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QUEM SOMOS

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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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

www.mrg.com.br
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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.

www.mrg.com.br
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METODOLOGIA

Adotamos em nossos projetos de capacitação a

metodologia vivencial, composta por Sessões

Práticas, Simulados, Atividades Vivenciais, Painéis de

Discussão Orientados, Fóruns Conclusivos, Planos de

Melhoria e Mudança.

Nossa metodologia segue os princípios da

Tecnocreática, cuja premissa está na crença de que o

ser humano tem potencial ilimitado e, quando

estimulado, alcança resultados extraordinários.

Nossas ferramentas de capacitação estimulam o

desenvolvimento de competências de forma lúdica,

valorizando conteúdos e também a prática.

www.mrg.com.br
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A demanda de clientes, tornou este curso de

capacitação “in company” possível.

Com a denominação LÍDERANÇA COACH – foco

nas ferramentas de competências, com carga-

horária de 20 horas, desenvolvidas em imersão de

dois dias.

Chancelas:

• MRG – Instituição Formadora (selos prata e

ouro)

• Metafórum Internacional – Alemanha

• ABRACOACHES – Associação Brasileira de

Coaches

www.mrg.com.br

7



FACILITADORA: Maria Rita Gramigna

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.

Autora do livro Coaching por Competências. Editora

Literate/SP. 2017.

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.

www.mrg.com.br
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MÓDULO LIDER COACH

APRESENTAÇÃO

Carga-horária: 20 horas, desenvolvidas em dois dias

de imersão.

PÚBLICO-ALVO: profissionais em função de liderança

e comando.

OBJETIVOS DA FORMAÇÃO:

Capacitar os participantes para dominar a

metodologia do Coaching por Competências e

ajudar seus liderados a:

- Agregar valor ao seu perfil profissional.

- Manter o interesse e comprometimento com

o desenvolvimento de competências,

alcance de metas e resultados, bem como

o interesse pela aprendizagem contínua.

- Promover transformações e impactar vidas

nas equipes de trabalho.

Preparar o participante para identificar ferramentas

e recursos de intervenção e transformação pessoal

eficazes, para usar com suas equipes.

Desenvolver potenciais de eficiência, excelência e

profissionalismo no ambiente corporativo..

Atuar como Lider Coach, dentro da própria

empresa, acompanhando e ajudando no

desenvolvimento de competências de cada membro

da equipe.

Observação: o participante poderá, futuramente, participar

das turmas de formação e obter o certificado de Coach

Credenciado, frequentando a carga-horária complementar.

Esta opção deverá ser comunicada por Ofício ao formador,

no prazo de um ano a contar da entrega do certificado de

Lider Coach.

www.mrg.com.br
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LIDERANÇA COACH

PROGRAMAÇÃO

BLOCO 01 - ABERTURA

Abertura do curso com apresentação do programa

Atividade de inclusão dos participantes e introdução

ao tema

BLOCO 02 – COACHING E COMPETÊNCIAS –

alinhamento conceitual e referencial teórico

O Coaching: definição, abrangência, aplicabilidade,

cenários.

A gestão por competências e os blocos onde o

Coaching está inserido.

O Coaching como modelo para desenvolvimento de

novas competências.

A Liderança Coach como competência fundamental

para o contexto das mudanças dentro da

organização.

Código de ética do Lider Coach.

BLOCO 03 – O PLANEJAMENTO DE UM PROCESSO

DE COACHING COM FOCO EM COMPETÊNCIAS

Primeiro contato com o Coachee.

a) Rapport

b) O que é Coaching (e o que NÃO é Coaching)

c) Como é um processo.

d) Como é desenvolvida uma sessão de

Coaching

e) Busca do compromisso do Coachee com o

processo

f) Fechamento da parceria com agenda

Modelo básico de desenvolvimento de uma sessão

de Coaching (com protocolos)

Metáfora do funil

Passo-a-passo de uma sessão de Coaching.

.

www.mrg.com.br
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MÓDULO LIDER COACH

PROGRAMAÇÃO

BLOCO 04 – O COACHING E AS FERRAMENTAS

PARA COMPETÊNCIAS

Competências universais: conceituação, abrangência,

componentes, instrumentos de identificação e

ferramentas para identificar o domínio nas

competências universais de liderança.

A base do Coaching: rapport, escuta ativa, perguntas

poderosas, backtraking, valores, crenças, objetivos e

metas de sucesso, hábitos.

O Tetragrama como ferramenta para detectar estilos e

competências de Liderança.

