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Somos um grupo de 5 sócios apaixonados por

desenvolvimento humano e sonhadores de um

modelo de organização mais próspera e humana, da

esquerda para a Direita Malu Leitão, Magda de Souza

da Silva - Sócia Fundadora, Lessandro Sassi, Raquel

Neuhaus e Franciele de Cezaro. 

Este grupo não para, está em atualização

constante, buscando o que há de mais

novo e relevante na área de gestão de

pessoas. Em setembro de 2019 estiveram

no Vale do Silício conhecendo todo o

ecossistema e como acontecem os

negócios no lugar mais inovador do

mundo. 

GENTE POR TRÁS DA GESTORA

O nosso propósito é "Despertar para humanização e

prosperidade".  Nosso trabalho é mais do que inspirar.

Entendemos que despertar é provocar inquietação, é

mobilizar para a ação e para conscientização. É tocar

o coração das pessoas e fazer acontecer junto com

elas na organização.
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Gestora 
ElevaMentoria

ESTRATÉGICA
PARA GESTÃO DE PESSOAS

Ser  Mentor de alguém é um papel de alta

responsabilidade, por conta disso esse método foi

pensado com muito cuidado, afinco e estudo. Foi

olhando para as necessidades da gestão das

organizações, estas que são demandadas por

posicionamento e atuação cada vez mais

estratégica, que nasceu o "Gestora Eleva". Nosso

programa exclusivo, para atender a demanda de

profissionais de nível estratégico.

Uma das novidades 2020

Este método é capaz, através do suporte, inspiração, e orientação do Mentor levar o mentorado a elevar o seu

nível de maturidade, desempenho e potencial. Ele é composto por doze passos semi estruturados, com stops de

em média uma hora. Dentro desse ecossistema, assim chamamos pois compreendemos a mentoria comor

sistêmica e inter-relacional entre ambiente e pessoas, aproximamos os comportamentos esperados às

necessidades que nos cercam.

o método é da gestora,
só até encontrar você
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Sassy

Na Gestora, estagnar nunca foi o nosso forte. Buscar

alternativas e novas possibilidades sempre nos

instigaram. Mas temos que confessar, adoramos uma

aglomeração... gente junta! Essa energia que trocamos

com as pessoas é o que nos alimenta. Então chega a

pandemia, que nos diz: distanciamento físico! Nós

entendemos o recado, mas também percebemos que se

conexão com gente é o nosso querer, é assim que

iremos continuar!

O "novo normal" da Gestora

Os dias foram passando e fomos entendendo que

era preciso reinventar, rever nossos velhos

paradigmas. E assim, fomos descobrindo que

mesmo distantes podemos estar juntos. Os nossos

desenvolvimentos e consultorias passaram a

acontecer atrás das telas e vimos que a intenção

genuína pelo processo  é o que realmente trás o

resultado. 

Um novo jeito, uma descoberta a cada momento

Raquel Neuhaus em consultoria com a Detamaq

Magda em desenvolvimento de líderes na Agros

Fran e Malu desenvolviendo líderes na Kepler Weber

O nosso site ganhou mais uma aba

Nossos time de especialistas ao seu alcance

compartilhando conteúdo em vários formatos sobre

tendências em gestão de pessoas, inovação,

criatividade, liderança e muito mais. São palestras,

cursos e worshops em formatos digitais e presenciais.

Confere lá em www.gestoradhe.com

Laboratório de Habilidades

CRIATIVIDADE

COMUNICAÇÃO 
NÃO VIOLENTA

EMPLOYEE
EXPIRIENCE

SEGURANÇA 
PSICOLÓGICA

INTELIGÊNCIA     
     EMOCIONAL

GESTÃO DE EQUIPES

Alguns temas...



Paixão
Colocamos nosso
coração em tudo o

que fazemos.

Entrega
De nada adianta
ser bacana se não
resolve. Queremos
é gerar VALOR.

Simplicidade
Descomplica. De

problema o universo já tá
cheio.

Empatia com
o Cliente
A sua dor é a nossa

dor. 
Sempre.

Prosperidade
O objetivo é estar em

evolução, cada dia um passo
adiante.

Inovação
Porque não existe
outro caminho.

Mudar é preciso.

o nosso nicho 
é gestão de pessoas.

O que os nossos
 valores falam sobre nós
Os nossos valores são o que vivenciamos

diariamente, primeiro vivemos e depois

descrevemos , esse foi o nosso processo.

O nosso olhar está sempre focado na necessidade

do cliente, tentando elevar o pensamento critico

no sentido de olhar além do que está visível na

organização. Para que de fato, possamos vê-lo

prosperar e  evoluir. 

A inovação para nós é uma constante, estamos

sempre inquietos e nos questionando sobre o que

vemos e até o que aplicamos e praticamos.

