
Do que se trata o Workshop?Do que se trata o Workshop?
Novas Atitudes, Novo Ser Humano é um Workshop comportamental 
diferenciado, que nos permite repensar a vida e reorganizar nossos sonhos e 
metas de forma ordenada e consciente.
É uma oportunidade maravilhosa de “Reinventar a si próprio” e Expandir as 
próprias potencialidades gerando mudanças de impacto imediato na vida 
pessoal e profissional. 
Ultrapasse os limites que você impôs! 
E tenha uma Vida com Mais Significado, Mais Êxito e Mais Felicidade!

“Se a Vida não está mais fácil,
       trate de ficar mais forte!”



Por que devo participar desse
workshop?
Por que devo participar desse
workshop?
Estamos vivendo um momento muito conturbado, onde só se fala em crise, 
desemprego, stress, violência, preocupações e ansiedade. Neste cenário 
muitas vezes nossa percepção fica contaminada e acabamos influenciados 
por esta freqüência vibracional que nos amedronta e paralisa.
Precisamos adotar uma postura diferente!
Precisamos desenvolver uma blindagem emocional para que tenhamos 
energia e disposição suficiente para tocar nossa vida e nossos projetos.
É indicado para todas as pessoas que buscam crescimento pessoal , clareza 
de propósitos e desenvolvimento humano.
O Workshop proporcionará...
Perceber, Conectar, Sentir, Concentrar, Elevar, Transcender e Transformar...

Venha participar de nossa próxima turma!
Você vai agradecer e indicar!
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Qual a Metodologia?Qual a Metodologia?
•  Palestra dinâmica e interativa.
•  Dinâmicas de grupo contextualizadas.
•  Utilização de recursos de áudio e vídeo.
•  Técnicas de sensibilização.
•  Exercícios práticos para aceleração da aprendizagem.

O Workshop possui uma abordagem dinâmica, alegre, descontraída, mas ao 
mesmo tempo profunda e consistente. É uma experiência Inspiradora!
Já ministramos centenas de workshops para milhares de pessoas e temos 
sempre o cuidado de criar um ambiente amoroso e integrador. 
Não existem dinâmicas que possam constranger ou intimidar, nossa 
proposta é fazer você se sentir bem recebido, vivenciando experiências 
gratificantes com pessoas tão especiais quanto você.

Qual a fundamentação teórica?Qual a fundamentação teórica?
É um programa bem estruturado que mescla práticas contemporâneas de 
mudança de comportamento com abordagem integral do Ser Humano.
As dinâmicas e vivências são conduzidas através de uma abordagem 
cuidadosa e gradual que aborda ferramentas como:
Espiral Dinâmica, Eneagrama, PNL, Ciência da Espiritualidade, AQAL, 
Plasticidade Cerebral ,Inteligência Espiritual, Fundamentos Teosóficos e 
Filosóficos.

Alguns autores e inspiradores de conteúdo:
Ken Wilber Sri.Ravi Shankar Harish Johari Huberto Rohden  |    |    |    |  

Paramahansa Yogananda Georgii Ivanovič Giurdžiev Claudio Naranjo  |    |    |  
Don Richard Riso Michel Coquet Danah Zohar Steven Pressfield  |    |    |    |  
HP  Blavatsky Clare Graves Jorge Angel Livraga Antony Robbins   |    |    |  

^ ^



Alguns tópicos do conteúdo
Programático:
Alguns tópicos do conteúdo
Programático:
O conteúdo é apresentado de forma dinâmica e integradora abordando temas 
pertinentes ao desenvolvimento da estratégia de combate de nossos 
principais inimigos internos:
Resistência, Medo, Insegurança, Auto-Sabotagem, Crenças Limitantes e 
Hábitos Limitadores 
Vamos identificar os 7 Mecanismos Comportamentais Acionadores do Êxito 
através de uma percepção integral do ser humano.

