apresentação 2018

o que fazemos?
de
1 consultoria
gestão e R&S
e
2 palestras
treinamentos
&
3 COaching
mentoring

quer mais?

somos uma empresa especializada
Em desenvolvimento humano
Divisão Consultoria & RH
• Gestão de RH;
• Recrutamento & Seleção;
• Treinamento;
• Pessoal Temporário;
• Estagiários & Trainnes.
Divisão By Vagner Molina
vagnermolina.com.br
• Consultora Gestão dePessoas;
• Consultoria em Treinamentos;
• Ferramentas Assessment;
• Desenvolvimento de Líderes;
• Palestras & Treinamentos;
• Team Bulding;
• Coaching & Mentoring.

Divisão Produções Teatrais e
Jogos Corporativos
• Produção de esquetes teatrais
para aplicação em palestras e
treinamentos;
• Produção de grandes espetáculos teatrais “ O Monge e o
Executiivo” - omongeeoexecutivo.com.br;
• Desenvolvimento de Jogos Corporativos para treinamentos e
Team Bulding.
Plataforma EAD Exclusiva
• Plataforma de aprendizagem
voltada para o Ensino a Distância/Cursos Online construída
com base em uma metodologia adaptativa, com diversas
possibilidades de atividades.

programa de educação continuada
MDLS - 100% em
plataforma ead/
MDLAP– MÓDULOS DE DESENVOLVIMENTO DA LIDERANÇA DE ALTA PERFORMANCE
Com base nos três livros de James Hunter
– O Monge e o Executivo, Como se tornar
um líder servidor e De Volta ao Mosteiro):
São mais de 300hs de puro conteúdo e
rico aprendizado em todas as etapas!
>>> 8 Módulos com 16hs em vídeo aulas 12 aulas/módulo de 10min/aula;
>>> Para cada módulo soma-se ainda
mais 30hs de conteúdo divididos entre
Exercícios, Avaliações, Quizzes 100% ilustrados com vídeos, Ebooks adicionais com
média de 50 a 60 páginas;
>>> E mais...8 Palestras Adicionais com
grandes executivos especialistas em desenvolvimento de lideranças;
>>> Entrevistas com Líderes e Cases de
sucesso que também serão disponibilizadas na plataforma;
Saiba mais em: https://ead.omongeeoexecutivo.

MEnSAGEm da CEO
Não importa o seu negócio, os
resultados dependem das Pessoas.
Então, hoje mais do que
nunca, a Gestão de Recursos Humanos tornou-se mais
relevante para a competitividade das empresas, independente de seu tamanho ou segmento.
Em empresas onde existe uma
consistente política de RH e
gestão de pessoas a rotatividade é menor e a lucratividade
é maior, além de gerar outros

benefícios para o colaborador e
para a imagem da companhia.
Queremos indicar a melhor alternativa para o momento de seu
negócio visando redução de custos e aumento de produtividade
que reverta em benefícios para os
colaboradores e resultados para
empresas de todo Brasil.
Meu convite é fazermos um diagnóstico e analisar como podemos
contribuir com o sucesso de sua
empresa.
Obrigada,
Louri Batista

como nos tornamos uma das
empresas mais respeitadas
Temos mais de 20 anos de foco na área de gestão, estratégia, liderança, recursos humanos. Uma empresa de consultoria especializada em desenvolvimento de pessoas. A
partir do nosso profundo conhecimento, oferecemos o que entendemos ser o melhor para o cliente a médio e longo prazo.
Isto porque, usualmente, as empresas procuram ações pontuais
que, em alguns casos, não são efetivamente a melhor solução.
Esta visão de longo prazo vem de encontro com a mais
moderna estratégia de administração, onde um grupo de empresas se une em uma cadeia somando conhecimento e tecnologia.
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nossa metodologia
O desenvolvimento pleno do potencial humano não acontece em
um evento único; é resultado de
um processo objetivo e deliberado.
Para maximizarmos os resultados obtidos, aplicamos uma
metodologia que compreende
várias etapas que ajudam a tornar o programa/treinamento relevante, direcionado e impactante
no curto, médio e longo prazo.

•

Descoberta das Necessidades

]Sessões de diálogo e descoberta com a equipe de liderança para determinar as necessidades específicas do grupo
a participar do treinamento.