Entendemos que não somos estanques, somos

uma empresa em transformação contínua. 

va
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O QUE É IMPORTANTE PARA NÓS 

E NÃO ABRIMOS MÃO

é disso que
entendemos, é nisso
que vamos focar
E ESTAMOS ATENTOS EM TUDO O QUE AGREGA VALOR A ISSO!

a sua dor
é  a nossa
dor, sempre



CONSULTORIA
Desenvolvemos trabalhos personalizados e focados na

necessidade da sua empresa.  Utilizamos metodologias

próprias desenvolvidas ao longo de anos de prática e

estudo, sempre fundamentadas em pesquisas

científicas para ajudar a sua empresa a melhorar

resultados e indicadores.
Mais profissionalismo.
Menores custos. 
Garantia de resultados.

ASSESSORIA

PROCESSOS

A assessoria em gestão de pessoas da Gestora é

um serviço que coloca ao seu alcance toda a

nossa expertise em gestão e desenvolvimento de

recursos humanos.   É um serviço terceirizado

fornecido pela Gestora Desenvolvimento

Humano e Empresarial para atender as

necessidades de organizações emergentes que

exigem qualidade e comprometimento acima de

tudo.

"Profissionais
especializados ao
seu alcance"

"Mapeamos, identificamos,
descrevemos, estruturamos e
implementamos processos de

Gestão de Pessoas para o
sucesso da sua organização"Antoniosi Tecnologia Agroindustrial Ltda

Processos permitem a previsibilidade de resultados.
Ajudam você e a sua organização a garantir qualidade
nas atividades realizadas. Uma empresa com
processos que agregam valor ao negócio está
preparada para crescer.

De apagar incêndios para eficiência organizacional.
Nós ajudamos você a identificar e implementar os
processos de gestão de pessoas que agregam valor
ao seu negócio. Pare de apagar incêndios e seja mais
eficiente na gestão das atividades diárias.

Liberte o potencial das equipes com processos
desenhados. Avalie a evolução dos resultados e
avance em direção aos objetivos que são importantes
para a sua empresa. 

Antoniosi Tecnologia Agroindustrial Ltda

Soluções em 



Utilizamos metodologias científicas para

realizar investigações profundas e construir

conhecimento de maneira rigorosa e relevante

para a sua organização. Pesquisas de estilos

de liderança, análises de maturidade, abertura

à inovação, clima, cultura e cidadania

organizacional são alguns dos temas e das

soluções em pesquisa que fornecemos.

"Tome melhores decisões de

gestão de pessoas baseadas em

dados. Gere valor a partir de

programas e ações assertivas"

PESQUISAS

Transforme dados em
oportunidades

COMPETÊNCIAS

A melhor estratégia para a sustentabilidade

organizacional é identificação das competências

que tornam a sua empresa única. Mapear

competências ajuda a resolver gap's, preparar

líderes para o futuro e garantir a evolução dos

resultados.

"Aqui começa a gestão
estratégica de pessoas"

EDUCAÇÃO
CORPORATIVA
A educação corporativa acontece quando a

organização estabelece um forte processo de

aprendizagem que tem como prioridade a

obtenção, manutenção e disseminação de

conhecimento. Nós te ajudamos a construir uma

educação completa com programas de

integração, trilhas de treinamento e

desenvolvimento para que a sua empresa

alcance os objetivos estratégicos.

Consultoria na Cotribá.

Tromink Industrial Ltda

CONSULTORIA
Soluções em 



A Gamificação Humanizada é a utilização de elementos de

jogos em contextos diversos com o objetivo de conectar

pessoas, produzir insights poderosos e liberar potencial da

organização.  Optamos por utilizar estratégias de gamificação

humanizadas e analógicas que conectam as pessoas consigo

mesmo e com seus colegas e parceiros na empresa.  Criamos e

desenvolvemos todas as soluções gamificadas com base na

cultura, necessidade e resultados que a sua organização

precisa para ir ao próximo nível de performance.

"Libere o potencial, supere
desafios e aumente o
desempenho usando a
linguagem dos jogos"

A Gamificação Humanizada é capaz de gerar

100% de engajamento dos participantes. Gera

interações significativas e cria sentido para a

melhoria de processos internos, produtos,

resolução de problemas e melhora a

performance de indivíduos, equipes, setores e

empresa como um todo.   Nós criamos

experiências únicas com base nas necessidades

da sua organização e equipe. Além disso, a

gamificação é uma ótima estratégia de reforço do

aprendizado e é capaz de fazer com que as

pessoas apliquem num contexto lúdico e

controlado os conceitos que aprendem ao longo

de programas de desenvolvimento.

GAMEficação

Porque usar a gamificação
humanizada?

Gamificação no Sicredi Região da Produção

Gamificação na BS Bios

Gamificação na Escola Santos Anjos

APRENDIZAGEM
Soluções em 



Percebi que esta experiência gamificada, permitiu um

envolvimento de todos, foi muito positivo. Cada

participante usufruiu de todos os momentos. Bem

diferente de métodos tradicionais, que não é possível

acompanhar ou dimensionar o quanto cada um,

esteja realmente captando, contribuindo e criando.

