
Resolution e Affero Lab: juntas na região sul para criar experiências de 
aprendizagem ainda mais transformadoras para o seu negócio. 

Confira aqui as soluções desta parceria!



A era digital está promovendo transformações significativas no jeito de 
fazer negócios e na aprendizagem das organizações. Em um cenário tão 
dinâmico, como repensar a Educação Corporativa de forma a promover o 
engajamento e desenvolver competências orientadas a resultados?

É para auxiliar as empresas neste desafio que surge a parceria da 
Resolution Raise - vertical de negócios Resolution dedicada a soluções 
de educação, desenvolvimento e aprendizagem -, com a Affero Lab, 
maior empresa de Educação Corporativa do Brasil.

Entenda como esta união pode ajudar a preparar seus profissionais para 
lidarem de forma mais criativa com o futuro. 

Vamos juntos!

_O mundo mudou. A educação também precisa mudar.
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E, por isso, queremos transformá-las com experiências imersivas, adotando contextos e 

conteúdos relevantes, na hora em que for preciso, onde for interessante, e desenhando isso 

tudo com metodologias que levem os participantes para longe do lugar-comum.

Confiamos tanto no poder da educação que também queremos ajudar nossos 

clientes e parceiros a mostrar o quanto essas iniciativas podem ser determinantes 

para a sustentabilidade de uma organização. Sabemos que você também acredita 

que o modelo tradicional de educação já não funciona no contexto digital que 

vivemos hoje e que temos tudo nas mãos para fazer diferente e melhor!

Em 2015, nós nos tornamos sócios da Bertelsmann, multinacional de mídia, serviços 

e educação, e da International Finance Corporation – IFC, instituição global de 

propriedade do Banco Mundial, dando início a um novo ciclo de expansão.  

Aproveitamos essa oportunidade e nos multiplicamos por três: a Affero Lab | Next, 

Flow e Plug.IT, três unidades de negócio, cada uma com equipes especializadas  

e dedicadas para tornar nossa entrega ainda mais consistente, profunda e ágil. 

SOMOS UMA SÓ AFFERO LAB QUE VALE POR TRÊS! :)

Temos uma oferta de soluções que se adequa às necessidades das mais diversas 

áreas, públicos e desafios estratégicos. Somos uma equipe cheia de pessoas 

competentes e talentosas, apaixonada pelo que faz e com muita vontade  

de continuar criando e aprendendo.  

Nas próximas páginas, você irá conhecer mais sobre a Affero Lab | Next e tudo  

que podemos oferecer em Leadership, Sales & Skills, por meio de soluções que 

formam e preparam efetivamente os seus colaboradores e líderes de amanhã. 

Além disso, apresentaremos um pouco mais sobre as outras duas unidades de 

negócios que fazem parte do grupo Affero Lab: a Affero Lab | Flow, com foco em 

serviços de aprendizagem sob medida para o seu negócio, e a Affero Lab | Plug.IT, 

nossa unidade focada em plataformas tecnológicas que tem a proposta de gerenciar 

o processo de aprendizagem para grupos maiores e dispersos.

Somos  
uma empresa  

que acredita 
nas pessoas.



Hoje, como em nenhuma outra época da história, 

somos testemunhas – mais participantes que 

espectadores – de mudanças constantes. E 

em uma velocidade inédita. Elas acontecem na 

nossa frente, o tempo todo. Por exemplo, as 

impressoras 3Ds chegaram para inverter todo o 

processo de produção industrial (agora podemos 

ter uma fábrica dentro de casa). Os drones 

desafiam o sistema de logística tradicional.

Desse turbilhão de novidades, apareceu uma 

variedade de sintomas. Atire a primeira pedra 

quem nunca sentiu que, com tanta informação, 

fica difícil acompanhar tudo. Ficamos ansiosos 

porque não estamos por dentro de todas as 

coisas e mais ansiosos ainda porque tem muita 

coisa boa que a gente nem sabe que sabe.  

Em 2016, depois de tantas mudanças, 

entendemos que não dá para dar conta de tudo. 

E, para não ficar para trás, é preciso reinventar-

se sempre, com um certo senso de urgência.

No mundo da Educação Corporativa, no qual atuo 

há 20 anos, não é diferente. Não dá mais para 

dividir treinamentos entre comportamentais e 

técnicos, entre on-line e presenciais. Entendemos 

que um novo ambiente de negócios requer 

novas competências que, por sua vez, requerem 

uma nova maneira de aprender e ensinar. 

Basicamente, não acreditamos mais que o 

modelo tradicional seja eficiente.

A boa notícia é que, com nossa inquietação 

criativa, estruturamos um time empenhado em 

hackear o que há de mais surpreendente nesse 

cenário, além de compreender e compartilhar as 

tendências que impactam os negócios e o RH, 

hoje e amanhã. 

Neste material que você tem em mãos, 

apresentamos o resultado de um profundo 

processo de reflexão para nos reinventarmos, 

nova metodologia e temas inéditos.

 

Descrevemos aqui o Modelo HUB,  

nossa metodologia de soluções de aprendizagem 

efetivamente blended, que combina experiências 

digitais e presenciais inéditas e inovadoras. Além 

disso, propomos novos temas que ajudarão 

profissionais e organizações a se prepararem 

para os novos desafios que vierem.

Reunimos aqui um conjunto completo de 

soluções que combina o que acreditamos e 

pensamos sobre aprendizagem. Soluções que 

trazem o conceito de building blocks, que podem 

ser combinadas ou aplicadas separadamente 

para melhor atender às diferentes demandas de 

nossos clientes e que se adequam aos desafios 

dos mais variados segmentos de mercado, áreas 

e colaboradores.

Acreditamos que as soluções deste portfólio 

ajudarão você a transformar e reforçar 

a importância estratégica da Educação 

Corporativa. E, com isso, alavancar a 

produtividade e os resultados do negócio, bem 

como promover experiências de aprendizagem 

significativas para os participantes.

Espero que tudo o que apresentamos aqui faça 

tanto sentido para você como faz para a gente.

Conrado Schlochauer
conrado@afferolab.com.br

PS: Para que esse material seja o começo de uma 
conversa, deixo aqui meu e-mail. Esperamos ouvir sua 
opinião e sua visão sobre os novos caminhos que a 
Educação Corporativa terá.