Ferramentas para identificação de competências

motrizes.

Apresentação e prática das ferramentas adicionais,

com protocolos de aplicação

SESSÕES PRÁTICAS DE COACHING

Serão praticadas sessões de Coaching durante a

imersão. Ao apresentar as ferramentas, o formador

conduz uma sessão como exemplo. A prática é realizada

em duplas, onde os papéis de Coach e Coachee são

revezados. Estas sessões são realizadas no mesmo

ambiente da capacitação, seguidas de painéis de

discussão para resolução de dúvidas e reforço do

aprendizado.

www.mrg.com.br



12

LIDERANÇA COACH

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

Durante o curso são repassadas ferramentas para uso

nas intervenções com as equipes.

As ferramentas do Coaching com Foco em Competências

são inéditas, validadas e aprovadas. Através delas o

Coachee (participante do processo) é estimulado a:

Identificar seu perfil.

Descobrir áreas e potenciais de desenvolvimento.

Definir foco.

Organizar suas ações de desenvolvimento.

Definir metas e objetivos de sucesso.

Avaliar e rever a autorresponsabilidade, motivação,

sistema de valores, emoções.

Transformar crenças limitadoras em libertadoras.

Mudar hábitos.

Algumas das ferramentas do curso são para uso do Lider

Coach e servem para:

Dar suporte ao planejamento e organização das

sessões.

Ter uma trilha orientadora para conduzir as sessões

de Coaching.

Orientar-se por protocolos.

www.mrg.com.br
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CERTIFICADO

20 horas para quem frequentar 100% do curso.

Declaração de participação para aqueles que faltarem

algum período (constando a carga-horária

frequentada).

Selos: MRG E ABRACOACHES – Associação

Brasileira de Coaches (Brasil).

Titulação: LIDER COACH – METODOLOGIA MRG

COACHING POR COMPETÊNCIAS.

www.mrg.com.br
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RESULTADOS GARANTIDOS

.

DIFERENCIAL DO CURSO

1) O curso aglutina ferramentas específicas e

fundamentadas nas principais competências

universais (aquelas presentes nas

organizações de sucesso), garantindo o

desenvolvimento de atitudes e habilidades,

ampliando os níveis de proficiência das pessoas

e, consequentemente, maximizando resultados

positivos para as pessoas e para as

organizações.

2) Essencialmente vivencial com, pelo menos,

duas sessões praticas por dia, realizadas a partir

de modelo simulado e entrega de protocolos de

aplicação de ferramentas.

3) Livro LIDERANÇA COACH – Foco em

Competências como material didático.

Algumas vantagens competitivas do curso:

Somos os pioneiros no desenvolviemnto deste conteúdo na

forma de capacitação em coaching para competências.

Domínio das 
ferramentas.

Aplicação 
adequada do 
aprendizado 
no ambiente 
corporativo..

Atuação 
dentro dos 
princípios da 
liderança 
coach..

PARA A PESSOA

• Identificação e 
reconhecimento do 
próprio potencial.

•Autorresponsabilidade.

•Novos modelos mentais.

•Crenças libertadoras.

•Enfrentamento positivo 
dos desafios.

•Auto superação

PARA A ORGANIZAÇÃO

•Profissionais 
competentes.

•Equipes comprometidas.

•Metas e resultados 
superados.

•Desafios enfrentados 

•Cultura da 
autorresponsabilidade.



PUBLICAÇÕES MARIA RITA

GRAMIGNA

COACHING POR COMPETÊNCIAS – IVRO

EXCLUSIVO PARA PARTICIPANTES DO CURSO

DE CERTIFICAÇÃO EM COACHING POR

COMPETÊNCIAS DA MRG. (2017) – Edição MRG.

O Coaching veio para ficar e hoje é aplicado nos

diversos campos da atuação humana. Este livro

agrega valor à vasta bibliografia já existente, com um

conteúdo inédito e prático. Contém, além do

referencial teórico e conceitual sobre Coaching, as

ferramentas desenvolvidas para o curso de

Certificação Internacional de Coaching por

Competências que ministro.

O conteúdo apresentado neste livro é o resultado de

pesquisas, da criação de metodologias, do desenho

e validação de ferramentas para nosso modelo de

Gestão de Pessoas por Competências, criado em

1997, agora disponíveis.

Ao migrar estas ferramentas para o processo de

Coaching, levei em consideração o referencial sobre

o tema de autores tais como: Timothy Gallwey,

Robert Dilts, Stephen Gilligan, Joseph O´Connor.

