
FERRAMENTA WAY 

MANAGER 

(PerformanSe)

Mapeamento de 

Perfis de Lideranças



Fundada em 1993 por Marco Antônio Gramigna e Maria Rita Gramigna, a MRG se firmou

no mercado como uma empresa que oferece serviços diferenciados, inovadores e de

qualidade no que se refere à Gestão de Pessoas.
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QUEM SOMOS

O QUE FAZEMOS



DIREÇÃO

Marco Antônio Gramigna

Diretor Administrativo-financeiro

marcogramigna@terra.com.br

(31) 25159485

Maria Rita Gramigna

Diretora Técnica

ritamrg@terra.com.br

(31) 25159475

SEDE: Belo Horiconte/MG

www.mrg.com.br
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REPRESENTAÇÃO MRG 

NORDESTE

Emidio Rebêlo – Diretor Regional

E-mail: emidiomrg@terra.com.br

(79) 9 9113 8546

Taissa Amorim – Diretora regional

E-mail: taissamrg@terra.com.br

(79) 9 9113 8546

REPRESENTAÇÃO MRG SUL

Brasil Jogos de Empresa

Lucimar José dos Santos

E-mail: santos@volareseguro.com.br

(47) 98422-4555 Fixo 3433-4280
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Mestre em Criatividade Aplicada Total, pela Universidade de Santiago de Compostela –

Espanha.

Pedagoga e pós-graduada em Administração de Recursos Humanos.

Formação Internacional em Coaching pelo ICL - Instituto de Coaching e Linguistica (Portugal).

Coach associada do ICF- International Coach Federation.

Pioneira na organização e difusão da metodologia de Jogos de Empresa no Brasil, desde 1984.

Idealizadora do modelo de competências MRG - Maria Rita Gramigna, com aplicação no Brasil

desde 1997.

Idealizadora da Metodologia MRG dos cursos de certificação internacional em Coaching com

foco nas ferramentas de competências (2014), com chancela da Metaforum Internacional

(Alemanha) e ABRACOACHES – Associação Brasileira de Coaches.

Autora dos livros: Jogos de Empresa; Jogos de Empresa e Técnicas Vivenciais; Modelo de

Competências e Gestão dos Talentos – Edições revisadas (2007) - Editora Pearson/SP.

Autora do livro Líderes Inovadores: Ferramentas que fazem a diferença, (2004) - Editora

Makron Books /SP.

Autora do Livro Gestão por Competências – ferramentas para avaliar e mapear perfis. (2017).

Editora Altabooks/RJ

Co-autora do Manual de Gestão de Pessoas e Equipes – Editora Gente/SP – Capítulo 20

(2001), co-autora do Manual de Treinamento e Desenvolvimento (2007) – Editora Pearson/SP,

co-autora do Manual do Empreendedor – de micro e pequenas empresas – Editora

Qualitymark/RJ – Capitulo sobre competências (páginas 255 a 276).

Professora em diversos MBA e Pós-Graduação em instituições brasileiras e no Mestrado em

Criatividade Aplicada Total – Universidade Fernando Pessoa - Porto/Portugal.

Idealizadora do COPAJOG - Congresso Pan-Americano de Jogos de Empresa e Criatividade

(versões 1997, 1999, 2001 e 2017).

Membro correspondente da Academia de Letras do Brasil – Seccional Suíça, grau de

acadêmica, cadeira 118.

Colaboradora honorária” da Revista HUMANIDADES” - Lisboa/Portugal (2014).

Secretária Executiva do Consulado da Republica de Moçambique em Minas Gerais.

Conferencista e facilitadora em eventos nacionais e internacionais.

MARIA RITA GRAMIGNA

RESPONSÁVEL TÉCNICA
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NOSSA MISSÃO:

Atuar na área de gestão de pessoas em diversos

mercados, através de parcerias sólidas e

duradouras, contribuindo para o desenvolvimento

do capital intelectual como fonte inesgotável de

criatividade e saber.

VISÃO:

Ser empresa referência em Gestão de Pessoas por

Competências e Coaching com Foco em

Competências.

VALORES:

Seriedade, confiabilidade, compromisso,

excelência, qualidade, ética, transparência,

parceria.
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DIFERENCIAL

Projetos customizados.

Metodologias inovadoras.

Parcerias com clientes e fornecedores.

Criatividade e inovações constantes.

PREMIAÇÕES

Em 2002, A MRG recebeu o Prêmio Gestão

Empresarial com a apresentação do case de

Avaliação de Competências em Potencial,

desenvolvido com mais de mil e quinhentos

profissionais da empresa Robert Bosch.