Design e Personalização do
Programa
Desenvolvimento e adaptação de
conteúdo e entrega a fim de abordar
especificamente as necessidades
reveladas na etapa de descoberta.
•

Eventos Dinâmicos de Treinamento
Utilização de metodologias experienciais e ferramentas que impactam os participantes e os motivam
a assimilar, reter e aplicar os conhecimentos e habilidades adquiridos, como por exemplo a utilização
de esquetes teatrais, encenadas ao vivo com situações do cotidiano ilustradas de forma lúdica.
•

• Feedback
e
Relatórios
Recolhimento da reação e avaliação dos participantes quanto à

experiência, o conteúdo e a aplicabilidade do programa/treinamento.
• Mensuração do Desempenho
Observação e avaliação em médio
prazo para mensurar o impacto
dos programas/treinamentos e
o retorno sobre o investimento.
Coaching para Desenvolvimento Continuado
A continuidade do processo de
evolução profissional é fundamental para que a empresa possa
colher plenamente os frutos do
investimento no desenvolvimento
de seus profissionais e líderes.
•

DESENVOLVIMENTO
É COM A GENTE!

Uma das coisas
mais difíceis não
é mudar a sociedade; é mudar a si
mesmo.
Nelson Mandela
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uma história que está transformando
milhares de pessoas
“O MONGE E O EXECUTIVO” COMO FERRAMENTA DE
FORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E CULTURA
A Peça Teatral “O Monge e o Executivo” é a adaptação original do livro que se tornou um dos
maiores best sellers da atualidade com mais
de 04 milhões de cópias vendidas no Brasil
O conceito inovador de liderança servidora/assertiva tem revolucionado diversas escolas de
pensadores, influenciado renomados lideres
e formadores de opinião em inúmeros países.
Onde você lidera? Na família? No trabalho?
Na
comunidade?
Na
igreja?
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NOSSA ESPERANÇA COM ESTA PEÇA
Assistida por mais de 65.000 pessoas, queremos que você vivencie de uma maneira totalmente diferente da que experimentou até hoje.
Queremos deixar uma marca transformadora no mundo aos nos tornarmos líderes servidores. Esperamos que a peça “O Monge e
o Executivo” seja o início de uma nova e empolgante etapa em sua jornada pessoal.

I was thrilled! Wonderful!
This is my book! James C.
Hunter, autor do livro.

benefícios da contratação
desta peça teatral
Os benefícios em levar para sua
empresa esta peça teatral são
inúmeros. Com certeza, você
empresário,
presidente,
diretor, gerente, supervisor ou aspirantes ao cargo de líder se
idenficarão com o apresentado
nesta maravilhosa adaptação do
livro “O Monge e o Executivo”.
A peça mostra que o desenvolvimento da
liderança
e a
construção
ou
desenvolvimento do caráter são a mesma
coisa – ambos exigem mudança.

•

•

•

Tais
ações
constroem
uma
cultura
de
desempenho de toda equipe, empresa
ou
comunidade;
Essas ações multiplicam o
impacto do líder educando e ativando uma ordem
de liderança após a outra;
Somar forças fazendo com que
cada pessoa da equipe, empresa ou comunidade contribua
com o que tem de melhor.

•
•

Melhora no desempenho de todos;
Solidifica as equipes com o
alinhamento das forças de muitas pessoas.

Você e sua empresa não podem
ficar de fora deste magnífico
projeto em contribuir para formar pessoas e líderes melhores.

Os princípios da liderança apresentados podem ser aprendidos e aplicados para quem tem
vontade e a intenção de mudar, crescer e melhorar sua vida
pessoal, profissional e familiar.
Alguns destes benefícios:
LÍDERES A SERVIÇO
•

•

•

Correr em busca do grande
propósito,colocando à frente
de sua equipe, empresa ou
comunidade
um
“porquê”
que seja expressivo a ponto
de exigir e motivar os melhores esforços de todos;
Inverter a pirâmide do pensamento gerencial tradicional.
Os líderes se colocam na parte
inferior da pirâmide e desencadeiam a energia, o entusiamo e os talentos da equipe,
da empresa e da comunidade;
Erguer o obstáculo da expectativa sendo extremamente
seletivo na escolha dos líderes
de equipe e estabelecendo altos padrões de desempenho.
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As Palestras e Treinamentos podem ser
customizados para:
1- In Company
São ministrados no ambiente da empresa
e dirigidos exclusivamente aos seus colaboradores e ou convidados.
O contéudo customizado e adaptado à realidade da empresa e visa atender às características, cultura e necessidade de cada
organização. Isto faz com que a empresa
extraia o máximo de resultados ao investir no treinamento do seu pessoal.

vagner molina - Educador,
tREINADOR, COACH E ESCRITOR
Vagner Molina (vagnermolina.