VIVER EM UM 
MUNDO EM 

TRANSFORMAÇÃO 
É UM PRIVILÉGIO.
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NOSSA 
METODOLOGIA:
O MODELO  
HUB

Criamos um jeito próprio de entregar 

nossas soluções baseado em tudo que 

acreditamos sobre Educação.
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EXPERIÊNCIA  
COMPLETA

Consideramos que toda a solução de 

aprendizagem deve contemplar quatro 

momentos: Preparação, Aplicação, Transferência 

e Alcance; todos com igual importância. 

Isso significa que o momento do treinamento 

não é o começo, o meio ou o fim do processo de 

aprendizagem. Ele é parte de uma experiência 

mais ampla, que só acaba com a aplicação do 

conteúdo e na melhoria da performance.

CONTEÚDO  
PREPARATÓRIO  

(SALA DE AULA INVERTIDA)

Quando os participantes se 

apropriam do conteúdo antes de 

chegar ao treinamento, temos mais 

tempo para focar o que realmente 

faz diferença: aplicar o conteúdo 

em problemas reais e compartilhar 

os aprendizados.

MINDSET  
DIGITAL

Novos temas, contato com o mercado e 

com os novos desejos e necessidades 

de um profissional no século 21. Nossa 

ideia de mindset digital é menos a 

tecnologia em si e mais a provocação de 

uma mudança no jeito de pensar e fazer 

as coisas, apoiando o participante com 

conteúdos e experiências que o auxiliem 

na sua performance em um mercado que 

se recria o tempo todo.  

03 
Premissas

Cada uma, a seu modo, abriu a cabeça de

gestores do mundo todo, promovendo um

impulso extraordinário de que a aprendizagem

de adultos e a capacitação profissional –

inquestionáveis para o sucesso de uma

organização – não são feitas por um

caminho único.

A Affero Lab foi propulsora da divulgação

das 6Ds, as seis disciplinas que transformam

a educação em resultados para o negócio, e

da aplicação da metodologia no Brasil. Hoje é 

consenso: o que acontece antes e depois é tão 

importante quanto o dia do treinamento em 

si. Fomos os pioneiros também em defender 

a importância do Blended Learning e a criação 

de soluções educacionais embasadas nesse 

conceito, combinando abordagens presenciais 

e digitais, formais e informais.

A questão essencial é que, apesar de todos

esses recursos estarem à disposição para

qualquer um, é difícil encontrar quem leva

a teoria para a prática, de forma efetiva, e

conecta todos esses elementos. E por

aqui, como somos movidos pela Cultura Maker

que desafia o tradicional, resolvemos criar

um método próprio, baseado em tudo o que

acreditamos e vivenciamos. Algo que fosse

escalável e aplicável em qualquer organização.

Surge então o Modelo HUB, para transformar 

o programa ou workshop em um processo que 

conecta todas as oportunidades e experiências 

de aprendizagem do participante, tornando 

nossa entrega mais aderente e personalizada à 

cultura e às necessidades dos nossos clientes.

A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 
CORPORATIVA PASSA POR 
UM CONJUNTO DE TEORIAS 
TRANSFORMADORAS. 

Acesse a página  
da Nextpedia  
e mantenha-se 

atualizado sobre  

nossas soluções.
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Após o workshop

01
Preparação

02
Aplicação

03

O participante recebe um 
convite para iniciar o seu 
processo de desenvolvimento.

Nesse momento ele recebe um 
learning pack. Um conjunto de 
conteúdos exclusivos e
extremamente engajantes.

O participante recebe um Learning 
Pack com o conteúdo relativo ao tema. 
São conteúdos apresentados de forma 
profunda e atraente em diferentes 
mídias (vídeos, infográficos, textos). 

Cada participante conecta o tema 
do workshop com algum aspecto 
do ambiente real de trabalho.

Esse momento pode demandar 
de 1 a 2 horas do participante.

Experimentação
Fazemos o alinhamento sobre a etapa 
de preparação e partimos para a 
aplicação do conteúdo na prática de 
forma genérica, sem vínculo com sua 
realidade (jogos, atividades, cases etc).

Situação real
O participante faz a conexão do 
conteúdo/ferramenta à sua realidade 
e reflete sobre como o aprendizado 
pode ajudar a resolver problemas 
reais e melhorar sua performance.

Flipped 
Classroom
6Ds
On-the-Job
Social Learning
Blended Learning

6Ds
70/20/10
Social Learning
Informal Learning
On-the-Job

Andragogia
6Ds
Experiential
Learning
Blended 
Learning

6Ds
On-the-Job
Mensuração 
de Resultados

04
Alcance

Como
funciona o
Modelo
HUB?

Momento da verdade
O participante sai com a missão de 
aplicar o que aprendeu no seu dia a 
dia de trabalho. 

Aumento de 
performance
Aqui identificamos o ganho de 
performance do participante.

Buscamos evidências para 
reconhecer o real aprendizado 
de cada participante (certificado, 
digital bagde).

Acompanhamento
Fornecemos suporte à transferência do 
aprendizado por meio de diversas 
ferramentas e atividades e acompanhamos 
cada participante (coaching em grupo, Action 
Learning, projetos reais, calls e apps).

Convite

Learning Pack

Basicamente, o modelo acontece
em quatro momentos:
O objetivo de um programa de treinamento 
é aumentar a performance e o conhecimento 
de cada participante. Por isso, no Modelo HUB 
vamos além da aplicação presencial ou on-line 
do treinamento.

Transferência
e Suporte

Esse momento pode demandar 
de 1 a 4 horas do participante.
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6Ds 
O treinamento só faz sentido se gerar resultado 
para o negócio. Dessa forma, o desenho da 
experiência de aprendizagem parte de uma 
real necessidade do negócio para que gere as 
competências e a performance desejadas. 

BLENDED LEARNING 
Os conceitos de presencial e digital, 
aprendizagem formal e informal, autodireção 
e colaboração, atividades síncronas e 
assíncronas se misturam totalmente, 
aproveitando o que cada abordagem tem  
de melhor. 

APRENDIZAGEM AUTODIRIGIDA
O participante é elemento ativo do processo 
de aprendizagem. Assim, a autonomia e a 
responsabilidade pela aquisição e transferência 
do conhecimento ocupam papel de destaque 
na experiência de aprendizagem.

