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Quem Somos 

O Grupo Master Mind é uma das principais escolas de desenvolvimento de líderes do Brasil 
e a única empresa brasileira certificada pela Napoleon Hill Foundation - USA . Isso significa 
que nossos participantes recebem uma certificação internacional, respeitada mundialmente. 

Com atuação nacional e uma equipe de instrutores altamente gabaritados, o Grupo Master 
Mind possui modernos programas de treinamento voltados para o desenvolvimento global 
do potencial humano. Já formamos mais de 50 mil líderes das mais variadas áreas 
profissionais. 

 

Fundamento 

A filosofia criada pelo autor revela as Leis Universais do Sucesso, frutos de uma pesquisa 
de 20 anos, iniciada com os detentores das 500 maiores fortunas  do mundo e ao final 
contemplando mais de 16 mil  pessoas bem sucedidas. 

O método Master Mind tem como fundamento o livro A Lei do Triunfo , de Napoleon Hill, o 
mesmo autor de Quem Pensa Enriquece , best-sellers com mais de 100 milhões  de cópias 
vendidas em todo o mundo desde 1908. 

 

Metodologia 

O Master Mind utiliza a metodologia Experiential Learning , desenvolvida na Harvard 
Business School , com o objetivo de mudar atitudes e aprimorar habilidades vencedoras 
para melhores resultados na vida profissional e pessoal. Os participantes recebem 
ferramentas práticas para uso imediato no dia-a-dia, com orientação personalizada de 
instrutores certificados pela Napoleon Hill Foundation – USA. 

 

Objetivo 

Desenvolver no participante as atitudes e habilidades essenciais para o sucesso profissional, 
mantendo o equilíbrio na vida pessoal: 

Autoconfiança:  Capacidade de acreditar em si mesmo, gerando segurança para vencer a 
timidez, o medo, os bloqueios e traumas para superar desafios com naturalidade. 

Entusiasmo:  Capacidade de gerar uma força interior para desempenhar as atividades 
diárias, criando motivação e ampliando a habilidade de sustentar metas. 
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Disciplina:  Capacidade de dominar a si mesmo através de uma força de vontade sólida, 
para transformar o potencial interno em realizações e tornar-se dono do próprio destino. 

Flexibilidade:  Capacidade de adaptação e resistência perante as mudanças, problemas, 
conflitos e frustrações para superar com tranquilidade os desafios cotidianos. 

Inteligência Emocional:  Capacidade de administrar as preocupações, ansiedade e o 
stress, solucionando problemas pessoais e de trabalho com naturalidade, obtendo uma 
melhor qualidade de vida. 

Inteligência Interpessoal:  Capacidade de se relacionar bem com as pessoas, com seus 
diferentes modos de pensar, ser e agir, criando harmonia nos ambientes familiar, social e 
profissional. 

Comunicação Eficaz:  Capacidade de se expressar de forma clara e objetiva, contribuindo 
para a venda de ideias, negociação, conquista da liderança e a habilidade de influenciar 
pessoas. 

Venda de Ideias:  Capacidade de argumentar, convencer e persuadir as pessoas de forma 
estratégica, levando-as a pensar naturalmente sob seu ponto de vista. 

Negociação Positiva:  Capacidade de mediar conflitos, criando relações saudáveis e que 
possibilitem resultados positivos para todas as partes envolvidas. 

Uso Eficaz da Mente:  Capacidade de utilizar os recursos da memória, raciocínio, 
planejamento, imaginação e criatividade nas atividades práticas do dia-a-dia. 

Visão Estratégica:  Capacidade de imaginar cenários futuros, antecipar tendências e 
estabelecer metas sustentáveis e possíveis de médio e longo prazo. 

Liderança:  Capacidade de influenciar as pessoas de forma positiva para trabalharem 
entusiasticamente visando atingir objetivos identificados como sendo para o bem comum. 

 

Diferencial 

O Grupo Master Mind tem a credibilidade de um conceito criado em 1908 , consagrado em 
26 países  e presente em 21 estados  brasileiros. Fruto de uma pesquisa realizada durante 
20 anos  por Napoleon Hill, o conceito Master Mind tem fundamentos teóricos, filosóficos e 
científicos. 

Os números dizem tudo: 98,7% dos participantes dos treinamentos Master Mind consideram-se 
satisfeitos . Além disto, 75% dos participantes, 3 em cada 4, dão depoimentos ao final 
confirmando que o treinamento superou  todas as suas expectativas. 
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Gráfico de Pessoas Orientadas a Resultado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vídeos Adicionais 

Institucional: 

http://www.youtube.com/watch?v=RQ8bOaucKBQ 

Rede Globo – Rede Amazônica 

http://www.youtube.com/watch?v=Fox1K2BsWmc 

O que é Liderança? – Presidente do Grupo Master Mind Jamil Albuquerque 

http://www.youtube.com/watch?v=eJlx4z-q1L0 

Parceria com a Carmen Steffens 

https://www.youtube.com/watch?v=aAB0yI9emUg&feature=youtu.be 
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Depoimentos sobre cada Habilidade Desenvolvida no T reinamento LINCE: 

 

Auto Confiança: http://vimeo.com/84495628 

Imaginação: http://vimeo.com/84517674 

Inteligência Interpessoal: http://vimeo.com/84508925 

Flexibilidade: http://vimeo.com/84511175 

Visão Estratégica: http://vimeo.com/84503315 

Controle de Preocupação: http://vimeo.com/84495629 

Introdução: http://vimeo.com/84495626 

Comunicação Eficaz: http://vimeo.com/84495627 

Entusiasmo: http://vimeo.com/84511177 
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Clientes: 
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