Imagine um programa TOP que prioriza o
desenvolvimento das competências para
chegar à excelência.
Imagine
que
sua
equipe
está
transformada e
ciente daquilo que
precisa dominar, para gerar resultados.
Imagine que todos os participantes
deste processo estão comprometidos,
engajados e motivados.
Imagine que o foco do negócio é
compartilhado por todos.
Este é o PROEX.

APRESENTAÇÃO

QUEM SOMOS
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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.

DIREÇÃO
Marco Antônio Gramigna
Diretor Administrativo-financeiro
marcogramigna@terra.com.br
(31) 25159485
Maria Rita Gramigna
Diretora Técnica
ritamrg@terra.com.br
(31) 25159475

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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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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RESPONSÁVEL TÉCNICA
MARIA RITA GRAMIGNA
Mini-curriculo
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Diretora Presidente do grupo MRG/IGP – Instituto de Gestão de Pessoas, desde
1993.
Diretora de Relações Institucionais da ABRACOACHES – Associação Brasileira de
Coaches (2017/18).
Formação Internacional em Coaching pelo ICL - Instituto de Coaching e
Linguistica/Portugal.
Coach associada do ICF- International Coach Federation.
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.
Idealizadora do modelo de competências MRG - Maria Rita Gramigna, com
aplicação no Brasil desde 1997.
Idealizadora do COPAJOG - Congresso Pan-Americano de Jogos de Empresa e
Criatividade (versões 1997, 1999, 2001 e 2017).
Diplomata e Secretária Executiva do Consulado da República de Moçambique em
Minas Gerais (2017).
Mestre em Criatividade Aplicada Total, pela Universidade de Santiago de
Compostela/Espanha.
Pedagoga e pós-graduada em Administração de Recursos Humanos.
Pioneira na organização e difusão da metodologia de Jogos de Empresa no Brasil,
desde 1984, quando coordenou projetos de desenvolvimento gerencial na
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais.
Professora em diversos MBA e Pós-Graduação em instituições brasileiras com os
temas Gestão por Competências, Jogos de Empresa e Coaching Executivo com
Foco nas Ferramentas de Competências.
Professora convidada no Mestrado em Criatividade Aplicada Total da
Universidade Fernando Pessoa em Porto/Portugal, com o tema Jogos de
Empresa.
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
Autora de diversos livros na área de gestão e administração.
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RESUMO
Desenvolvimento de Competências de Liderança

O PROEX é um programa de desenvolvimento continuado de lideranças, com o objetivo de
desenvolver as competências situadas na área de esforço * do grupo.
Para identificar estas competências, utilizamos uma das ferramentas online, da empresa
francesa PerformanSe.
• WAY MANAGER,: mapeia as competências de liderança,
• WAY COMERCIAL: mapeia as competências da área comercial.

• WAY – R: mapeia as competências gerais
A partir do resultado consolidado, o cliente é convidado a participar de um workshop onde
apresentamos o projeto, os resultados do mapeamento e envolvemos as pessoas na
análise de demanda e na indicação das competências que vão compor o processo.
A partir desta definição, são oferecidas duas ações de desenvolvimento ao grupo
participante:
1) Coaching por Competências para gestores e diretores: 10 sessões, sendo cinco
em grupo e cinco individuais.
2) Workshop mensais para participantes em geral: um dia por competência, para
reforço daquelas diagnósticas diagnosticadas na área de esforço, definidas pelo
cliente.
Nosso foco é promover o desenvolvimento das equipes, através dos seminários mensais
e dos diretores e gestores através do coaching por competências,
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.
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ESTRUTURA DO PROEX
1. Aplicação da ferramenta WAY Manager, da empresa francesa
PerformanSe, para verificação do perfil das competências de
liderança (online).
2. Mapeamento das competências na área de esforço (Workshop
presencial de 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 de reforço das competências. - Um dia para cada grupo
de 20 participantes. Uma competência por workshop.
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• DIAGNÓSTICO PERFORMANSE

• WORKSHOP DE MAPEAMENTO

• SEMINÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO

• COACHING POR COMPETÊNCIAS

Ações
simultâneas.
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ALGUNS GRÁFICOS DE RESULTADOS
(PerformanSe e Competências Universais MRG

WAY MANAGER

ALGUNS GRÁFICOS DE RESULTADOS
(PerformanSe e
Competências Universais MRG
WAY COMERCIAL
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ALGUNS GRÁFICOS DE RESULTADOS
(PerformanSe e
Competências Universais MRG.

WAY COMERCIAL
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QUEM EXECUTA O PROJETO
A direção da MRG participa da execução nas fases 1 e 2.
As fases 3 e 4 são executadas 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
residentes em diversos Estados e são credenciados, capacitados,
avaliados e orientados de perto pela direção da empresa.

ALGUNS CLIENTES
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CONTATOS