70/20/10
Um método que contempla um momento 
formal durante a aprendizagem (10), reconhece 
a importância do lado social (20) e dá o peso 
adequado para a aprendizagem informal e 
on-the-job (70). Mas, muitas vezes, esse ciclo 
completo só se dá por acaso. Ajudamos o 
participante a viver o 70/20/10 de maneira 
estruturada e coordenada. 

INFORMAL  
& SOCIAL LEARNING 
A aprendizagem informal e social é utilizada 
como estratégia em tempo integral durante 
toda a experiência de aprendizagem. A 
interação entre os participantes e a aquisição 
de conhecimentos complementares são 
estimuladas o tempo todo, tanto no ambiente 
digital como no presencial, para favorecer a 
construção conjunta de conhecimento. 

ON-THE-JOB 
Desde o momento da Prepração, o participante 
terá que buscar a conexão do tema com um 
projeto, problema ou situação real do seu dia a dia. 
Até que, na hora da transferência, a aprendizagem 
passa a ser 100% na vida real, para consolidar 
o aprendizado, gerar um melhor desempenho e 
impactar os resultados do negócio.

ALCANCE
Toda a experiência de aprendizagem conta 
com conteúdos e atividades que orientam 
a aplicação prática do conteúdo para gerar 
a performance desejada. O cumprimento 
dessas etapas e a transferência do conteúdo, 
quando evidenciados e compartilhados, trazem 
a responsabilidade da transferência para o 
participante, além de uma reflexão sobre o que 
foi conquistado.

MENSURAÇÃO  
DE RESULTADOS
A definição dos resultados é pensada no início 
do programa e acompanhada ao longo dele 
para obtenção de indicadores de performance 
e de resultado que auxiliem a empresa na 
avaliação do ROI do treinamento. 

Para conectar todos esses momentos do 

nosso Modelo HUB, em  2016, os participantes 

dos nossos programas poderão contar com o 

BeNext, um ambiente digital que potencializará 

nossas experiências de Blended Learning, 

durante as quatro etapas da aprendizagem – 

Preparação, Aplicação, Transferência e Alcance –, 

podendo acompanhar o seu progresso. 

A experiência é toda orientada para a 

aprendizagem ativa e autônoma. Os conteúdos 

serão disponibilizados em diferentes mídias 

e poderão ser acessados de acordo com a 

preferência e o ritmo de aprendizagem de 

cada participante. Contará ainda com recursos 

que o ajudará a lembrar o que realmente 

importa: poderá marcar, curtir e comentar os 

conteúdos que considera mais relevantes 

e consultar tudo isso quando precisar. 

O BeNext poderá ser acessado em 

desktop, tablet ou smartphone.

#VemAí! 

BeNext MAS O QUE ESTÁ POR  
TRÁS DO MODELO HUB?
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A ideia é mostrar para você quais são as nossas bases 

conceituais e metodológicas para as soluções que trabalhamos 

dentro do Modelo HUB com os nossos clientes.  

Ao divulgá-lo, só queremos deixar claro como podemos 

ajudar os programas de desenvolvimento, mantendo o 

espaço para a personalização.

Quer dizer então que  
agora vocês só têm produtos  
de prateleira? É isso?  
Não! =)

De prate   leira?
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COMO 
ORGANIZAMOS  
NOSSA 
ENTREGA?
Um conjunto completo de soluções 

que traduz o que acreditamos sobre 

aprendizagem, com os novos desafios 

enfrentados por nossos clientes.
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Queremos trazer novos 
olhares, novas perspectivas 
e novos mindsets para 
os líderes e profissionais 
que transformarão as 
organizações do futuro.

Organizamos
nossa entrega
por Solução
A seguir, apresentaremos nossas soluções, 

com conteúdos contemporâneos, uma 

perspectiva de futuro e um mindset digital, em 

resposta aos principais desafios que nossos 

clientes vivem hoje. 

Para essa nova realidade, a busca por 

propósito é fundamental para toda a força 

de trabalho. Por isso, trazemos soluções que 

auxiliam cada participante a refletir sobre esse 

novo contexto de mundo e a desenvolver-se 

para estar mais preparado para os desafios 

que estão por vir.

Queremos trazer novos olhares, novas 

perspectivas e novos mindsets para os 

líderes e profissionais que transformarão as 

organizações do futuro.

Organizamos nossas soluções em seis 

principais categorias, que podem ser aplicadas 

de forma conjunta ou separadamente, 

dependendo da sua necessidade, das 

aspirações da sua organização e das 

necessidades do público-alvo.

01. NEW LEADERSHIP
O líder conectado que inova, entrega 

resultados, desenvolve pessoas e 

inspira seu time.

02. NEW STRATEGIES
Competências de negócio para 

organizações que se transformam  

e se reinventam.

03. NEW CAPABILITIES
As novas competências para o 

profissional do século 21.

04. NEW LEARNING
Novas perspectivas para transformar 

a Educação Corporativa.

05. ESCOLA DE VENDAS
Novas perspectivas para que  

as equipes comerciais alcancem  

suas metas.

06. JOVENS TALENTOS
Abordagens de aprendizagem para 

uma nova geração de profissionais.
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LEC – LIDERANÇA,  
ENGAJAMENTO  
E CULTURA

Um líder experimental e adaptativo  
para um novo momento.

Foi-se o tempo em que se discutia se o líder 

deveria ter um papel mais executor ou mais 

inspirador. Essa divisão não serve mais. 

O sucesso da organização só é possível quando 

seus líderes focam seus esforços igualmente para 

o negócio e para as pessoas. E, mesmo diante de 

um contexto em que a tecnologia ganha espaço, 

o aspecto humano nas organizações continua 

sendo um fator fundamental para mobilizar 

pessoas para um futuro incerto. 

Isso porque a cultura desempenha um papel 

vital para a sustentabilidade e a transformação 

de uma organização. Compreendê-la e 

incorporá-la em suas práticas e decisões é um 

dos principais desafios dos líderes para construção 

e sustentação de um propósito que mobilize as 

pessoas para fazer coisas extraordinárias.

WORKSHOP: 
Desafios da liderança

• Os novos desafios e paradigmas do líder.

• O que é ser líder? O que é ser líder aqui?

• As cinco práticas da liderança 

(Kouzes e Posner).

• LPI – Leadership Practices 

Inventory (Assessment).

• Reputação e credibilidade.