Usei também minha expertise com metodologias

vivenciais e trouxe o lúdico para o espaço coaching,

através de exercícios, metáforas e outras atividades

criativas.

Neste livro apresento um conjunto de mis de vinte

ferramentas aplicadas ao Coaching Executivo para

que os coaches utilizem estas atividades, de acordo

com os objetivos de suas sessões.

www.mrg.com.br
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PUBLICAÇÕES MARIA RITA GRAMIGNA

MODELO DE COMPETÊNCIAS E GESTÃO DOS

TALENTOS – 2ª EDIÇÃO – 2007

Editora Pearson/SP

Esta segunda edição do livro de Maria Rita Gramigna

comprova o sucesso e a evolução de uma abordagem na

área de gestão de pessoas que se firmou como mais quem

uma tendência ou moda dos anos 90, quando surgiu: a

gestão por competências.

Resultado do trabalho e da experiência da autora como

consultora, desde a década de 1980 – o que a credencia

hoje como referência no mercado -, Modelo de

competências e gestão de talentos 2ª edição traz atualizado

seu estudo e metodologia de implantação da gestão de

competências, trazendo um capítulo referente à

metodologia de mapeamento de competências, além de

novos cases e instrumentos, apresentando conceitos e

estratégias abordados na primeira edição da obra.

Entre os principais tópicos estão:

O que é gestão por competências

O mapeamento das competências

Elenco de competências universais, desdobradas em

conhecimentos, habilidades e atitudes.

Taxonomia das competências

Como criar e administrar um banco de talentos

Como definir competências por setores

Métodos para o desenvolvimento de competências

Verificação, avaliação de perfis e programas de

capacitação como foco nas competências.

Como qualquer mudança, a implantação da gestão por

competências exige a definição de estratégias e o uso de

ferramentas específicas. Este livro traz todas as

informações e os recursos necessários para ajudá-lo a

compreender e adotar esse modelo de gestão de pessoas,

que vai muito além do tradicional departamento de recursos

humanos.

www.mrg.com.br
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PUBLICAÇÕES MARIA RITA

GRAMIGNA

GESTÃO POR COMPETÊNCIAS – FERRAMENTAS

PARA AVALIAR E MAPEAR PERFIS. 2017. Editora

Altabooks/RJ.

Os temas deste livro foram organizados de forma a

permitir a aplicação prática das ferramentas que dão

suporte aos processos de avaliação de competências.

O modelo de avaliação e verificação de perfis foi

desenvolvido em torno de dez competências

universais. De forma detalhada, descrevo ferramentas

para avaliar competências.

Inventários para identificação de potencial, através

das Árvores das Competências.

Simulados para uso em processos de seleção.

Metodologia STAR para entrevista por

competências: Com roteiro de perguntas e sugestão

da métrica para pontuação

Métrica das ferramentas em cinco níveis de

proficiência: Com sugestões de pontuação,

orientações para ranqueamento e modelo de

relatórios de resultados.

Sinalizador de Potencial: Modelo de resultado

consolidado, apresentado na forma de sinalizador

de potencial.

As ferramentas apresentadas foram validadas através

da aplicação para identificar mais de 30 mil perfis,

desde 1996, em empresas de médio e grande porte,

com finalidades diversas, dentre elas: seleção interna

com o aproveitamento dos melhores talentos,

programas de sucessão, avaliação de potencial para

investimento em capacitação, conhecimento individual

da força de trabalho no que se refere a competências e

formação do Banco de Competências interno

Foram selecionadas ferramentas práticas, objetivas e

mensuráveis, permitindo aos aplicadores obter

informações preciosas dos avaliados. Torne-se um

especialista e traga para sua empresa e equipe os

melhores do mercado!

www.mrg.com.br
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PUBLICAÇÕES MARIA RITA

GRAMIGNA

JOGOS DE EMPRESAS (2ª EDIÇÃO) – 2007

Editora Pearson/SP

Adotados cada vez mais pelos profissionais de

recursos humanos, os jogos de empresas são

considerados hoje uma ferramenta indispensável

tanto no treinamento de equipes quanto na

identificação de potenciais talentos na seleção de

pessoal.

