


“Seja como a
Fênix e renasça.
Tome a decisão de se 
transformar e fazer a 
diferença!”



As coisas nem sempre estão como gostaríamos 

porém sair da zona de conforto é um desafio. 

Aceite os desafios, eles te ajudarão: a crescer 

aprender e fluir. Eles te farão enxergar o quão 

forte e capaz você é.

Seu renascimento começa onde sua 

zona de conforto termina.



Renasça, nasceu de pessoas 

apaixonadas por vencer e que 

trazem a experiência do esporte 

e da vida para que você possa se 

superar e despertar o que existe de 

melhor em você!



Tríade de uma Mente Vencedora

Trabalhamos o 

autoconhecimento.

Quando você identificar 

quem realmente é 

conseguirá analisar quais 

as emoções que 

impactam no seu 

comportamento.

Ação: Agora que você 

conhece, gerencia seus 

sentimentos e comportamentos 

você é capaz de colocar em 

ação todas as metas para 

alcance do seu objetivo.

Inteligência 

Emocional: 

Capacidade de 

reconhecer e avaliar 

os seus próprios 

sentimentos e os dos 

outros, assim como a 

capacidade de lidar 

com eles.

Inteligência

Emocional

Ação

Autoconhecimento
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• Palestras

• Workshop

• Treinamentos

• Desenvolvimento de liderança

• Jornada equipe vencedora

• Assessment (perfil comportamental)

• Coach individual

• Coach em grupo

EMPRESAS

Jornada do autoconhecimento 

Analise do perfil comportamental

Desenvolvimento pessoal 

Psicoterapia

Coach
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INDIVIDUAL

soluções



Nosso objetivo é que você seja um grande 

campeão e saiba vencer por inteiro!

Liderar integralmente em todos os 

pilares da sua vida, isso é alta 

performance.

Mente e corpo em equilíbrio para o 

sucesso na carreira e na vida pessoal. 

Empresas e pessoas podem atingir juntos o 

sucesso integral.



Um vídeo que explica um 

pouco, sobre o que é 

compreender a Percepção: 

A sua é real ou distorcida?



Clique aqui e assista

https://s3.amazonaws.com/guiase/wp-content/uploads/sites/1371/2020/06/Video-Retrato-Falado.mp4


De William Moulton Marston.

Imagina você tendo em um único 

assessment a teoria DISC, os tipos 

psicológicos e a teoria de valores. 

Serão mais de 80 informações 

para analise (Perfil predominante, 

Estilo de liderança, Tomada de 

decisão, Melhor área de atuação, 

Motivadores e medos, 

competência comportamental.

TEORIA 

DO DISC



63% das pessoas estão 

insatisfeitas em função de 

relacionamento

87% demitem seus 

colaboradores em função de 

suas atitudes

Você sabia?



De William Moulton Marston.

TEORIA 

DO DISC

Dominância Conformidade

Influência Estabilidade

Foco nas pessoas e nos

relacionamentos

Sem necessidade 

de influenciar

Necessidade de 

Influenciar

Foco nas tarefas 

e resultados

• Calmo e Paciente

• Planejador

• Conciliador

• Constante

• Bom ouvinte

• Preciso e Detalhista

• Perfeccionista

• Discreto

• Disciplinado

• Organizado

• Comandante

• Firme e decidido

• Gosta de desafios

• Ousado

• Competitivo

• Comunicativo

• Otimista e Entusiasmado

• Persuasivo

• Carismático

• Sociável



• Mapeamento de toda a organização

• Mapeamento dos setores

• Mapeamento da Liderança

DNA 

ORGANIZACIONAL

Empresas são pessoas

Através do mapeamento da sua organização você 

terá a pessoa certa no lugar certo.



AUT

Uma mente vencedora só é possível 

com autoconhecimento e as 

ferramentas para isso nós temos:

OCONHE
CIMENTO

...ferramentas

• Programação neurolinguística

• Coach

• Assessment

• Constelação sistêmica

• Inteligência emocional

• Treinamento vivencias



D E S E N V O LV I M E N T OTRILHA DE 

ÁREA
Todas

CARGO OPORTUNIDADE
Líderes Desenvolver a auto performance.

Briefing
Diagnóstico 
da Empresa

Inicio do 
Plano de Ação

Feedback
Para Empresas

Proposta
Plano de Ação

Briefing
Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5



Andreia Pedro e Juliana Santos 

são duas amigas que se 

conheceram nas pistas de 

atletismo. Ao se reencontrarem, 

resolveram criar o Projeto 

Renasça, que tem como missão 

levar todo o conhecimento da 

dupla que tem paixão por 

vencer até você.

Você que busca ter clareza nos 

seus objetivos, identificar o que 

faz com que não os alcance e 

procura desenvolver seu foco, 

determinação e todo o seu 

potencial para atingir o que 

deseja, aqui é o seu lugar.

É psicóloga, Pós-graduada em Relações 
Humanas, Coach integral Sistêmico, 
especialista em Inteligência emocional, 
PNL, Ex-atleta de alta performance, 
esposa e mãe.

Atua como psicóloga, consultora 
organizacional, coach, treinadora de 
inteligência emocional e palestrante.

NOSSA 
HISTÓRIA

Quem Somos

Andreia Pedro

É Educadora Física, Coach integral 
Sistêmico, Atleta Olímpica, especialista 
em superação e qualidade de vida, 
esposa e mãe.

Atua como Atleta, Coach, consultora 
em treinamento funcional, palestrante 
e treinadora de inteligência emocional. 
.

Juliana Santos



contato@renascasempre.com.br

renascasempre.com.br

11 9 6181 3047

/renasca

@renasca_sempre

mailto:contato@renascasempre.com.br
http://www.renascasempre.com.br/
https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5511961813047
https://www.facebook.com/renascasempre/
https://www.instagram.com/renasca_sempre/