• O líder experimental e adaptativo – 

um líder em evolução permanente.

• Construindo um propósito transformador.

WORKSHOP: 
Decodificando a cultura organizacional

• Uma sociedade em transformação: 

impactos na cultura organizacional.

• Walk the talk – consistência como base 

da criação de uma cultura alinhada.

• Decodificando a cultura: comportamentos, 

símbolos e processos.

• Como o comportamento digital impacta 

a cultura: oportunidades e desafios.

• As oportunidades do líder para 

influenciar a cultura.

• Culturas exponenciais.

• Storytelling – uma ferramenta 

poderosa para fortalecer a 

cultura e alinhar propósito.

WORKSHOP: 
Engajamento transformador

• Paixão e propósito – motivação 

e engajamento.

• Dinheiro traz felicidade?

• Como identificar o seu propósito e  

fazê-lo ecoar na equipe e na organização.

• Conversas verdadeiras com 

cada membro da equipe.

• O impacto do engajamento no 

resultado e na produtividade.

• Cinco diferentes gerações – como engajar 

diferentes expectativas e valores.

• Como promover o engajamento 

na era digital.

• Feedback, reputação e gamificação 

– ferramentas poderosas.

O líder que tem consciência do 
seu papel e clareza de propósito, 
que decodifica a cultura 
organizacional em suas ações 
e decisões, é capaz de inspirar 
e mobilizar pessoas para gerar 
resultados extraordinários.

01.
NEW 
LEADERSHIP
O líder conectado que inova, entrega 
resultados, desenvolve pessoas e 
inspira seu time.

O século 21 tornou o exercício da liderança mais complexo, 

demandando novas responsabilidades, muitas vezes 

paradoxais. O líder precisa inspirar e executar, engajar 

e focar a performance, buscar o equilíbrio e promover 

rupturas, ser responsável pelo desempenho do negócio 

e da equipe, ter foco nos resultados e nas pessoas, ser 

cada vez mais digital e ao mesmo tempo mais humano. 

Novas competências são necessárias para liderar 

a organização rumo ao futuro, para construir 

propósitos significativos que inspirem pessoas em 

contextos que se transformam a todo instante. 

LEC – LIDERANÇA,  
ENGAJAMENTO  
E CULTURA
___________

• Desafios da liderança
• Decodificando a cultura 

organizacional
• Engajamento transformador

FERRAMENTAS  
DE LIDERANÇA
___________

• Gestão de pessoas não  
é só com o RH

• Colaboração em organizações  
de alta performance

• O líder que desenvolve talentos

PIPELINE DE LIDERANÇA
___________

• Primeira gestão – os desafios  
da primeira passagem do Pipeline

• Líder de líderes

LEADERSHIP NEXT
___________

• Leadershift – o líder exponencial  
e transformador

LEADCAST
___________

HMM – HARVARD MANAGEMENTOR
___________

TAGS:

LÍDERES 

WORKSHOPS 

BLENDED 

DIGITAL

Quais são as nossas 
soluções? 
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PIPELINE  
DE LIDERANÇA

Garantindo performance nas transições 
da liderança.

O Pipeline de Liderança é uma metodologia 

consagrada. Baseada na experiência  

de Ram Charan, S. Drotter e J. Noel, na GE,  

os seus princípios auxiliam milhares de líderes 

e empresas em todo o mundo a refletir sobre 

os desafios nos diferentes níveis de liderança. 

Além disso, é possível estruturar ações de 

desenvolvimento efetivas e adequadas para 

cada momento de desenvolvimento do líder.

E isso porque tem uma mensagem muito 

simples e clara: o que trouxe você até aqui  

não é suficiente para uma nova posição  

de liderança. A metodologia explica que, a 

cada passagem do Pipeline, os líderes devem 

adequar o uso de seu TEMPO, desenvolver 

novas HABILIDADES e alinhar seus VALORES, 

ajustando seu comportamento aos novos 

desafios da nova posição. Vale destacar que  

é preciso mudar de maneira consciente para 

ter uma nova atuação. E é possível fazer isso 

de forma estruturada.

Ter um time de líderes 
preparados, atuando de acordo 
com o que é esperado da posição 
é algo fundamental à criação de 
um Pipeline de Liderança efetivo 
para lidar com os desafios do 
negócio de hoje e do amanhã.

WORKSHOP: 
Primeira gestão – os desafios da 
primeira passagem do Pipeline

• De líder de si para líder de equipes 

– o processo de transição.

• Erros e mitos da primeira gestão.

• Os principais desafios da primeira 

gestão em um contexto mutável.

• Tempo, habilidades e valores: o 

que muda na primeira gestão.

• Como gerenciar a agenda, dispondo tempo 

para os outros e tirando a “mão da massa”.

• Dilemas sobre o relacionamento: 

uma nova zona de influência.

• Geração Millenium – os desafios 

dos líderes desta nova geração.

• Plano de transição.

WORKSHOP: 
Líder de líderes

• De líder de equipes para líder de 

líderes – o processo de transição.

• Os novos desafios do líder 

de líderes do século 21.

• Tempo, habilidades e valores –  

o que muda (P0, P1 e P2).

• O principal desafio do líder de líderes: 

desenvolver uma nova geração de líderes.

• Alocação de recursos e 

tomadas de decisão.

• Entendendo e desdobrando a 

estratégia para o time.

• Plano de transição.

FERRAMENTAS  
DE LIDERANÇA

Uma caixa de ferramentas (sem mais  
do mesmo) para a excelência em gestão 
de pessoas.

O maior desafio do líder é sair do papel de 

executor, realocar seu tempo para gestão e 

desenvolvimento de pessoas e fazer com que 

o trabalho seja realizado pelos outros, com 

excelência e alta performance. Isso nem sempre  

é uma tarefa fácil, mas não é impossível. 

Mesmo um líder extremamente inspirador pode 

se perder nas ações de Gestão  

de Pessoas – e isso vai além das tarefas 

administrativas com o RH. Hierarquia formal 

é menos importante do que a autoridade 

conquistada com relacionamento direto 

e consistência de ações e decisões. Além 

disso, sistemas consagrados de avaliação de 

desempenho e de gestão de talentos estão 

sendo colocados à prova.