A multiplicidade de recursos que apresentam

permite ao gestor escolher a atividade ideal para

que ele alcance objetivos concretos em seus

trabalhos de desenvolvimento de competência,

integração de equipes e áreas, organização e

promoção de eventos, entre outros.

www.mrg.com.br
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PUBLICAÇÕES MARIA RITA

GRAMIGNA

JOGOS DE EMPRESAS E TÉCNICAS VIVENCIAIS 2ª

EDIÇÃO – 2007

Editora Pearson/SP

Em sua segunda edição, ‘Jogos de Empresa e Técnicas

Vivenciais’ confirma sua posição de liderança e mostra

por que é sucesso no mercado há mais de dez anos.

Escrito por Maria Rita Gramigna, renomada especialista

na área, o livro traz um projeto gráfico moderno e novas

ilustrações, além de jogos e técnicas vivenciais inéditos,

voltados exclusivamente para o ambiente organizacional,

que são divididos m cinco blocos distintos:

Vivências para abrir eventos.

Jogos para a fase intermediária de eventos.

Jogos e vivências vitalizadores.

Vivências harmonizadoras.

Jogos e vivências para encerramento de eventos.

Ideal para profissionais que atuam com desenvolvimento

de pessoas e pretendem integrar áreas, desenvolver

competências e dinamizar eventos empresariais de

pequeno e grande portes. O livro Jogos de Empresa e

Técnicas Vivenciais é também uma ferramenta poderosa

para estudantes que querem fazer o diferencial no

mercado

www.mrg.com.br
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PUBLICAÇÕES MARIA RITA GRAMIGNA

LÍDERES INOVADORES: FERRAMENTAS DE

CRIATIVIDADE QUE FAZEM A DIFERENÇA – 2004

Editora MBooks/SP

Nesta publicação, Maria Rita Gramigna, oferece aos

profissionais, um conjunto de ferramentas empregadas

nas suas atividades de treinamento, com os melhores

resultados.

O livro foi organizado de forma a repassar aos gestores

informações e ferramentas práticas, já validadas no

mercado, com o objetivo de contribuir para o

desenvolvimento da competência da criatividade. Esta

permite que uma empresa ou organização se diferencie

das demais, destacando-se e conquistando a adesão de

clientes e novos mercados.

Com nove capítulos, intitulados Introdução à Criatividade,

TI – Turbilhão de Ideias, Mapeamento Mental (Mind Map),

Relaxamento Criativo, Liderança Criativas e os Arquétipos,

Pensamento Lateral e os Seis Chapéus, A Ação Criativa e

os Seis Sapatos Atuantes, A Prática do Pensamento

Lateral e Metodologia de Resolução de Problemas (MRP).

O livro apresenta, ainda, um personagem interativo e

lúdico para auxiliar a leitura. Trata-se do Norte Adhor,

personagem que percebe, nas entrelinhas, o que, pelo

menos aparentemente, não está visível. Ele aparece em

três situações específicas e se apresenta de forma

diferente para cada uma delas: quando está com uma

lupa, o leitor deve parar e ler com atenção, anotando o

que achar importante. Se estiver agindo significa: colocar

em prática o que está sendo sugerido, mesmo que não

seja no momento da leitura. Quando o personagem surge

correndo, indica leitura rápida para retomar mais tarde, em

caso de dúvidas.

www.mrg.com.br
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ALGUNS DEPOIMENTOS

Agradeço imensamente a oportunidade do aprendizado e

do convívio com a equipe. Seu estilo de treinamento

versátil movendo-se efetivamente entre o processo e o

conteúdo foi enriquecedor. Depois de muitos anos de

atuação na área de recursos humanos, eu precisava de

um novo impulso na minha carreira e o treinamento de

Coaching fez com que eu refletisse mais profundamente

sobre o papel que eu já exercia na organização que eu

trabalho e me desafiou a desenvolver novas formas de

trabalhar com as pessoas. Saio com a determinação de

ser Coach e com o comprometimento de praticar e

aprender constantemente. Obrigada,

FABIANA NOGUEIRA ARAÚJO DINIZ - Turma

Itaúna/MG. 2017

Estou gostando muito. O processo de Coaching me

despertou e continua a despertar pessoal e

profissionalmente. Penso ser um privilégio podermos

acompanhar pessoas em seu desenvolvimento. Elas se

descobrirem, descobrirem a força, o poder, a capacidade,

a energia que possuem. O processo de Coaching é

incrível. Mesmo se as mudanças não ocorrem tão

rapidamente como gostaríamos ou poderíamos (muitas

vezes dependemos de outrem), o Coachee se torna mais

questionador, mais confiante, mais independente. Isso,

pessoalmente e profissionalmente é uma conquista muito

prazerosa.

