




• 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 de diversos livros na área de gestão e administração.

• 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).

• Conferencista e facilitadora em eventos nacionais e internacionais.

RESPONSÁVEL TÉCNICA

MARIA RITA GRAMIGNA

DIRETORA TÉCNICA

Mini-curriculo



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.



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.

O grupo MRG/IGP possui representações nas regiões nordeste e sul e parcerias

internacionais.
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DIFERENCIAL DE NOSSA EMPRESA

• 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.



METODOLOGIA MRG

Adotamos em nossos projetos de capacitação a metodologia

prático-vivencial: Jogos de Empresa, Atividades Vivenciais,

Painéis de Discussão Orientados, Fóruns Conclusivos, Planos

de Melhoria e Mudança.

Nos nossos projetos de consultoria e assessoria, os clientes

participam de todas as etapas através de reuniões de decisão,

avaliação de resultados, contatos permanentes com o

coordenador do programa, dentre outras ações.

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.



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.



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!



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



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.



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.



PUBLICAÇÕES MARIA RITA GRAMIGNA

COACHING POR COMPETÊNCIAS – LIVRO 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.

Material didático 

da certificação.



PUBLICAÇÕES MARIA RITA GRAMIGNA

LIDERANÇA COACH – Foco em Competências. LIVRO EXCLUSIVO PARA

PARTICIPANTES DO CURSO LIDERANÇA COACH. 2018 Edição MRG/MG.

Esse livro é destinado a Coaches, Gestores de Pessoas, Gerentes e todos aqueles

profissionais que desejam dispor de recursos práticos no auxílio da utilização das

Competências Universais aplicadas como alavanca para um processo de

desenvolvimento através do Coaching.

Seu conteúdo traz o referencial teórico e conceitual sobre Coaching e Competências

e as principais ferramentas para uso no cotidiano de trabalho, com equipes e

colaboradores.



PUBLICAÇÕES MARIA RITA GRAMIGNA

COACHING POR COMPETÊNCIAS – WORKSHOP. LIVRO EXCLUSIVO PARA

PARTICIPANTES DO WORKSHOP CPACHING POR COMPETÊNCIAS. 2019

Edição MRG/MG.

Livro com ferramentas de autoconhecimento e desenvolvimento através do

Coaching.

Contém ferramentas que ajudam as pessoas a conhecer seu nível de domínio nas

competências universais, reconhecer estilos pessoais de atuação, identificar

competências motrizes que alavancam outras competências, investir com foco nas

reais demandas, conhecer sua forma de pensamento, trabalhar crenças limitadoras

transformando-as em crenças libertadoras e traçar metas realistas para o alcance

de objetivos de curto, médio e longo prazos.



PUBLICAÇÕES MARIA RITA GRAMIGNA

SELEÇÃO POR COMPETÊNCIAS LIVRO EXCLUSIVO PARA PARTICIPANTES DO

CURSO SELEÇÃO POR COMPETÊNCIAS. 2019 Edição MRG/MG.

Os textos e as ferramentas aqui apresentadas dão suporte à preparação dos

participantes para utilizar a metodologia de Seleção por Competências em atividades

tais como: mapeamento do perfil da vaga, entrevista por competências, aplicação de

inventários, facilitação de jogos e vivências.

Todas as atividades práticas são estruturadas e acompanhadas de Protocolos de

Aplicação.

TEMAS DO MANUAL

• Informações sobre competências

• Competências definidas e estruturadas em seus indicadores

• Inventarios

• Metodologia de Entrevista por Competências

• Jogos e vivências para seleção

• Métrica das ferramentas

• Textos, modelos de relatórios, gráficos e quadros



PUBLICAÇÕES MARIA RITA GRAMIGNA

JOGOS DE EMPRESA – Manual. LIVRO EXCLUSIVO PARA PARTICIPANTES

DO CURSO JOGOS E TÉCNICAS VIVENCIAIS. . Edição 2019 MRG/MG.

Este Manual traz jogos e vivências estruturados, prontos para aplicação. Os

protocolos que orientam na aplicação antecedem à descrição de cada atividade.

Todas as publicações foram testadas, validadas, com excelentes feedback de

resultados e servem para apoiar o profissional em processos de capacitação e

seleção de pessoal.

Na primeira parte você encontra textos de apoio os quais sugiro sua leitura,

antes de aplicar qualquer jogo ou vivência.

As partes subsequentes trazem jogos, vivências, dinâmicas e atividades

estruturadas, contendo seus objetivos, aplicabilidade, tempo estimado, recursos

necessários e o passo-a-passo para aplicação.

Para auxiliar os profissionais, também inclui em cada atividade algumas

sugestões de slides, textos de apoio e/ou inventários relacionados ao tema

central.



CARGA-HORÁRIA: 16 horas (um dia e meio)

PÚBLICO-ALVO:

• Profissionais em função de liderança. (supervisores, gerentes,

coordenadores de projetos)

RESULTADOS GARANTIDOS

Melhoria do domínio
das competências

praticadas.

Adoção de atitudes
e comportamentos

de liderança
assertivos.

Valorização das 
competências no 

cotidiano
institucional.

INFORMAÇÕES GERAIS



OBJETIVO
Proporcionar contextos vivenciais aos participantes que permitem 

colocar em prática as competências essenciais de liderança.

TEMÁTICA
• Atividade de acolhimento

• Exposição interativa sobre liderança e competências.

• Prática das competências de liderança através de atividades 

vivenciais:

- Jogos de Empresa

- Simulações

- Desafios em equipe

• Painéis conclusivos com repasse de ferramentas.

• Atividades de encerramento e celebração.



DIFERENCIAL 

• Totalmente prática e vivencial, o que faz do evento um momento

impactante e motivador.

• Facilitadora com experiência de mais de 30 anos na metodologia

vivencial, com diversas publicações sobre o tema.

• Programa oferecido desde a década de 80, em eventos abertos e “in

company”, com excelentes avaliações.

• O aprendizado é realizado através vivências simuladas, exposições

interativas, painéis e discussão e fóruns conclusivos.

• Atividades de imersão com foco em seis competências essenciais de

liderança:

1. Comunicação e Interação

2. Foco em Resultados

3. Inovação e criatividade

4. Planejamento e Organização

5. Visão sistêmica

6. Liderança assertiva



ALGUNS DEPOIMENTOS

CORREIOS

"O curso foi de extrema importância para minha atualização na 

área de treinamento corporativo, bem como validou ações 

relativas ao conteúdo abordado."

Luiz Henrique Farinazzo Lorza – Profissional da área de 

treinamento

HERING

“O treinamento foi ótimo. Linguagem clara e objetiva. Atendeu 

minhas expectativas e necessidades”.

Bruna Martins – Profissional de Treinamento

"Treinamento muito rico de passo a passo e consultora muito

acessível. Faz toda a diferença no entrosamento com o grupo.“

Empresa: Grupo Triunfo

Nome: Lisia Prado

“Gostei muito principalmente porque foi um curso muito dinâmico

além do material didático. Ótima a ideia do pendrive“

Empresa: Prado Aluminio Industria e Comercio Ltda

Nome: Ana Paula Freire Franco

"Uma vivencia extraordinária diante de um ótimo atendimento e

conhecimentos riquíssimos!“

Empresa: Prefeitura Municipal de Piacatu/SP

Nome: Jonas Feltrin



CERTIFICADO

Entregue aos participantes que comparecerem 100% do tempo.

IMERSÃO PARA LIDERANÇAS 



ALGUNS CLIENTES



CONTATOS