Vale lembrar que a força de trabalho já não  

é mais a mesma, e a expectativa do time  

muda de acordo com as inovações e mudanças  

na sociedade. Cada dia é mais desafiador  

reter e desenvolver talentos e garantir  

alto desempenho.

O líder só é capaz de gerar 
resultados de alta performance 
por meio das equipes quando 
sabe como e quando usar 
os instrumentos de gestão 
de pessoas de forma efetiva, 
quando promove a colaboração 
focada em resultados e 
desenvolve os talentos vitais 
para a organização.

WORKSHOP: 
Gestão de Pessoas não é só com o RH
• A nova força de trabalho e o futuro 

do mercado de trabalho.
• Como a tecnologia está afetando 

a expectativa das pessoas e as 
práticas de Gestão de Pessoas.

• Ciclo de Gestão de Pessoas – novas 
práticas e questionamentos.

• Qual o papel do líder nos momentos 
da verdade: seleção, primeiros 
dias, feedback e promoção. 

• Delegação: uma mistura de 
confiança e autonomia.

• Meritocracia e avaliação de desempenho.
• A geração Millenium – novos 

comportamentos, expectativas e valores.
• Staff on demand – impactos 

na Gestão de Pessoas.

WORKSHOP: 
Colaboração em organizações 
de alta performance
• Colaboração – uma nova 

perspectiva sobre equipes.
• As disfunções dos times de baixa 

performance (Patrick Lencioni).
• Times e resultados: condição 

inseparável (John Katzenbach).
• Curva de desempenho.
• Canvas “Equipes de Alta Performance” 

– análise e gestão do time.
• Gestão da performance – 

práticas e ferramentas.
• Colaboração e organizações 

de alto desempenho.
• Staff on demand, equipes virtuais e 

globais – impactos na gestão de equipes.

WORKSHOP: 
O líder que desenvolve talentos 
• Talentos de hoje e do amanhã 

– o que é esperado deles.
• Desenvolvendo pessoas e talentos. 
• Por que o líder não dá feedback – e o 

que fazer para instaurar uma cultura 
de comunicação e desempenho.

• Um PDI de verdade: uma ferramenta 
definitiva para desenvolvimento do time.

• Desenvolvendo talentos exponenciais.
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#VemAí! 
PARA CADA DESAFIO, UMA PLAYLIST. 

Em cada playlist, os desafios serão 

apresentados em diferentes mídias, como 

vídeos, artigos, podcasts, infográficos, 

job aids, entre outros. As playlists podem 

ser acessadas de forma independente, 

favorecendo uma aprendizagem flexível, 

autônoma e autodirigida. Além disso, 

vídeos, podcasts e textos poderão 

ser curtidos, comentados e marcados, 

favorecendo o compartilhamento de 

conhecimentos e experiências entre  

os participantes.

PEER-TO-PEER FEEDBACK. Líderes 

poderão submeter seus resultados e 

atividades para que outros participantes 

possam contribuir com feedbacks e insights.

UM BUDDY PARA TODAS AS HORAS. 

A plataforma poderá ser acessada por 

desktop, smartphone ou tablet, on-line  

ou off-line. 

• Quais são os meus principais 

desafios como líder?

• Quais é o meu papel no ciclo 

de gestão de pessoas?

• Como gerar colaboração e alta 

performance na equipe?

• Como dar feedback mais efetivo?

• Como definir metas?

• Como gerenciar melhor a 

minha agenda de gestão?

Esses são só alguns dos desafios enfrentados 

pelos líderes no dia a dia. Sabendo que 

eles precisam ser mais ágeis e adaptáveis, 

lançaremos, ainda em 2016, uma nova solução 

digital que transformará esses principais 

desafios em momentos de aprendizagem on 

demand, just-in-time, flexível e social. 

Com atividades e conteúdos inéditos 

produzidos por nossos especialistas  

e uma curadoria permanente, 

traremos diversas dicas e 

ferramentas práticas para 

instrumentalizar os líderes  

no dia a dia.

LEADERSHIP  
NEXT

O líder de transformações exponenciais.

Em um mundo mutável, o líder, mais do que 

ninguém, precisa estar aberto às mudanças  

e conectado com o que há de mais novo sobre as 

tecnologias e tendências que impactam  

o negócio. É preciso ser conhecedor dos novos 

concorrentes, novos consumidores, nova força 

de trabalho e novos modelos de negócio. Precisa 

ser ágil no pensamento, na ação e nas decisões, 

sendo aberto à experimentação e ao erro, mas 

efetivo na geração de resultados.

Para ser um líder exponencial e ser capaz de 

abrir novos caminhos por meio de um propósito 

transformador, é preciso dar um reset de mindset.

WORKSHOP: 
Leadershift – o líder exponencial  
e transformador 

• Mindset digital – é mais que tecnologia.

• Um novo mundo, uma nova sociedade.

• Organizações exponenciais e 

novos modelos de negócio.

• Tecnologias exponenciais – internet 

das coisas, negócios em nuvem, 

dispositivos autônomos, impressora 

3D, assistentes pessoais, realidade 

virtual e inteligência artificial.

• Economia colaborativa, 

movimento Maker e Hacker.

• O futuro do trabalho.

• Novas tribos – cinco gerações, staff on 

demand, equipes globais e multiculturais.

• Propósito transformador – é 

preciso sonhar alto.

• Indivíduos e relações – novas 

formas de se relacionar.

• DNA do líder digital – papéis, 

desafios e skills.

Ser capaz de se reinventar o tempo 
todo e ter um mindset digital são 
duas competências mandatórias 
para o líder do século 21.  
Só assim ele passará a  
ser um agente acelerador  
de transformações e inovação  
para criar novas oportunidades  
para o negócio. 

Acesse a página  
da Nextpedia  
e mantenha-se 

atualizado sobre  

nossas soluções.
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HMM – HARVARD 
MANAGEMENTOR

Conteúdo digital com o selo de  

qualidade da Harvard Business Publishing. 

Promovem a transferência de conhecimentos 

graças a uma abordagem inovadora de 

aprendizagem focada na aplicação prática das 

habilidades adquiridas.

• Acesso a ideias de gestão de 

especialistas consagrados, 

quando e onde necessário.

• Experiência personalizada – metas, 

desenvolvimento de habilidades 

e planejamento de ações.

• Ferramentas de colaboração que 

facilitam o compartilhamento do 

aprendizado entre os participantes.