 “Mental, Emocional, Física e Espiritual”
1. Paixão  
2. Energia  
3. Inteligência Emocional 
4. Comunicação e Resiliência
5. Clareza de Valores e Propósitos 
6. Relacionamentos e Sincronicidade
7. Estratégias para Mudança

Quais os objetivos do workshop?Quais os objetivos do workshop?
• Aumentar sua capacidade de gerar mudanças significativas em sua vida.
• Renovar a vitalidade para enfrentar os desafios.
• Ampliar a percepção para buscar as melhores soluções.
• Promover uma expansão de consciência que proporciona clareza de 
propósitos.
• Provocar mudanças nos estados neurofisiológicos que  desencadeiam 
mais recursos e novos resultados.
• Confrontar o sistema de crenças e reforçar o  autoconhecimento.
• Elevar a auto estima e a motivação pessoal.



Nos últimos 23 anos realizamos 
palestras, cursos e workshops em 
mais de 400 cidades de norte a sul do 
Brasil.
Para o Workshop Novas Atitudes, 
N o v o  S e r  H u m a n o  n o s s a 
programação contempla algumas 
cidades estratégicas.
Buscamos municípios próximos a 
grandes centros urbanos como 
Taboão da Serra e Embu das Artes  - 
SP, São José dos Pinhais - Curitiba e 
Cachoeirinha - Porto Alegre. 

A próxima turma será:
Dia 06 de Agosto
Das 13h30 às 21h30
Alano Executivo Hotel

Avenida Flores da Cunha, 4300, 
Cachoeirinha – RS

Como posso pagar?Como posso pagar?
Boleto ou Cartão

(Visa, Master, American Express, Diners, Hipercard, Elo, etc.)

Pelo e-commerce do próprio site pelo 
Pagseguro
 www. com.br wilsoncale.
ou parcelado em até 18x. (nas 
condições do PagSeguro)

Ou ainda em Depósito em Conta 
Corrente. 

Itaú ou Banco do Brasil

Tem desconto para grupos?Tem desconto para grupos?
Sim, para grupos (acima de 5 
pessoas) e empresas associadas do 
CIC temos desconto de 20%.

Pode ser ministrado em
minha empresa?
Pode ser ministrado em
minha empresa?

Onde será?Onde será?

Sim, já realizamos dezenas de turmas 
Incompany em empresas como 
Souza Cruz, Kimberly Clark, Itau, 
Gerdau, Vale, Braskem, Banrisul, 
Unicred, BRF, Marcopolo, Randon, 
Nestlé, Unimed, etc...

Quantas Pessoas
participam?
Quantas Pessoas
participam?
Como se trata de um Workshop 
Comportamental formamos turmas 
pequenas entre 20 e 40 pessoas, 
para poder dar a atenção necessária 
a cada participante, portanto 
reserve sua vaga o quanto antes.



Quanto custa?Quanto custa?
Outro aspecto importante é falarmos sobre o investimento... 
Adotamos total transparência para precificar nossos eventos. Vamos 
explicar:
É natural do Ser Humano dar valor para aquilo que é muito caro! 
É um mecanismo inconsciente! A nossa mente funciona mais ou menos 
assim...
“Se é muito caro é muito bom”
E “Se for Acessível”?
Torna-se automaticamente “questionável”, ou seja, entra numa zona de 
risco... (pode ser uma roubada...)
Entramos neste assunto para que você entenda que embora o valor do 
Workshop seja relativamente acessível e facilitado não compromete a 
profundidade, qualidade e consistência do programa, muito pelo contrário, 
adotamos esta política de precificação para evitar elitizar um trabalho que é 
feito com muito carinho e que visa ajudar, orientar e inspirar pessoas que 
buscam mudanças positivas e superação de conflitos pessoais.
Em 1997 quando divulgávamos o workshop Eu, Prazer... Em Me Conhecer!  
Estava ilustrado no folder “Respeitando seu bolso e priorizando sua 
presença” Lembram?
Pois é, Estamos conectados com propósitos mais elevados.
E continuamos assim..Facilitando para que todas as pessoas possam 
vivenciar esta experiência. 
R$350,00
Inclui:
•  8 Horas em imersão.
•  Instalações climatizadas e 
   confortáveis.
•  Um Gostoso Coffee Break.
•  Satisfação garantida!



Quem Realiza e Organiza o Evento?Quem Realiza e Organiza o Evento?