Em 2006, a MRG foi agraciada com o Top of

Mind, prêmio que valida a excelência de uma

empresa.

Em 2014, Recebemos o prêmio ESARH 2014, na

modalidade Gestão de Pessoas, com o case:

Prática Inovadora em Gestão de Pessoas –

Modelo de Competências MRG (Maria Rita

Gramigna).

Maria Rita Gramigna foi empossada em 2014

na Academia de Letras Brasileira, Seccional

Suiça, como membro correspondente, grau de

acadêmica, cadeira 118.
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A PERFORMANSE NO BRASIL

Em 2015, trouxemos para o Brasil as ferramentas WAY (de

mapeamento de competências) da empresa francesa PerformanSe, a

“número um” na França.
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APRESENTAÇÃO DA EMPRESA PERFORMANSE

A PerformanSe é uma empresa francesa, criada há mais de 25 anos, com uma rede de

parceiros, formadores e distribuidores em 14 países, nos cinco continentes.

A PerformanSe oferece ferramentas de apoio ao mapeamento e avaliação de perfis, fornecendo

base para as decisões relativas à gestão de pessoas.

Seu objetivo é otimizar a performance relacional e operacional das empresas e melhorar seu

funcionamento individual e coletivo.

As soluções PerformanSe apoiam os especialistas em gestão de pessoas e gestores nos

processos de recrutamento e seleção, programas de sucessão, mobilidade interna,

avaliação de carreira, desenvolvimento de competências, análise do funcionamento das

organizações e das equipes, dentre outras.

Pioneira em diversas áreas da avaliação online, a PerformanSe oferece soluções sempre

inovadoras, operacionais e confiáveis.

• A PerformanSe dá suporte ao cliente para:

 Otimizar suas decisões baseando-se em dados objetivos e justos.

 Desenvolver competências individuais e coletivas de seus colaboradores.

 Aumentar a performance da empresa

• A expertise PerformanSe tem como base:

 Ferramentas 100% online, acessíveis através de uma plataforma segura, para uma

gestão autônoma das avaliações;

 Prestaçào de serviços, realizadas por equipe de consultores internacionais, na

construção de referenciais de competências sob medida, cartografia de empresas

ou de equipes, avaliação 360º ou assessment.
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DIFERENCIAL PERFORMANSE

Avaliações baseadas em quatro pilares:

1. Especialização psicométrica reconhecida: modelos científicos de referência, respeito de

normas internacionais, validação realizada por laboratórios universitários reconhecidos em

psicometria, projetos de P&D oficiais.

2. Abordagem relacional e compromisso com as práticas ecológicas favorecendo a

partilha, o intercâmbio, a transparência;

3. Ambiente tecnológico seguro, que respeita os direitos de cada um: uma interface simples e

intuitiva, rapidez no tratamento dos dados, armazenamento de dados em servidores na

França;

4. Oferta contextual e multilíngue desenvolvida para te acompanhar em diversos projetos ao

redor do mundo.

Primeiro editor europeu certificado ISO 10667-2, para concepção de testes psicométricos,

prestações de assessment e de desenvolvimento de talentos.

A norma ISO 10667-2 estabelece os requisitos e as diretrizes do fornecedor do serviço quando ele

coopera com o cliente para realizar a avaliação de um candidato, de um grupo ou de uma

organização no contexto profissional e garante a qualidade da prestação de serviços.

“Esta norma visa permitir as organizações a tomar decisões, através do uso eficaz da avaliação e

assim servir à eficiência da empresa e ao bem-estar de cada um.

Ela orienta as diferentes partes interessadas, por sua clareza e rigor, na tomada de consciência

dos benefícios resultados das boas práticas de assessment.

Reforça a PerformanSe na sua diferenciação e sua proposição de valor.

Colocando o homem no centro de seu desenvolvimento, a PerformanSe propõe às empresas a

otimização de suas decisões com base em dados objetivos e precisos, para realçar o valor

individual e coletivo de seus talentos e aumentar o bem-estar, assim como o desempenho.
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FERRAMENTA WAY MANAGER

O WAY MANAGER tem como resultado respostas concretas aos profissionais de recursos

humanos que desejam avaliar objetivamente as competências gerenciais (de liderança).

A partir de um questionário de auto avaliação, o profissional é mapeado em quatro grupos de

competências-chaves, tendo como correspondentes as competências universais que

trabalhamos no modelo MRG, a saber:

Os resultados, em forma de gráficos, evidenciam as zonas de conforto, de adaptação e de

esforço do avaliado em cada uma das competências.