Foi palpável a satisfação de todos, foi muito

gratificante, ouvir depoimentos, '"ler" a diferença da

disposição, de quando chegaram e de quando saíram.

Este método também permitiu uma comunicação

maior, favoreceu o compartilhamento de pequenas

ações do dia-a-dia, que na maioria das vezes, ficam

somente entre os envolvidos. O orgulho destes

contando sobre estas ações e quanto elas

impactaram positivamente o grupo, nos deu a certeza,

que valeu trabalhar dessa forma.  

"Play Cotri"
Uma experiência

gamificada

Como  você percebeu a experiência

gamificada proporcionada aos

colaboradores?

"Esta forma gamificada evidencia
que não há limites para inovar,
criar, motivar e melhorar."

Sassy

Alexandra Salton Castoldi - 

Gestora de RH da Cotrisal

Quais foram os ganhos com esse

método?

Os ganhos desta experiência foram muitos, por exemplo:

interação, troca de experiências, de conhecimentos, de

rever conceitos e de desenvolvimento propriamente dito.

Quando iniciamos a construção desta ideia tínhamos um

objetivo, a partir da execução do projeto, apareceram

muitos porquês, muitos como, muitos significados, e tudo

isso foi aprendizado. Isso tudo foram ganhos, foram

resultados. Esta forma gamificada evidencia que não há

limites para inovar, criar, motivar e melhorar. 

Gamificação na Cotrisal



PESSOAS

LIDERANÇA

BLENDED
LEARNING

CONVENÇÕES
E EVENTOS

Treinamentos técnicos e comportamentais para

equipes. Mais engajamento, mais satisfação e

melhor desempenho para empresas e equipes de

todos os tamanhos.

"Qualifique pessoas.
molde a cultura da organização

Cursos, treinamentos, workshops, 
palestras e muito mais".

Oferecemos soluções em treinamento in company para empresas que querem oferecer qualidade, profundidade e

lateralidade na formação de suas equipes.  Inteligência emocional, planejamento e produtividade pessoal, gestão do

tempo, comunicação e comunicação não violenta, gestão de conflitos, tomada de decisão e muito mais.

Qualificar e desenvolver líderes é uma das principais

atividades que uma organização precisa realizar

para se manter sustentável e competitiva ao longo

do tempo. Lideranças são responsáveis por moldar

o futuro e traduzir uma visão em resultados

tangíveis.

Convenções e eventos são uma ótima maneira de iniciar uma

grande mudança na organização, apresentar um projeto,

engajar pessoas e garantir o sucesso. Nós ajudamos você a

criar uma experiência inesquecível para seus colaboradores

através de uso de gamificação para criar um evento imersivo e

significativo.Use o poder do ensino híbrido
para acelerar o aprendizado das
pessoas na sua organização.

"Blend" significa "mistura" e "Learning" significa

aprendizado, ou seja, trata-se de uma forma de

treinar, desenvolver, qualificar e potencializar

pessoas através do uso de ferramentas que

possibilitem um ensino híbrido.

Utilizamos todas as nossas alternativas e métodos ativos em
nossos treinamentos para melhorar a experiência de
aprendizado e aumentar a qualidade e a retenção do
conteúdo.  Por meio de atividades imersivas os estudantes
tem a possibilidade de vivenciar situações mais próximas do
mundo real e aprender diretamente com profissionais
especializados e com vivência de mercado.

Método Lego Serius Play 

Convenção Escalada Cotribá

APRENDIZAGEM
Soluções em 

Líderes mais autoconscientes, 
engajados e influentes



A Gestora veio a contribuir com o

desenvolvimento dos colaboradores dentro da

cooperativa, provocando e instigando o

raciocínio crítico, ao trabalho em equipe, visão

sistêmica e a pensar na humanização.

Provocando o desenvolvimento e o pensamento

de que sempre nosso trabalho atinge o nosso

entorno, tanto de colegas, comunidade em todos

os ambientes que estamos inseridos, provocando

sentimentos nas mais diversas formas. Também

vem desenvolver o espírito de liderança para

aqueles que já possuem essa competência,

desenvolvendo para o trabalho com eficiência e

pensando em soluções e no bem estar de todos. 

"Profissionais comprometidos
com um propósito para
promover o crescimento das
pessoas"

Ana Marlize Schmeirer - 

Gerente Administrativa da Cotribá

Qual é a sua percepção do trabalho

da Gestora dentro da cooperativa?

Se você pudesse definir a Gestora

em um frase, qual seria?

"Libere o potencial.
Supere desafios.
Aumente o
desempenho"

Visão sistêmica 
Um jeito Gestora de trabalhar

A Jornada Cotribá Convenção Administrativo "Escape da mata" Cotribá
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