
APRESENTAÇÃO

Imagine um programa que prioriza o desenvolvimento das

competências para chegar à excelência.

Imagine que sua equipe de lideranças está transformada e

ciente daquilo que precisa desenvolver para gerar

resultados.

Imagine que todos os participantes deste processo estão

comprometidos, engajados e motivados.

Imagine que este clima de comprometimento é

compartilhado por todos.

Estes são os resultados do PROEX.



APRESENTAÇÃO GRUPO MRG/IGP – Instituto de 

Gestão de Pessoas

Fundado em 1993 por Marco Antônio Gramigna e Maria Rita Gramigna, a

MRG se firmou no mercado nacional e internacional como uma empresa

que oferece serviços diferenciados, inovadores e de qualidade, no que se

refere à Gestão de Pessoas.



DIREÇÃO



REPRESENTAÇÕES BRASIL

• Região Nordeste

• Região Sul

• Região Centro-Oeste

REPRESENTAÇÕES E PARCERIAS

INTERNACIONAIS

Moçambique

CENTI – Centro de Treinamento Integrado

E-mail:

+258 84 518 3368

E-mail: srcerqueira@gmail.com

Angola

Maria Vieira Rocapa

E-mail:

+ 258 937 345 492

França: Empresa PerformanSe

E-mail: thaise.Ferroni@performance.com

Portugal

Empresa: XPAND

Paula Trigo paulatrigo@xpand.pt

http://xpand.pt/formacao/executive-coaching/

Alemanha

Empresa: Metaforum Internacional

E-mail: vanessa.guastapaglia@metaforum.com



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.

www.mrg.com.br



NOSSO 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.



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



• 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).

• Conferencista e facilitadora em eventos nacionais e internacionais.

FORMADORA:

MARIA RITA GRAMIGNA

DIRETORA TÉCNICA

Mini-curriculo



RESUMO PROJETO
Desenvolvimento de Competências de Liderança

O PROEX é um programa continuado de lideranças, com o objetivo

de desenvolver as competências situadas na área de esforço * do

grupo.

Para mapear competências, o cliente duas opções:

1) Utilizar a ferramenta online, da empresa francesa PerformanSe, da

qual somos representantes no Brasil..

• WAY MANAGER: ferramenta que identifica as competências de

liderança e permite o diagnóstico daquelas situadas nas áreas de

esforço (maior gap), adaptação e conforto.

2) Aplicar FERRAMENTAS PRÓPRIAS para diagnosticar

necessidades de competências; enquetes, entrevistas ou formulários.

A partir desta identificação, o RH e representantes dos gestores são

convidados a participar de um workshop onde apresentamos o projeto

e as competências identificadas no mapeamento. As pessoas

participam da análise de demanda e da indicação das competências

que vão compor o processo.

AÇÕES DO PROEX

1) Workshop mensais para gestores: um dia por competência

onde o foco é o reforço daquelas diagnosticadas na área de

esforço. As competências do projeto são definidas pelo cliente.

Proporcionamos um ambiente de reflexão, autodiagnostico e

aquisição de ferramentas para a excelência profissional.

Priorizamos mudanças de atitudes, comportamentos e valores

construtivos, reforçando as crenças alavancadoras de ação, com o

objetivo de alcançar metas e resultados.

(*) Área de esforço: competências com maior  gap de domínio.



ESTRUTURA DO PROEX

1. Aplicação da ferramenta WAY Manager, da empresa francesa

PerformanSe, para verificação do perfil das competências de

liderança (online) – opcional, caso o cliente tenha suas próprias

ferramentas para diagnóstico de competências.

2. Workshop presencial para definição das competêncis do PROEX -

08 horas, com grupos de até 20 líderes

3. Coaching em grupo - Programa cinco – cinco líderes por grupo,

duas sessões por dia: uma em grupo e uma individual com cada

participante.

4. Workshop mensal reforço das competências. - Um dia para cada

competência e grupo de 20 participantes.

1

• MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS -
DIAGNÓSTICO PERFORMANSE ou OUTRA 
FERRAMENTA

2

• WORKSHOP PARA DEFINIÇÃO DAS 
COMPETÊNCIAS

3
• SEMINÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO

4
• COACHING POR COMPETÊNCIAS

Ações 

simultâneas.



DIAGNÓSTICO

Ferramenta oline Way Manager da empresa

francesa PerformanSe.
Resultado: indicação de posicionamento nas 15 competências universais em três

áreas: esforço, adaptação e conforto. O PROEX tem foco nas competências das duas

prmeiras áreas.



QUEM EXECUTA O PROJETO

Os módulos são executados pela direção da MRG e por consultores seniores,

credenciados, com avaliação excelente de clientes, experiência corporativa

com executivos acima de dez anos.

A MRG tem um cadastro de 92 (noventa e dois) consultores associados que

são credenciados, capacitados, avaliados e orientados de perto pela direção

da empresa.

ALGUNS CLIENTES



CONTATOS


