
Conheça nossa solução de prateleira de
videoaulas em temas relevantes para

aumentar a eficiência dos líderes e
funcionários da sua empresa.

DESEJA 
TREINAMENTOS 
PARA MELHORAR A 
PRODUTIVIDADE E 
GESTÃO DA SUA 
EMPRESA EM 

mi
nu
tos?5



Astflix é um catálogo de videoaulas de 

produtividade e gestão com duração de 5 minutos. 

O objetivo é atender às suas necessidades de 

treinamento de um jeito customizável e 

descomplicado, em que você monta o seu pacote 

escolhendo 5, 10 ou 15 videoaulas do catálogo. 

Carga horária: 5 minutos

Educação corporativa

Embasamento com dados de pesquisa

HTML responsivo: assegura a melhor 
experiência tanto no desktop como 
no mobile

SCORM: distribuição no LMS de 
sua organização

Dicas para delegar

9 atitudes de pessoas de sucesso

Adeus, hábitos velhos!

Aprenda a dizer não!

Como aumentar seu poder de concentração?

Como fazer uma lista de tarefas que 
realmente funciona?

Dando conta dos e-mails

Desafios da primeira gestão

Disciplina: chave de qualquer conquista

Empatia

Ferramentas de produtividade

Muita calma nessa hora!

Não estou dando conta de tudo

Projetos grandes e desafiadores

Tudo é urgente? Como lidar?

Enquanto os funcionários preparam 
a pipoca, monte o seu pacote!

5 aulas 10 aulas 15 aulas 



|     CATÁLOGO

Está se sentindo sobrecarregado? Saiba que delegar é 

uma das habilidades mais importantes do bom gestor. 

Este vídeo vai ajudá-lo, com cinco dicas, a delegar de 

forma efetiva. 

Como profissionais bem-sucedidos se comportam 

diariamente? De que forma reagem às situações que a 

vida lhes impõe? Este vídeo mostra nove atitudes que 

essas pessoas têm em comum e que vão inspirar você!

Para se ver livre dos hábitos indesejados e abraçar 

novas rotinas, é importante entender como nosso 

cérebro lida com os estímulos que recebe. Este vídeo 

explora a teoria de Charles Duhigg, autor do livro “O 

Poder do Hábito”, e traz ainda ferramentas para o 

sucesso da sua mudança.



|     CATÁLOGO

O tempo que você precisa para finalizar aquela impor-

tante apresentação ou fazer o curso que vai alavancar a 

sua carreira pode estar atrás dos “nãos” que você tem 

evitado dizer. Este vídeo vai ajudá-lo a repensar a sua 

disponibilidade para se dedicar ao que realmente 

importa.

Redes sociais, mensagens instantâneas, e-mails... 

No mundo conectado em que vivemos, manter a 

concentração por um período razoável de tempo é um 

desafio. Neste vídeo você vai conhecer quatro estraté-

gias para driblar solicitações e estímulos diários que 

tiram o seu foco.

Se você não se considera uma pessoa produtiva, é 

importante avaliar o que falta para chegar lá. Com esse 

vídeo, você consegue cinco dicas para chegar mais 

perto desse objetivo.



|     CATÁLOGO

Quando uma ferramenta tão importante começa a se 

tornar vilã de produtividade, talvez seja a hora de 

rever sua relação com a caixa de entrada. Assista ao 

vídeo e aprenda dicas para otimizar o seu tempo e o 

de quem trabalha com você na hora de enviar e-mails.

Desenvolver pessoas, administrar o tempo, delegar 

tarefas, transmitir confiança e motivar são algumas 

das habilidades que todo gestor bem-sucedido deve 

dominar. Neste vídeo, você vai descobrir como superar 

as dificuldades da primeira gestão e ter sucesso nesse 

novo desafio.

Você quer alcançar seus objetivos? Realizar seus 

sonhos? Então, é preciso ter disciplina. Reveja seus 

métodos de trabalho com este vídeo, trace novos 

planos de ação e coloque-os em prática o quanto 

antes.



|     CATÁLOGO

Empatia é capacidade de se colocar no lugar do outro. 

Todos nós nascemos com essa competência, mas é 

preciso desenvolvê-la. Este vídeo explica a importân-

cia de ser empático e propõe três dicas para aprimorar 

suas relações interpessoais.

Ter uma visão clara das tarefas a realizar, gerir bem o 

tempo e criar hábitos que apoiem o alto rendimento 

são três importantes pilares da produtividade. Este 

vídeo apresenta alguns aplicativos que vão ajudá-lo a 

se organizar e aumentar sua eficiência sem muito 

esforço.

Insônia, ganho ou perda de peso não-intencional, baixa 

autoestima, medo... Esses e outros sintomas podem 

indicar níveis de ansiedade prejudiciais à sua saúde. 

Este vídeo vai ajudá-lo a identificar os sintomas e 

propor um exercício de 5 minutos para reduzir a 

tensão.



|     CATÁLOGO

Vinte e quatro horas são suficientes para realizar tudo 

o que deseja? Este vídeo desmistifica a Síndrome do 

Coelho de Alice (o mal de quem vive apressado e 

atrasado) e apresenta quatro estratégias para alavan-

car sua produtividade.

Diante de projetos de grande porte, é importante 

lembrar que "uma jornada de milhares de quilômetros 

começa com um único passo". Este vídeo explica como 

a EAP (Estrutura Analítica de Projetos) pode ser útil 

nesses casos.

Adiar algumas tarefas ou simplesmente optar por não 

as realizar pode ser a solução dos seus problemas. 

Com a ajuda da Matriz de Eisenhower, apresentada 

neste vídeo, você vai repensar suas atividades diárias 

e (re)definir prioridades.



AGORA, 
FICOU SIMPLES...

a s te r is co e du ca ca o . co m. b r

“
...ajudar os funcionários da 

sua empresa a administrar o 

tempo, aprender a dizer não, 

aumentar a produtividade 

com qualidade de vida, ser 

assertivo na delegação de 

tarefas... Só para citar 

alguns dos conteúdos 

disponíveis”.

QUER SABER MAIS?  

FALE COM A GENTE!

co me r cia l@a s te r is co e d u ca ca o . co m. b r