com.br), treina líderes executivos
para a produção de um crescimento acelerado e de mudanças
organizacionais. É um defensor
apaixonado do Desenvolvimento
de Líderes e do Coaching no local
de trabalho.
Master Coach Certificado pela
ICI (Internacional Association of
Coaching – Institute), Certificado
pela HR Tools Internacional para
aplicação das ferramentas de Assessment com geração e análise
real de resultados.
Produziu o espetáculo Teatral “O
Monge e o Executivo”(omonge-

“ De fato, se a sua vida, de
alguma forma, interage com
outras pessoas, você as influencia. Tudo o que você faz em
casa, na igreja, no seu trabalho
ou socialmente tem impacto na
vida de outros”.
Vagner Molina

eoexecutivo.com.br), adaptação
original do livro best seller de James
C. Hunter com exclusividade e direitos autorais e assistida por mais de
100.000 pessoas.
Sua atuação como Master Coach, é
destinado a empresas e profissionais que desejam aperfeiçoar seus líderes, sua(s) equipe(s), estratégias,
ajudando a conquistar mais qualidade e resultados, nas relações, estimulando a iniciativa, a responsabilidade, a lealdade e o caráter entre
as pessoas à sua volta.
É escritor e idealizador do Programa de Desenvolvimento Virando
o Jogo(. A visão do Vagner com o
Virando o Jogo é:
“Impactar e transformar a vida de
100 mil pessoas, ajudando num
processo para alcançar melhores
resultados e também inspirar o
envolvimento deles em causas
sociais”. O livro Virando o Jogo Transformando Crises em Oportunidades de Sucesso, você não
só terá um salto de performance
em sua vida pessoal e profissional,
como estará cooperando com cau-

sas sociais importantes.
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2- Plataforma EAD Exclusiva
•
•
•
•
•
•
•

Organização e foco no conteúdo;
Abordagem adaptativa;
Faça seus colaboradores amarem esta
nova forma de ensino;
Construímos o seu conteúdo na nuvem;
Trilha de aprendizagem;
Vídeo aulas, conquiste o seu
telespectador!
Atividades e grade curricular.

Podemos criar para você e sua empresa
na nossa PLATAFORMA .
3- Treinamentos Exclusivos para Franquias & Franqueados
Preparamos uma linha de Treinamentos presenciais e também online!

•
•
•
•
•

COACHING - REVELE TODO SEU
POTENCIAL
Descubra como podemos trabalhar em parceria para identificar e
desenvolver talentos, obtendo evolução contínua e resultados surpreendentes.
Exemplos de áreas que o coaching pode contribuir para o desenvolvimento:
• Planejamento e revisão de Carreira;
• Identificação e desenvolvimento de Talentos;
• Análise de pontos fortes e pontos a desenvolver;
• Superação de dificuldades;

•
•
•

Otimização do desempenho;
Melhoria de relacionamentos pessoais e profissionais;
Aumento de autoconhecimento,
autoconfiança e assertividade;
Melhoria no foco, planejamento e administração do tempo;
Promoção de qualidade de
vida e melhoria contínua;
Desenvolvimento de Liderança
e Equipes;
Identificação de Valores, Visão
e Missão;
Revisão de Crenças, Paradigmas;

Confira como o processo de
coaching
pode
contribuir
com a sua empresa ou na sua
vida pessoal e profissional.

fale com a
gente já!

FERRAMENTAS
ASSESSMENT
Você sabe o que é uma ferramenta
de Assessment?
Para existir a evolução organizacional
é preciso que haja a evolução das pessoas. A evolução das pessoas só pode
ser acompanhada se for medida. Os assessments são ferramentas de avaliação para identificar tendência comportamental, grau de aderência ao cargo,
forças e risco do perfil, potencialidades,
gaps de melhoria, necessidades de
capacitação e desenvolvimento, promoção, recolocação de profissionais.
Colocamos a disposição das organizações
para
alavancar
os
processos
de:
Desenvolvimento
Organizacional, Desenvolvimento Individual, Seleção, Coaching e Capacitação.

Consultoria em Desenvolvimento
Organizacional
Nossas Ferramentas

DISC®; Assess®; Six Seconds®; SalesMax; Psychtests®; Select System;
CCi Surveys.
Nosso Foco
Como converter o ativo intangível mais valioso das organizações em
resultados tangíveis para o negócio + A partir da potencialização do
Talento Humano = ROI.
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quer fazer parte da nossa história?

CONtatos
escritório
Endereço :
Rua Franklin Sampaio, 12,
Saúde
Fone :
+055 11 5539-4719
E-mail :
atendimento@valoriza-te.com.br

Divisão negócios
Louri Batista :
Rua Franklin Sampaio, 12,
Saúde
Fone :
+055 11 99945-6502
E-mail :
louri.batista@valoriza-te.com.br