• Integração do aprendizado 

com a prática para garantir 

a aplicaçao no trabalho. 

Com mais de 40 módulos, podemos 
destacar alguns, como: 

• Técnicas de apresentação.

• Gestão do estresse.

• Gestão do tempo.

• Desenvolver funcionários.

• Fundamentos do feedback.

• Liderar pessoas.

• Como gerenciar seu chefe.

• Avaliação de desempenho.

• Gestão de mudanças.

• Gestão de crises.

• Foco no cliente.

• Definição de metas.

• Inovação e criatividade.

• Mensuração de desempenho.

• Gestão de projetos.

Cada módulo é composto por:

Descubra: vídeos introdutórios que 

despertam o interesse e inspiram.

Lições: quatro a seis lições concisas, voltadas 

à ação. Cada lição tem um ciclo com as etapas 

Aprenda, Pratique e Reflita.

Avaliação: avalia sua compreensão das 

principais metas de desempenho do módulo e 

a capacidade de aplicar novos conceitos em 

cenários específicos.

Na prática: momento para traçar metas de 

desempenho e criar planos de ação ao término 

do módulo pelos próximos 90 dias. 

Desenvolva outras pessoas: recursos de 

apoio para conduzir discussões com equipe e 

difundir o aprendizado. 

Liderança é a capacidade  
de transformar visão  

em realidade. 
 

_______ 
Warren Bennis
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MOBILIZAÇÃO PARA  
A DISRUPTURA

A única certeza permanente é a mudança. 
E é preciso agir rápido. 

Empresas sólidas e marcas consagradas estão 

desaparecendo. Por outro lado, uma nova 

geração de empresas e startups de bilhões 

de dólares estão surgindo – cada vez mais 

rápidas, mais escaláveis e com uma capacidade 

de se reinventar em uma velocidade ímpar. 

Google, Facebook, Tesla, Netflix, Uber, 

WhatsApp, Airbnb, Waze e muitas outras que 

estão desestabilizando o mercado de muitos 

segmentos não existiam há 10 anos. Hoje, o 

concorrente não é mais a grande multinacional, 

mas sim um grupo de pessoas criativas 

reunidas em uma garagem do Vale do Silício 

ou em qualquer lugar do mundo. E a Economia 

Colaborativa também veio para ficar, ampliando 

o alcance e tornando o negócio mais escalável. 

Se por um lado esse cenário parece assustador, 

por outro é a maior fonte de oportunidade 

para criar algo completamente novo.

WORKSHOP
Disruptura e transformação organizacional 

• Um novo contexto de mundo e o que 

muda no mundo dos negócios.

•  Características das organizações 

exponenciais e coeficiente exponencial.

•  Liderando a transformação – 

mobilizando pessoas e estratégia.

•  Transformação digital – por onde começar.

•  Aprendendo com startups e 

empresas mais inovadoras – o 

que elas fazem de diferente.

•  O líder exponencial.

•  Storytelling para envolver as pessoas 

em processos de transformação.

WORKSHOP
Derrube as barreiras da mudança 

• Tudo vai mudar o tempo todo – 

adapte-se e reinvente-se.

•  Como a mudança afeta as 

pessoas e as organizações.

•  Processo e fontes da mudança.

•  Fontes de resistência e 

barreiras às mudanças.

•  Resiliência e capacidade de adaptação.

•  O grande impacto das 

pequenas mudanças.

•  Agindo como um agente de mudança.

Ser capaz de promover 
transformações organizacionais 
de forma ágil, mobilizando 
pessoas como agentes de 
mudança, é vital para se manter 
competitivo em um mercado 
impulsionado digitalmente.

TAGS:

TRAINEES E HIGH POTENCIALS

LÍDERES

WORKSHOPS

BLENDED

02. 
NEW 
STRATEGIES
Competências de negócio  
para organizações que se  
transformam e se reinventam.

Em tempos de mudanças velozes e exponenciais, 

é preciso enxergar e ir além. O que funcionava 

antes, já não é mais suficiente. Não dá mais para 

esperar o futuro chegar, é preciso inventá-lo. 

É necessário criar novas oportunidades, redefinir estratégias 

e desenvolver novas soluções para que as organizações 

sejam mais rápidas, mais escaláveis, mais digitais, mais 

eficientes e, consequentemente mais competitivas. 

Os líderes precisam atuar como agentes de transformação 

e de ruptura, capazes de desenhar estratégias inovadoras 

que conduzam o negócio para um futuro promissor. 

MOBILIZAÇÃO PARA A DISRUPTURA
___________

• Disruptura e transformação 
organizacional

• Derrube as barreiras da mudança

ESTRATÉGIA E BUSINESS DESIGN
___________

• Business Design e Lean Startup – 
novos olhares para pensar  
a estratégia

• Modelos de Negócio que  
geram valor

• Execução – novas perspectivas para 
o século 21

BUSINESS PERFORMANCE
___________

• Big Data e Analytics –  
transformando a gestão 

• Descomplicando a gestão

GERANDO VALOR PARA O CLIENTE
___________

• Value Proposition – o cliente  
está no comando

  
BUSINESS NEXT 
___________

• Mindset Digital –  
transformando negócios

Quais são as nossas 
soluções? 
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WORKSHOP
Execução – novas perspectivas 
para o século 21

• Pessoas – Estratégia – Operações: 

um processo disciplinado para 

executar a estratégia.

• Por que as estratégias falham 

– a lacuna até a execução.

• Alinhando pessoas e equipes 

para gerar resultados.

• Staff on demand, as novas gerações 

e o futuro do trabalho – como isso 

influencia e impacta a execução.

• Análise de contexto: forças 

internas e externas.

• Foco: estabelecer metas e prioridades 

claras em um contexto que é mutável.

• Traduzindo desafios estratégicos em 

ação – desdobramento e alinhamento.

• Operações – busca da excelência 

operacional por meio de processos 

mais enxutos e mais ágeis.

• Alavancando ativos além das 

fronteiras da organização.

• Novas competências para o líder executar 

a estratégia em cenários voláteis.

ESTRATÉGIA E 
BUSINESS DESIGN

Um novo olhar para projetar o futuro 
desejado, executar a estratégia e 
alavancar vantagem competitiva.

