MANIFESTO NEUROBUSINESS
A Revolução Pelo Humano
“O Mundo Dos Negócios e Seu Legado Humano; A Ideia Do Neurobusiness
É Simples, Mas Poderosa – Negócios São Pessoas E Se Não Desvendarmos
O Ser Humano E Seus “Drivers”, Não Entenderemos Os Negócios.”
Tão grande quanto o Brasil, é o universo dos negócios; acreditamos que o
futuro é exponencial e que para acompanharmos esse futuro
precisaremos tornar nossas organizações mais produtivas e nossos
resultados cada vez mais efetivos e robustos, e temos a firme convicção
que a compreensão do humano será a força motriz capaz de transformar
as empresas e nos levar a níveis de inovação e ruptura do status-quo
inimagináveis!
Acreditamos que esse país será construído por meio da vontade e da visão
de uma nova geração de profissionais e empresas, e queremos criar um
ecossistema capaz de democratizar o acesso desses profissionais às mais
recentes descobertas sobre o cérebro, a mente e o comportamento
humano para o desenvolvimento dos negócios.
Confiamos que a nossa jornada até aqui abre caminho para que possamos
desenhar juntos um futuro melhor, com a construção de um Brasil mais
competitivo, com empresas mais produtivas, governos mais participativos
e instituições de ensino mais conectadas ao mercado.
Estamos te convidando a participar desta jornada rumo ao Futuro dos
negócios e do Brasil; vamos juntos?

NEUROBUSINESS SOCIETY
Uma Plataforma De Inspiração E Educação
A Neurobusiness Society é um “HUB” aonde os estrategistas, os gestores e os
líderes em comportamento humano e negócios se encontram, se inspiram e
constroem as bases que farão o ecossistema de Neurobusiness avançar para o
futuro e está aberto a todas as pessoas, profissionais e empresas que tenham
interesse na investigação, utilização, divulgação, formação de recursos e
promoção da cooperação científica nacional e internacional sobre o cérebro, a
mente e o comportamento para aplicação nos negócios, na economia e no
desenvolvimento humano realizando diversas ações como seminários, fóruns,
congressos, feiras, exposições, pesquisas e publicações.
O desenvolvimento da Neurobusiness Society é dedicado a promover
oportunidades, educação e o intercâmbio, – nacional e internacional – de
experiências e conhecimentos por meio da colaboração com universidades,
escolas de negócios, professores especializados, institutos de pesquisa e outros
organismos a fim de validar e garantir os melhores graus específicos da ciência
aplicada aos negócios cujos resultados sejam de interesse comum ao mercado.
Queremos oferecer um fórum para troca de experiências entre os parceiros,
estudiosos e cientistas, tanto a nível nacional e internacional e a sociedade em
geral.
Bem-vindo ao futuro dos negócios; bem-vindo a um Brasil exponencial; bemvindo ao Neurobusiness!
Neurobusiness Society – Liderando a próxima geração dos negócios.
Bem-Vindo À Era Cognitiva – O Futuro Dos Negócios, Hoje!