Capacitação, Workshops comportamentais e Seminários educacionais e 
mantemos uma avaliação dos alunos em torno de 98% de excelente.
Nossa atuação é sempre pautada na Ética, na responsabilidade, 
pontualidade e dedicação em atender nossos clientes com total 
transparência e comprometimento.
Temos o cuidado em fortalecer cada parceria de forma exclusiva, criando 
treinamentos especificamente customizados e ajustados a cada equipe, 
buscando dessa forma impactar na transmissão dos conteúdos 
apresentados e auxiliar efetivamente o contratante na busca de seus 
objetivos.
Somos criteriosos na elaboração de conteúdo, oferecendo sempre temas 
contemporâneos, inovadores e contextualizados e para tal toda nossa equipe 
de consultores permanece constantemente aperfeiçoando sua formação 
com Cursos nas melhores Escolas e Universidades do Brasil e Exterior.

A  F a c e  a  F a c e  Tr e i n a m e n t o  & 
Desenvolv imento  Humano tem se 
destacado nos úl t imos anos pela 
qualidade dos programas desenvolvidos. 
Ministramos nos últimos 23 anos mais de 
1850 eventos, entre Palestras, Cursos de 

Apoio Institucional?Apoio Institucional?

O Evento tem apoio institucional da Sociedade Brasileira de Palestrantes e do 
CIC – Centro das Indústrias de Cachoeirinha.



Quem Ministra o Workshop?Quem Ministra o Workshop?
Diretor Presidente da Face a Face Treinamento Humano, Presidente do Conselho da 
SBP- Sociedade Brasileira de Palestrantes, Psicoterapeuta, Educador, Palestrante e 
Consultor de Desenvolvimento Pessoal e Profissional, especialista em desenvolvimento 
humano com formação em análise comportamental, Dinâmica de Grupos, Educação 
em valores Humanos, Psicologia Transpessoal, Filosofia Clássica, PNL e Eneagrama. 
Master em PNL (Brasil e Argentina), Especializado em Dinâmica de Grupo (Berkeley-
California/USA), Aperfeiçoamento de Educação em Valores Humanos (Whitefield-
Karnataka/Índia), Curso Ciências da Espiritualidade (Puttaparti-Andhra Pradesh/Índia). 
Nos últimos 23 anos proferiu mais de 1850 palestras em mais de 400 cidades de norte 
a sul do Brasil. Atendeu mais de 300 empresas com cursos InCompany, além de 
centenas de Seminários, Congressos e Workshops comportamentais que ultrapassam 
800.000 pessoas. Desenvolve programas de treinamentos em Negociação, Gestão de 
Pessoas e Liderança para empresas como Gerdau, Vale, Claro, Braskem, Souza Cruz, 
Randon, Marcopolo, HSBC, Petrobras, Banrisul, Taurus, Itau, Kimberly-Clark, BRF, 
Frasle, Fiat, Renner, Banco do Brasil, etc. Seu trabalho é evidenciado pela abordagem 
integral do Ser Humano na busca de conciliar 
com excelência e harmonia os desafios da vida 
pessoal e as exigências do mundo corporativo.
Calé tem se destacado por sua capacidade de 
orquestrar as emoções individuais de cada 
m e m b r o  d a  e q u i p e  n a  d i r e ç ã o  d o 
comprometimento coletivo, criando a 
atmosfera ideal para o desenvolvimento e 
sinergia de cada grupo. Conduzindo as 
equipes treinadas a um novo patamar de 
integração e entusiasmo na busca da melhoria 
de resultados.



 Posso dizer com convicção que este curso mudou a minha vida. Tive a 
clareza necessária para tomar certas decisões que mudaram o rumo da 
minha trajetória pessoal e profissional. Te agradeço imensamente. Sucesso a 
você, pois só assim podes continuar este trabalho incrível que você vem 
fazendo na vida de muita gente.
Carlos Alexandre Ferreira - Gerente Patrimonial

 Tenho uma larga experiência em coordenação de eventos e como 
gestora de RH participei de centenas de cursos. Nesses anos todos 
desenvolvi um olhar muito crítico e fazia muito tempo que não me sentia tão 
impactada ao final de um treinamento. Foi simplesmente Sensacional! 
Alegre, Divertido, Dinâmico, Envolvente e Inspirador.
Ana Maria Clara Cezimbra - Gerente de RH