É preciso compreender a fundo toda a 

operação do negócio e as forças e tendências 

do ambiente em que ele está inserido para 

ser capaz de criar um futuro promissor. É 

preciso uma nova mentalidade para arquitetar 

a estratégia de negócio para orientar 

esforços e investimentos necessários.

Não há mais espaço para ter planos estratégicos 

estáticos e engessados. É preciso agilidade 

de adaptação, por meio de um processo 

incremental de experimentação, que traz a 

voz do cliente para o centro de tudo e permite 

ajustes de rota ao longo do caminho. 

Por outro lado, muitas empresas possuem 

planos estratégicos brilhantes, mas na hora 

de implementá-los não conseguem gerar os 

resultados esperados. Estratégia, operações 

e pessoas: esse é o tripé fundamental da boa 

execução da estratégia, segundo Ram Charan 

e Larry Bossidy, autores do livro "Execução". 

Quando combinados, esses três elementos 

permitem um processo disciplinado e sistemático 

para questionar e influenciar a estratégia. 

WORKSHOP
Business Design e Lean Startup – novos 
olhares para pensar a estratégia

• Design como estratégia – fundamentos 

do Business Design e Lean Startup.

• Mapa do contexto e drivers estratégicos 

– tendências, concorrência, contexto 

político-econômico, necessidades dos 

clientes, tecnologia, ameaças e incertezas.

• O cliente no centro de tudo.

• Incorporando ferramentas e 

princípios de design para pensar 

a estratégia do negócio.

• Projetando estratégias para 

criar o futuro desejado.

• Como desenhar e sustentar estratégias 

em um cenário que muda o tempo todo.

WORKSHOP
Modelos de negócio que geram valor 

• Modelo de negócio – alinha o 

entendimento sobre o negócio, avalia 

o presente e direciona o futuro.

• BMG Canvas – os nove pilares para 

capturar, gerar e sustentar valor.

• Drivers estratégicos – tendências, 

forças da indústria, forças do mercado 

e forças macroeconômicas.

• Modelo de negócio para alavancar 

a estratégia e a inovação.

• Obstáculos e armadilhas.

• Articular os elementos do 

modelo de negócio para gerar 

os resultados desejados.

Somente o líder que 
compreende o negócio por 
inteiro é capaz de projetar novos 
caminhos, alinhar pessoas em 
torno da estratégia e direcionar 
os investimentos e esforços para 
o que é prioridade. Somente 
assim é capaz de garantir a 
execução da estratégia para sair 
na frente da concorrência.
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GERANDO VALOR  
PARA O CLIENTE

Ter foco no cliente e fidelizá-lo não é  
mais suficiente. É preciso gerar valor.

A explosão das tecnologias e da internet vem 

favorecendo o crescimento do e-commerce e da 

Economia Colaborativa, surgindo novos perfis 

e comportamentos de consumo. O consumidor 

está mais empoderado. A possibilidade 

de comprar o que quer, de qualquer lugar 

do mundo, a um clique, e ainda receber em 

casa, propicia maior poder de decisão e dita 

novas regras para o mercado. Hoje o cliente 

quer comodidade, agilidade e eficiência. 

Diante de tantas opções e da reputação 

escancarada em mídias sociais, a fidelização 

a marcas e empresas está cada vez mais 

frágil. Basta um comentário negativo em 

uma rede social e o estrago está feito em 

minutos. Ter foco somente na fidelização não 

basta. É preciso colocar o cliente no centro 

da estratégia e ficar atento aos momentos 

da verdade durante toda a sua experiência.

WORKSHOP
Value Proposition – o cliente  
está no comando 

• Os novos consumidores – 

tendências e hábitos.

• Geração Millenium e novos 

comportamentos de consumo.

• Como a Economia Colaborativa e 

a tecnologia estão mudando os 

hábitos e dando poder ao cliente.

• Conhecendo o cliente – Persona 

e Mapa de Empatia.

• Gerando valor para o cliente – 

Value Proposition Design.

• A jornada e experiência do cliente.

• Momento da verdade.

• Reputação e a voz do cliente.

Os profissionais precisam ter 
uma nova atuação para gerar 
valor ao cliente. Precisam 
conhecer seus clientes, o 
que eles desejam e seu perfil 
de consumo. Assim, estes 
profissionais serão capazes 
de influenciar a experiência do 
cliente de forma positiva. 

BUSINESS 
PERFORMANCE

A explosão dos dados digitais está 
reinventando e desafiando a gestão.

Com o fenômeno do Big Data e Analytics, as 

empresas passaram a lidar com informações 

cada vez mais diversas e complexas, em 

tempo real – dados de indicadores financeiros, 

vendas, metas, qualidade, mercado, 

produtividade, pessoas e muitos outros. Já 

não dá mais para gerenciar o negócio na 

tentativa e erro ou em estimativas incertas.

As organizações precisam contar com 

profissionais mais analíticos e criar uma 

nova forma de capturar, medir e gerir a 

organização para gerenciar um dashboard 

com as métricas essenciais. 

O Big Data vem conectando e combinando dados 

e está reinventando a gestão. Porém, mais do 

que tecnologia e estrutura, são necessárias uma 

nova cultura e uma nova mentalidade para o 

uso estratégico de dados para tomar decisões 

mais assertivas e orientadas para resultados.

WORKSHOP
Big Data e Analytics – transformando a gestão 

• Big Data e Analytics – desafiando a gestão.

• Big Data x Little Data – oportunidades, 

armadilhas e desafios.

• Tomada de decisão – dados x intuição. 

• Transparência e responsabilidade 

no uso de dados.

• Além das ferramentas e da tecnologia 

– uma nova mentalidade e uma nova 

cultura no uso estratégico de dados.

• Dashboard – KPIs essenciais.

WORKSHOP
Descomplicando a gestão 

• Liderança x gestão – a agenda do líder.

• Macrogestão x microgestão.

• Planejamento como ponto de partida.

• Estabelecimento de metas.

• Ferramentas para descomplicar a gestão.

• Orientação para resultados 

e prestação de contas.

• Tomada de decisão.

Por meio de uma análise efetiva 
de indicadores e ferramentas de 
gestão, é possível saber muito 
mais sobre o negócio e converter 
dados em ações e decisões 
assertivas que influenciam e 
levam a resultados melhores.

3534



BUSINESS NEXT 

Um novo mundo, um novo jeito de pensar.

