Sobre nós

Somos a Ágora Entertraining,
uma consultoria especializada no
desenvolvimento humano.

Acreditamos na capacidade das pessoas de
transformarem suas realidades, por isso investimos
em metodologias que proporcionam e potencializam
a co-criação e o compartilhar para que todos possam
ser protagonistas do seu desenvolvimento.

Entendemos que a consideração pelas pessoas,
suas histórias e capacidades, é a chave para a
transformar as relações e o mundo ao nosso
redor. Junte-se a nós na construção de um
mundo melhor, um mundo +/+!

Abordagem inovadora

Criamos ambientes imersivos para que o processo de aprendizagem seja mais efetivo e focado nas necessidades
reais dos participantes. Usamos metodologias ativas, presencialmente ou online, e temos um grande acervo de
técnicas eficientes para cada objetivo de aprendizagem e público-alvo. Quer saber como fazemos?

Relevância e aderência

Treinamentos práticos e sem powerpoint, jogos, cases e simulações. Somos especialistas em promover discussões
e reflexões profundas sobre as práticas que transformam uma organização e como fazê-las acontecer.

Estrutura

Com espaços criados para promover a inovação e a troca de experiências, nossa sede em Itajaí - SC é um convite
à colaboração e co-criação. Será um prazer receber a sua visita!

Cultura ÁE

Somos diversificados em muitos aspectos: formações, idade, origem, experiências e jeitão de ser. Desta mistura
nasceu uma cultura de inovação e consideração. E vivemos o propósito de criar um mundo melhor por meio da
educação e da tecnologia. Vem com a gente?

Experiences

Criamos business games que são experiências autênticas e memoráveis. Combinamos as melhores práticas de
engajamento de grandes públicos e elementos de gamificação, sensibilizando para o desenvolvimento de
competências críticas que o mercado exige. Você está preparado?

Presença internacional

Somos associados à ATD, maior associação de T&D do mundo, e nos atualizamos frequentemente em cursos e
congressos internacionais. Conduzimos os treinamentos em inglês sempre que necessário.

Conteúdo e pesquisa

Estamos conectados com as principais tendências mundiais em T&D e Gestão de Pessoas e compartilhamos
conhecimentos por meio de pesquisas e conteúdos de alto impacto. Visite a ÁE Insights, nossa revista digital e aproveite.

Programas abertos

Oferecemos workshops abertos, imersões, certificações e maratonas de conhecimento. Conheça nossos programas!

Desenvolvimento sob demanda

Nossos programas de desenvolvimento são construídos sob demanda, envolvendo múltiplos olhares e co-criando
com nossos clientes. Usamos tecnologias por pulso para coletar dados em tempo real e flexibilizar a
aprendizagem para novos caminhos e desafios que o mundo real apresenta. Qual é o seu desafio?

Produtos digitais

Nossas soluções digitais são voltadas para líderes, colaboradores, profissionais de RH e instrutores que desejam mais
agilidade e conectividade para exercerem seu papel de maneira ainda mais efetiva. Experimente nossos produtos!

Público Alvo

Esta imersão é dedicada a Consultores
autônomos, Instrutores de Treinamentos incompany, Business Partners e/ou Consultores
Internos de RH que buscam aperfeiçoamento
contínuo em ferramentas de diagnóstico,
conhecimentos sobre Cultura, Manejo de
Grupos, Metodologias Ativas e Comportamento
Humano para auxiliarem seus clientes (empresas,
áreas e/ou líderes) a gerar transformação,
desenvolvimento e produtividade.

O que esperar
deste Programa
Como participante deste programa, você será exposto a diversas
situações reais que fazem parte da rotina de um consultor interno ou
externo, que busca soluções para problemas do dia a dia, tais como
aumento da produtividade, mais engajamento das equipes, melhoria da
performance e melhoria na gestão de pessoas.
É comum termos soluções de “prateleira” para estes problemas, e
“treinamento” parece ser a solução para tudo, porém o mercado atual
exige uma abordagem diferente, adaptada à sua cultura e contexto, além
de inovadora, rápida e direto ao ponto. Você aprenderá que sua
competência consultiva está muito mais relacionada à capacidade de
ampliar olhares e possibilidades do que ter respostas prontas e verdades
absolutas.
Você será desafiado a criar soluções para situações críticas (e reais) que
certamente encontrará em uma organização complexa, e que foram
construídas com base em 10 anos de experiência da equipe ÁE. Suas
competências como consultor serão desenvolvidas de maneira prática,
supervisionada, e com feedbacks constantes, além do contato com novas
metodologias e ferramentas.

