diferenciada fazendo o que os outros não fazem.

As boas empresas reconhecem aqueles que fazem um trabalho 
diferenciado, seja um deles.

Faça parte do grupo seleto de profissionais que possuem os 
clientes mais fieis e as vendas mais lucrativas.



Neurovendas 
Entendendo os botões compra 

da mente do seu cliente

•Cliente satisfeito não compra, ele só compra se 
possuir um problema para resolver ou uma 
necessidade para atender.

•Aprenda a atender as necessidades adormecidas 
de seus clientes entregando algo de valor em cada 
fechamento.

•Descubra com funciona o processo de decisão 
inconsciente e quais são os motivadores universais 
para que você atue de forma mais persuasiva

Público-Alvo 
Profissionais e gestores da área comercial de todos os segmentos que precisam 
buscar novos meios de atingir os resultados através de técnicas de persuasão 
capazes de contrapor argumentos e aumentar os fechamentos.

Seus resultados servirão de referência para incentivar outros a 
fazer o mesmo.

O orgulho das suas conquistas farão de você uma pessoa muito 
feliz de confiante.



•Conhecer como funciona a matriz de qualidade do Facebook e saber 
analisar e usar as ferramentas de anúncio é muito importante, mas só 
isso não é suficiente para construir campanhas matadoras.


•Usar o conceito de inbound marketing fazendo o cliente procurar seus 
produtos aos invés de você ter que oferecer é muito mais vantajoso 
do que a forma tradicional em que você oferece o produto.


•O neuromarketing entra para criar uma comunicação mais efetiva 
tendo por base o processo de decisão inconsciente e os motivadores 
mais primitivos do ser humano.

Gerir uma fanpage é algo que muitas pessoas fazem, porém utilizar 
corretamente todos os recursos associados às mais eficientes técnicas 
de persuasão é o que vai torná-lo um profissional altamente 
diferenciado.

Facebook 
Turbo 

Facebook Ads + Neuromarketing

Público-Alvo 
Profissionais das áreas de comunicação, vendedores, coaches, dministradores, 
empresários e empreendedores, que queiram atuar no mercado digital ou que já 
atuem mas que precisam se aperfeiçoar.



O Poder das  
Mídias Sociais 

Como alavancar seus resultados 
convertendo o relacionamento em vendas

•O seu cliente está nas mídias sociais e está querendo 
se relacionar com a sua marca. 


•Ele quer participar, ele quer conteúdo e quer escolher 
o que vai consumir.


•Aprender a atuar no mundo digital é inevitável, mas 
isso precisa ser feito da forma correta, gerando 
experiências positivas para o cliente.

Público-Alvo 
Profissionais das áreas de comunicação, vendedores, administradores, 
empresários e empreendedores que queiram atuar no mercado digital ou que já 
atuem mas que precisam se aperfeiçoar.

O destaque que você busca está no em saber usar as Mídias 
Sociais da forma correta.

As Mídias Sociais são as mais incríveis ferramentas para promover 
qualquer pessoa, empresa, produto ou negócio.

Se você não souber se relacionar no mundo digital a 
competitividade do mercado irá devorá-lo



Inovação em 
Vendas 

Como ser mais persuasivo em seus 
fechamentos

•O processo de venda mudou e a experiência 
de compra do seu cliente também.

•Ele está muito mais exigente e conhece tanto 
do seu produto quanto você.

•Saber gerar segurança e confiabilidade em 
cada fechamento é fundamental para enfrentar 
a competitividade atual.

Seja um vendedor que atua de forma diferenciada e veja sua 
vendas crescerem diariamente.

O seu cliente vai agradecer por você ter insistindo em mostrar a 
solução para ele.

Público-Alvo 
Profissionais e gestores da área comercial de todos os segmentos que precisam 
melhorar a percepção de valor e aumentar suas margens de lucro de seus produtos.



O Poder do 
Neuromarketing 

Descubra o que te ensinaram sobre  
publicidade e propaganda que estava errado

•Muitos conceitos sobre comunicação, propaganda e 
comportamento do consumidor estavam errados.


•Com as últimas descobertas científicas, é possível reutilizar 
diversas técnicas, porém agora com validade científica.


•Aprenda a usar a neurociência para que seus clientes 
consigam perceber, de fato, a mensagem que você estava 
tentando entregar mas sem o resultado esperado.

Público-Alvo 
Profissionais e gestores das áreas de marketing e comunicação, bem como 
empreendedores e empresários que busquem criar diferenciação na comunicação de 
sua empresa ou produto, aumentando a percepção de qualidade de forma a não 
concorrer mais por preço.

O resultado que você levar para o seu cliente será o seu principal 
cartão de visita.

Prepara-se para dar aulas e palestras, pois as pessoas vão querer 
saber como você conseguiu atingir esse resultados.



Dados de   
Contato

/ProfTiagoCavalcantiTabajara
 contato@infinityneuro.com

Vcard

www.infinityneuro.com
/c/TiagoCavalcantiTabajara


