
A sua empresa sofre
de algum destes
sintomas?
- Desmotivação de colaboradores

- Lentidão no workflow

- Diminuição de produtividade

- Conflitos internos

- Falta de eficiência

- Acumulação de problemas

- Necessidade de acrescentar valor aos

seus clientes

- Casos de burnout



QUAL É O PASSO CHAVE PARA MUDAR?
 



Invista nos seus recursos
Para alcançar melhores resultados



A sua empresa é feita de pessoas e para pessoas.

As pessoas são a chave para o bom funcionamento do seu negócio.

A sua empresa é um organismo vivo, onde o sucesso do seu negócio

e o bem-estar dos seus profissionais são um conjunto orgânico cuja

expansão é mutuamente influenciável.

Invista na sua empresa semeando nos seus líderes e colaboradores o

enriquecimento do seu negócio.

O Mindfulness tem as soluções para o sucesso da sua empresa!



Benefícios do

Mindfulness



Maior clareza
 Criatividade, orientação

para soluções

Maior satisfação e
mais motivação

Fidelização de
colaboradores

Maior capacidade
de foco e

concentração
Celeridade no workflow

Maior eficiência
 Melhores resultados com

menos esforço, melhor
gestão energética de

recursos

Mais serenidade e
paz interior 

 Maior resiliência face ao
stress e capacidade de
resolução de conflitos,

imprevistos, problemas e
desafios

Saúde mental
Colaboradores felizes

geram equipas felizes que
dão origem a empresas

que prosperam



Pessoas apaixonadas pelo que fazem com clara VISÃO do seu lugar na
organização são líderes e colaboradores felizes e eficientes que formam

empresas de sucesso.



Propostas

Workshop
Mindfulness

 

Workshop
Bem-estar 
Corporativo



WORKSHOP DE BEM-ESTAR CORPORATIVO
 

Sessão de 4h em que os seus colaboradores:

- Compreendem a ciência por detrás do Mindfulness

- Aprendem os 3 passos chave para implementar o Mindfulness no contexto profissional

- Experienciam os benefícios do Mindfulness 

- Recebem ferramentas para implementação desses passos no dia-a-dia profissional

 

 

WORKSHOP DE MINDFULNESS

 

Sessão de 1h em que os seus colaboradores:

- Experienciam os benefícios do Mindfulness 

- Recebem informação para implementação dessa atitude no dia-a-dia profissional

 

 



Mais sucesso

Mais saúde

Mais felicidade 

objetivos
INSTIGAR A MUDANÇA
COMPORTAMENTAL ATRAVÉS
DA IMPLEMENTAÇÃO DE
MÉTODOS CIENTIFICAMENTE
PROVADOS QUE CONTRIBUEM 
 PARA:

Mais eficiência



Quem sou eu?

Natália Costa
ESPECIALISTA EM 

BEM-ESTAR CORPORATIVO

Skin at Heart, business partner
 

 



Porquê trabalhar comigo?

A minha carreira internacional levou-me a trabalhar muitos anos na Noruega em diferentes
empresas e a viver na Ásia. Os hábitos de saúde nos negócios foram uma realidade com a qual
convivi de perto na Escandinávia, tendo sido responsável pela implementação de medidas
saudáveis junto da minha equipa.

Orientada pelo Thrive Global, cujo objetivo é a sensibilização e a implementação de hábitos
saudáveis nos negócios, o passo natural de usar a minha formação e experiência profissional para
aconselhar e treinar profissionais nesta área tornou-se evidente.

Com um percurso corporativo internacional e parcerias focadas em garantir bem-estar em todos
os contextos negociais, especializei-me na área de implementação de hábitos saudáveis em
empresas.

Mais informações em LinkedIn.com/natcosta 



Ajude-me a ajudar a sua
empresa a prosperar! 

Pessoas felizes criam equipas felizes. 

Equipas felizes formam empresas de sucesso! 



Vamos Tornar-nos
Parceiros!
FALE COMIGO

Natália Costa
www.skinatheart.com

Telefone

+351 93 33 33 761

E-mail

skinatheart@gmail.com

natalia.costa@gmail.com



"Se todos caminharem em frente
em conjunto, o sucesso é uma
consequência natural." 
Henry Ford