Estrutura Metodológica
Os encontros estão estruturados em 3 pilares:

DIAGNÓSTICO

o

o

capacidade de tradução

Cultura Organizacional

Escolha do Estímulo;

o

o

Aplicação do Estímulo

o

Levantamento de Hipóteses

Comportamento Humano

o

o

Leitura e manejo do grupo

o

Estruturação da Proposta

Formação de Grupos

o

Papel do Coordenador de

o

Condução do Debriefing

o

Leitura de cenário e

MANEJO DE GRUPO

REFERENCIAIS TEÓRICOS

de atuação
o

Gestão das Armadilhas

grupo;
o

Contrato

o

Metodologias Ativas

Resultados Esperados
Maior consciência sobre os processos

Utilização de ferramentas inovadoras em

Atuação com foco nas causas raízes, por

Trocas de experiências e networking entre

grupais e condução de grupo;

meio de diagnósticos mais precisos;

Embasamento teórico-metodológico para
intervenções mais assertivas, gerando

engajamento e produtividade nos envolvidos;

diagnósticos de grupos e/ou empresas;

participantes, ampliando a rede profissional;

Fortalecimento do papel de consultor,
compreendendo suas ações e limites.

Inscrições

Acesse nosso site para se inscrever no
programa:
https://agoraentert.com.br/produto/
formacaodeconsultores/

Instrutores
Renato Navas É sócio-diretor da Ágora Entertraining e da Pulses. Possui mais de 10 anos de experiência em
programas de desenvolvimento de competências comportamentais, qualidade de vida e desenvolvimento de
liderança. Possui vários projetos de alinhamento cultural, construção de time, criação de propósito de área e
mentoria de liderança e RH. Atualmente, atua na facilitação de programas de liderança focados no desenvolvimento
de competências de gestão de pessoas, alinhamento e desenvolvimento cultural, engajamento e gestão de
performance, bem como em programas de desenvolvimento para a área de Recursos Humanos. É psicólogo, com
pós-graduação em Administração de Empresa pela SOCIESC/FGV, Pós-graduação em Dinâmica dos Grupos (SBDG).
Formação em Executive Coaching & Leadership Mentoring pelo ILM – Institute of Leadership and Management.
Formação em Análise Transacional pelo ICP e Coordenação de Grupos com base em fenomenologia pela
Feno&grupos. Tem extensão em Oxford para estudar cultura organizacional com o vies da Análise Transacional. Atua
como professor de Pós-graduação e MBA em Gestão estratégica de Pessoas (UNIVALI).
Michelly Dellecave é psicóloga, mestre em Psicologia pela UFSC, especialista em Desenvolvimento de Grupos pela
Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos (SBDG), com MBA em Gestão Estratégica de Pessoas pela UNIVALI. É
sócia-consultora da Ágora Entertraining e professora dos cursos de Psicologia, Relações Públicas e Gestão de RH da
UNIVALI. Possui experiência em políticas públicas, por meio da atuação como psicóloga do SUS e SUAS.

Instrutores
Cesar Nanci É sócio-diretor da Ágora Entertraining e da Pulses, e membro do conselho da Trieda Analytics. Possui
mais de 12 anos de experiência em Business Consulting, Melhoria Contínua (Lean Seis Sigma Lean), Talent
Development e como professor de pós-graduação e programas in-company. Realizou diversos projetos nas áreas de
Petróleo e Gás, Hospitalar, Entretenimento, Educação e outros setores, com implantação de CSC, Gestão de Projetos
(PMO), Mapeamento e Melhoria de Processos, Otimização de Cadeias de Suprimentos, Reestruturação
Organizacional, Gestão de Inovação, Desenvolvimento de Programas de Treinamento & Desenvolvimento, dentre
outros. Atualmente dedica-se à aplicação dos conceitos de Analytics e Big Data à gestão de pessoas, com foco
especial em Cultura, Engajamento e Performance, além do desenvolvimento de programas de treinamento usando
técnicas de gamificação, simulações e jogos de negócios. É doutor em Engenharia de Produção pela Universidade
Federal Fluminense e Six Sigma Black Belt.
Elizabeth Navas é sócia e especialista na Ágora Entertraining. Psicóloga, Doutora em Engenharia de Produção e
Mestre em Administração (UFSC); Lato Sensu em Administração de Recursos Humanos (FAAP) e em Avaliação
Institucional (UNB). Formação em Coaching Executivo e Life Coaching (ICI). Possui experiência como Coach, Mentora
e Especialista em projetos em Gestão de Pessoas. Atuou por 13 anos em Recursos Humanos e 22 anos como
docente, na graduação e Mestrado.
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47 99952.0518

contato@agoraentert.com.br