Para cada competência descrita, os resultados mostram, através de gráficos, três zonas que

correspondem ao grau de facilidade com o qual o avaliado dispõe espontaneamente a sua

energia na aplicação nas competências gerenciais.

• A "zona de conforto" reflete o domínio de predileção no plano comportamental. Os

comportamentos compreendidos nessa zona intervêm com uma facilidade muito grande,

não sendo necessário empreender qualquer esforço particular.

• A "zona de adaptação" reflete o domínio de adaptação às situações profissionais. Os

comportamentos compreendidos nessa zona intervêm sem grande dificuldade, resultando

muito provavelmente de observação ou aprendizado. Eles podem igualmente corresponder

a um potencial inexplorado.

• A "zona de esforço" reflete o domínio de desconforto ou distanciamento no plano

comportamental. Os comportamentos compreendidos nessa zona intervêm, muito

provavelmente, com maior dificuldade ou exigem esforços. É aconselhável dar prioridade às

competências que se encontram nesta zona.
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RELATORIOS EM 

GRÁFICOS WAY MANAGER
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CLIENTES PERFORMANSE NO MUNDO

• Desde 1988 as ferramentas PerfomanSe foram adotados por mais de 10.000

profissionais de RH ao redor do mundo, para avaliar, recrutar, fidelizar e

desenvolver talentos.

• A cada ano são mais de 1000 clientes, de todos os setores econômicos, que

renovam os pedidos e a confiança em nossas soluções.

• 60% dos clientes são organizações privadas ou públicas, 30% especialistas de RH

e 10% escolas e universidades.

• No decorrer dos últimos 12 meses, quase 200.000 avaliações foram realizadas na

plataforma PerformanSe.
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13BASE CONCEITUAL
(Big Five, Mc Clelland, Abordagem Sistêmica)

PSICOMETRIA

CERTIFICAÇÃO ISO 10667-2 

pela concepção de testes 

psicométricos, prestação de 

assessments e 

desenvolvimento de talentos

Membro da ATP 

(Association of Test 

Publishers).

ESTUDO DE 

VALIDAÇÃO EXTERNA

realizado pelos 

laboratórios de pesquisa 

em psicologia diferencial

MODELOS CIENTÍFICOS 

DE REFERÊNCIA: 

BIG FIVE, Mc Clelland, 

Spencer & Spencer, 

Le Boterf.

RESPEITO DOS PADRÕES E 

RECOMENDAÇÕES 

do ITC (International Tests Commission) 

e da APA (American Psychological 

Association).

COMITÊ CIENTÍFICO composto por 4 

professores universitários, reconhecidos 

pela comunidade científica francesa e 

internacional, pela experiência em 

psicologia e ciência da avaliação.



LISTA DE CONSULTORES 

CREDENCIADOS NA FERRAMENTA 

WAY MANAGER

BRASIL

• Ana Maria de Deus Simões (MG)

• Cecy Baêta (MG)

• Cristyanne Pastorim (MG)

• Claudia Oliveira(MG)

• Cecília Machado de Jesus Andrade (SE)

• Ivana Gomes Macedo (SE)

• José Sérvulo Sampaio (SE)

• Maria da Glória Freitas Saraiva (MG)

• Mônica Esteves (MG)

• Rosana Tozelli(MG)

• Sandra Coelho Nunes(SE)

• Sônia Veiga (MG)

• Socorro Cerqueira (PI)

• Taissa Amorim (SE)

• Thânia Kalil (MG)

• Vanderson Sá(MG)
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PROGRAMA DE FORMAÇÃO WAY MANAGER

(08 HORAS)

OBJETIVO
• Capacitar os participantes para o uso adequado da ferramenta WAY MANAGER

TEMÁTICA

• Dinâmica de inclusão e abertura do evento

• Apresentação da empresa PerformanSe: histórico, abrangência de atuação, modelo

teórico, ferramentas disponíveis e forma de acesso à ferramenta.

• Apresentação da ferramenta WAY MANAGER; aplicabilidade, competências avaliadas,

interpretação de resultados.

• Prática da ferramenta: estudos de caso e trabalhos em equipe.
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O CERTIFICADO

Será encaminhado após o evento, em formato digital, àqueles que

comparecerem em 100% do tempo.
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Quanto mais ensinamos, mais aprendemos e desenvolvemos.

MARIA RITA GRAMIGNA
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CONTATOS