 Noooossa Prof. Calé ainda estou digerindo tanta informação. Saio desse 
curso repensando minha vida e meu poder de influenciar pessoas, mas 
principalmente recupero meu poder pessoal e minha capacidade de fazer 
escolhas e com a coragem necessária para dar o primeiro passo. Continue 
impactando e contribuindo com o crescimento pessoal de tantas pessoas.
Roseli Mansur - Contadora - CRCRS 

 A Palestra "Novas Atitudes, Novo Ser Humano" foi transformadora. Não 
tem como sair a mesma pessoa que entrou; os questionamentos, a expansão 
da consciência, a busca pelo auto-conhecimento que a tua palestra estimula 
e proporciona modifica as pessoas. Parabéns pelo belíssimo trabalho!!
Ivana Do Canto Alves -XIII Convenção Anual do CRCRS- Expogramado.
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DepoimentosDepoimentos



 Tivemos o privilégio de nos emocionar, rir, ter sensações agradáveis e de 
conhecer um pouco mais sobre os fenômenos comportamentais que fazem 
parte da nossa vida, e com a contribuição do Prof. Calé, pudemos enriquecer 
o nosso auto-conhecimento de uma forma divertida, dinâmica e como 
sempre com muito conhecimento. Já tive o prazer de participar das vivências 
e os projetos do Professor e com certeza recomendo pela, pela dinamicidade 
e facilidade em interagir com as pessoas e sobretudo, pela paz e sabedoria 
que é passada por ele. Calé, muito obrigada!
Fabiana Zin - Gestora de Projetos Sebrae Serra Gaúcha- Sebrae/RS

 Ficamos todos encantados com a competência do Prof. Calé na 
condução da palestra "Novas Atitudes - Novo Ser Humano". Prof. Calé, 
estamos todos agradecidos pelo excelente dia de reflexões que você nos 
proporcionou. Não temos nenhuma dúvida em afirmar que foi uma das 
melhores palestras que já assistimos. Parabéns e esperemos revê-lo em 
breve aqui na Petrobras do Rio Grande do Norte. Abraços de todos os 
potiguares presentes ao evento.
Ermínio José Araújo de Carvalho - Gerente Setorial PETROBRAS RN-CE

 Caríssimo Prof. Wilson Calé resumo sua palestra brilhante dizendo que 
hoje você agregou valor em minha Vida.
Lino Barbosa - Primeiro Gerente Diamante da América do Sul / FOREVER 
Brasil

 Participei do Workshop no momento certo de minha vida, quando estava 
buscando minhas verdades e ao mesmo tempo uma conexão com meu 
propósito de vida. Fiquei perplexa com tantas fichas caindo e com tamanha 
amorosidade e competência para conduzir um grupo. O Calé é o mais 
habilidoso facilitador na condução de dinâmicas que eu tive o prazer de 
conhecer.
Ana J. Zaffari - Empresária
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 Eu adorei o workshop!  Fui com coração aberto porque realmente estou 
disposta a fazer algumas mudanças na minha vida.O ambiente criado 
proporcionou um clima muito agradável e eu fiquei muito a vontade. As 
dinâmicas foram muito bem conduzidas e quero te parabenizar por isto. Tu 
tens uma habilidade incrível de deixar as pessoas a vontade e fazê-las se 
sentirem bem. Para mim as horas passaram super rápido. Senti uma paz 
profunda e me soltei mais do que esperava. Algumas mudanças já estão em 
andamento, outras virão no tempo certo. O importante é que elas já 
começaram a sua jornada. Agradeço de coração pela oportunidade de ter tido 
este momento tão especial.
Fernanda S. Ribeiro - Administradora de Empresas e Secretária.

 Nenhuma palavra consegue descrever esse momento que foi tatuado 
em nossas almas. Obrigada por essa oportunidade!
Eliza Medeiros - Coordenadora da Campanha A Corrente do Bem - Doação de 
Medula Óssea