Vou seguir essa área. Preciso me preparar para isso e

futuramente (2018) vou fazer o Life Coaching. odos para

agregar ainda mais. Obrigada, Maria Rita! Você é parte

disso!

ROSIMARA NOGUEIRA DE ABREU. Professora e

capacitadora de professores na Rede Number One de

Idiomas. Turma de Itauna/MG. 2017

Eu sou uma ‘’seguidora’’ da Maria Rita Gramigna , desde 

o ano de 2004 quando fiz meu primeiro curso no centro 

Cape. Eu a considero uma referencia. No curso de 

certificação em Coaching com foco em competências , 

essa admiração se confirmou e se estendeu aos Coaches

assistentes que deram um show. Recomendo o curso, 

realmente vale a pena.

WANDA CALDAS – Empresária e Consultora em Gestão 

de Pessoas. Turma de Belo Horizonte/MG. 2015

21



ALGUNS DEPOIMENTOS

“ O curso foi realizado com muita riqueza de 

informação e é totalmente aplicável. As ferramentas 

são focadas no desenvolvimento das competências e 

dão suporte para a realização da gestão de pessoas e 

o aumento de performance das equipes e lideranças. 

Excelente oportunidade!”

MIRIAN ELIANE PACHECO. Coordenadora de

Recursos Humanos da Plasvale, Turma Brusque.2017.

“Fantástica a oportunidade de, mais uma vez, estar

com e poder aprender com Maria Rita. O diferencial do

curso é a experiência e didática da instrutora. Alinhou

Competências e Coaching com maestria. Amei.

Parabéns, sucesso!”.

VERA PETRY. Superintendente de Operações da

Renauxview. Turma Brusque/SC. 2017.

“Recomendo este curso para todos os profissionais que

queiram “ajudar” outras pessoas a tornar-se melhor em

suas carreiras. O aprendizado é imenso. Vale muito a

pena”.

JULIANA BORGES. Coordenadora de Recursos

Humanos da Renauxview. Turma Brusque/SC. 2017.

“Curso muito bem estruturado, com uma didática

excelente, claro, metodologia limpa e harmoniosa,

proporcionando conhecimento técnico e pessoal-

comportamental”.

SAMIRA GOHR. Consultora, Palestrante e Coach da

Liderhar Desenvolvimento Humano. Turma

Brusque/SC. 2017.

“Vou sair daqui realizada, pois foi meu primeiro de

muitos contatos que terei com o curso e com o tema

Coaching. Mais uma vez me certifico que estou no

caminho certo, pois sou apaixonada por pessoas”.

Maristane Ribeiro de Lima. Analista de Recursos

Humanos da Havan. Turma Brusque/SC.2017.

www.mrg.com.br
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Minha eterna gratidão a MRG por ter me permitido

mergulhar nesse mar de autoconhecimento e ter me

levando ao rompimento de barreiras e crenças que

carreguei durante a vida inteira. A imersão nesse

universo me trouxe ganhos durante o processo de

coaching enquanto coachee, durante as formações e

e até hoje. Condução cheia de rapport e dedicação

fez toda a diferença no processo. E me sinto

lisonjeada em hoje poder permear no universo que as

pessoas podem sim conquistar a melhor versão de si

mesmas!

MARINA FARIAS - Coach Credenciada. Turma

Aracaju/SE.

Aprender a planejar e a melhor definir minha carreira,

a buscar equilíbrio na minha vida pessoal e

profissional, a resolver com coerência os conflitos, a

buscar o meu máximo desempenho, são alguns entre

muitos benefícios que a Metodologia MRG me

proporcionou grandiosamente. Hoje, tenho uma sólida

e eficaz formação em Coaching e sigo disseminando

a essência da MRG: ativar o potencial do ser humano

e fazê-lo acreditar na sua melhor versão.

HELENA MARIA BRAZ - Mestranda em Educação -

UNIT. Especialista em Análise e Gestão de Negócios

e Graduada em Administração de Empresas - UFS.

Docente de Graduação e Pós graduação. Consultora

em Gestão de Pessoas. Life&Executive Coach. –

Turma Aracaju/SE.

www.mrg.com.br
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(31) 2515 9475

(31) 99221 0378

E-mail: ritamrg@terra.com.br

CONTATOS

Superar é preciso.

Seguir em frente é essencial.

Olhar para trás e perda de tempo.

Passado, se fosse bom, era presente.

(Clarice Lispector)

mailto:ritamrg@terra.com.br