 Tenho tido a grata oportunidade de compartilhar com o Prof. Calé vários 
espaços onde acontecem os nossos projetos profissionais em vários lugares 
no Brasil. É fascinante ouvir e ver a admiração das pessoas por onde o Calé 
passa. Os resultados são visíveis: as pessoas mudam, melhoram como seres 
humanos e passam a obter resultados melhores em suas vidas. Alguns 
desses resultados que o Calé contribui para que as pessoas obtenham são 
mensuráveis. Mas talvez o mais importante desses resultados, e que não seja 
tão fácil assim de medir, é a alegria contagiante e o amor pela vida que o Prof. 
Calé consegue imprimir em seus trabalhos e nas pessoas que com ele 
convivem. Assim, podemos afirmar que o Calé é uma daquelas pessoas que 
nós agradecemos a Deus por ter o privilégio de estarmos por perto. Vida longa 
ao Prof. Calé!
Prof. Marcos Brasil dos Santos Moraes - Diretor da ESCOLA LIVRE
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 O Workshop Ministrado aqui na RENNER foi um dos melhores momentos 
da minha vida. Tive vontade de rir, chorar e de agradecer às pessoas que 
gosto.
Eduardo Z. Pires - Gerência de Produtos Tintas Renner S/A.

 O trabalho do prof. Calé eu descrevo como simplesmente maravilhoso e 
completo, sobretudo pelo seu conteúdo agregador, motivador e reflexivo. 
Jamais conheci um profissional como ele. E se eu pudesse descrevê-lo como 
pessoa, diria que é, sem dúvida nenhuma, um ser humano de verdade, capaz 
de encantar a todos que dele se aproximam.
Ivânia Rocha - Gerente Executiva da Associação Comercial de São João 
Nepomuceno-MG

 Tive a grata oportunidade de participar de dois eventos consecutivos, 
uma palestra e um seminário, e em ambos, o Prof. Calé me surpreendeu com 
sua capacidade de nos fazer ver a vida sob outra ótica, repensando nossos 
valores pessoais e profissionais, que a felicidade e o sucesso nada mais são 
que um estado de espírito, uma questão de escolha e postura. Parabéns pela 
sua capacidade de transmitir sabedoria e emoção às pessoas.
Iarlei Quintão Fraga - Gerente da ACIMON

 Quando lembro do Prof. Calé a primeira coisa que me vem na mente é "A 
COMUNICAÇÃO EM MOVIMENTO", ele consegue com rapidez nos conduzir a 
um profundo encontro com o nosso eu interior. O prof. Calé é uma caixa de 
surpresas em comunicação e dinâmicas de grupo.
Joel Mazotti - Diretor Real Wood

““

““

““

““ ““

““

““

““



 É com imensa satisfação que convidamos o Prof. Calé pela terceira vez 
para ministrar seus seminários em nosso município.
Foi o maior índice de satisfação do quadro de educadores de Guaporé.
O impacto foi imediato e os elogios pela nossa escolha repercutem até hoje.
Seja sempre bem vindo a nossa cidade.
Fernando Postal - Prefeito de Guaporé/RS

 Tive o prazer de assistir inúmeras palestras e seminários do Prof. Calé 
pelo Estado de Minas Gerais e fico entusiasmado ao lembrar do impacto 
positivo dos seus trabalhos. Vivemos atualmente uma grande inversão de 
valores no mundo corporativo e o Prof. Calé resgata com brilhantismo e 
sensibilidade a valorização do Ser Humano e a obtenção de resultados 
contundentes não só na vida profissional, mas também na vida pessoal de 
cada participante. Ele nos faz pensar, sentir e agir!
Belchior Gonçalves Silva - Coordenador Adm. Estadual Prog. Capacitar / 
FEDERAMINAS

 Fiquei muito feliz com o evento como um todo, mas em especial sobre a 
sua palestra, pelo simples motivo de você fazer com que as pessoas busquem 
primeiro se conhecer, procurar mudar primeiro a si se assim acharem 
importante ou necessário. Uma grande surpresa foi a sua experiência 
adquirida na Índia quanto ao sentido da vida, o quanto é importante o 
relacionamento fraterno entre as pessoas de boas práticas, seja essa relação 
familiar ou profissional e o quanto isso poderá dar de retorno aos que 
promovem e querem buscar essa paz consigo e com os demais.
Valeu! Foi uma grande ajuda para os profissionais da Fundação e tenho a 
certeza que para a vida de cada um.
Um grande abraço, você é muito, muito, muito maior que sua estatura física 
que já é avantajada, de um novo amigo, Pasquali.
Setembrino Luiz Pasquali - Diretor Administrativo da Fundação Banrisul de 
Seguridade Social
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Informações e Inscrições: www. .com.brwilsoncale3439.3904 9321.4416
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