O que está por trás das estratégias de 
sucesso de empresas que cresceram 
exponencialmente e em tão pouco tempo, como 
Airbnb, Uber, Quirky, GitHub e Indiegogo? 

Estas empresas estão cada vez mais rápidas, 
contam com pessoas capazes de se reinventar 
a uma velocidade ímpar e utilizam ao máximo 
a tecnologia a seu favor. São capazes de 
criar algo radicalmente novo e possuem um 
modelo de negócio adaptável e escalável. 

Operam com um mindset digital, e isso é 
mais do que pensar em tecnologia. É estar 
aberto às novas tendências e inovações 
e criar novas oportunidades de negócio. 
Além disso, essas empresas são:

Ágeis: nunca ser rápido foi tão importante. 
Pequenas empresas ou gigantes que 
atuam em outras áreas podem passar a 
ser concorrentes da noite para o dia. 

Lidam com a incerteza: possuem estratégias 
consistentes para lidar com a incerteza, 
correndo o risco adequado e gerando 

aprendizado em todo o processo.

Possuem abertura para a tecnologia: 
parece óbvio dizer, mas não dá mais para 
ter medo da tecnologia. Não dá para 
falar que “não tenho jeito com isso”. 

Olham para a sociedade: mais do que a 
busca de propósito, levam em consideração 
o impacto das ações das empresas 
nos indivíduos e na sociedade. 

Possuem uma curiosidade constante: têm 
busca ativa e permanente por tudo o que há 
de novo. Atuam como seus próprios curadores 
com a criação de uma Rede Pessoal de 
Conhecimento (Personal Knowledge Network).

WORKSHOP
Mindset digital – transformando negócios

• Revolução digital – a nova 

ordem econômica.

• Mundo e sociedade – o 

impacto da tecnologia.

• Novas formas de fazer negócio.

• Como as tecnologias estão 

mudando a questão de posse.

• Novas relações com o consumidor.

• Organizações exponenciais – engenharia 

reversa para entender o que está por 

trás das estratégias de sucesso.  

• Lean Startup.

• Transformando incertezas 

em oportunidades.

• Coeficiente digital – uma 

análise do negócio.

• Transformação digital – um plano para 

mobilizar pessoas e o negócio.

• Novas competências – agilidade, 

lidar com a incerteza, abertura 

para a tecnologia, olhar para a 

sociedade, curiosidade constante.

• Rede Pessoal de Conhecimento – 

Personal Knowledge Network.

Para construir novas 
oportunidades, é preciso  
ter uma nova mentalidade  
digital a fim de criar novos 
caminhos estratégicos que 
façam com que as empresas 
sejam mais competitivas no 
mercado. É preciso começar 
agora uma transformação 
digital nas organizações.

Em um mundo que está 
mudando rapidamente,  
a única estratégia que  
com certeza vai falhar  

é não correr  qualquer risco. 
_______ 

Mark Zuckerberg
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WORKSHOP
Discovery yourself – uma jornada 
de autoconhecimento

• Ferramenta de assessment 

e autorreflexão.

• Em frente do espelho – características 

pessoais mais marcantes.

• Percepção x julgamento.

• Percepção de si e do outro.

• O que valorizo – crenças e valores 

que guiam ações e decisões.

• Autoconhecimento como ferramenta 

para desenvolver novas competências.

• Lifelong Learning.

WORKSHOP
Design your life – em busca de um 

propósito maior para a vida e carreira

• Futuro do mercado de trabalho e das 

profissões – novas competências 

para um novo contexto.

• Ressignificando sucesso, 

talento, carreira e felicidade.

• Business Model You – uma ferramenta 

para refletir sobre a carreira.

• Hypeness e mindfulness – os hábitos das 

pessoas que buscam uma vida plena.

• Transições de carreira – como se preparar.

• Vida e trabalho – em busca do 

equilíbrio e de propósito.

• Autonomia e protagonismo. 

AUTOCONHECIMENTO, 
CARREIRA E 
PROPÓSITO

Em busca de algo maior,  
na vida e na carreira.

O modelo tradicional de carreira, no qual as 
pessoas trilhavam um único caminho linear 
e hierárquico, já não existe mais. Está cada 
vez mais difícil separar vida e trabalho. A 
carreira é mais fluída e demanda versatilidade 
e mobilidade para assumir novos desafios a 
qualquer momento da vida. Por outro lado, as 
pessoas estão em busca de maior significado 
e propósito no trabalho que realizam, para ter 
uma vida plena e feliz. E quando o propósito 
pessoal se conecta ao propósito da empresa, 
o engajamento surge naturalmente.

Para lidar com esse novo conceito de vida e 
carreira, é preciso ter pessoas com prontidão 
para assumir novas posições ou desafios 
mais complexos – até mesmo fazer coisas que 
nunca fizeram antes. Pessoas que tenham 
consciência de seus pontos fortes e daqueles 
a serem desenvolvidos, que tenham clareza 
sobre seus passos de carreira para que 
possam desaprender e aprender as novas 
competências com a mesma rapidez que as 
mudanças acontecem nas organizações. 

Profissionais que possuem 
maior consciência do que 
valorizam e do que guia suas 
escolhas e decisões, que 
estão prontos para lidar com 
transições de carreira, têm 
maior prontidão e agilidade para 
desenvolver novas competências 
e adaptar-se a novos desafios.

TAGS:

TODOS OS PÚBLICOS

WORKSHOPS

BLENDED

AUTOCONHECIMENTO, CARREIRA  
E PROPÓSITO
___________

• Discovery yourself – uma jornada de 
autoconhecimento

• Design Your Life – em busca de um 
propósito maior para a vida e carreira

COLABORAÇÃO 
___________

• Colaboração e cocriação
• Comunicação na era digital
• Redes, relações e resultados
• Influência sem autoridade – uma 

visão 360º

CREATORS
___________

• Das ideias à ação – tirando as ideias 
do papel

• Design Thinking
• Coragem

PRODUTIVIDADE E PENSAMENTO ÁGIL
___________

• Menos é mais
• Gestão de projetos ágeis
  
NEW CAPABILITIES NEXT
___________

• Learning now 

03. 
NEW 
CAPABILITIES
As novas competências para o 
profissional do século 21.

Houve um tempo em que dominar uma determinada 

habilidade era garantir um trabalho para a vida toda. Mas isso 

não vale mais para um contexto que muda o tempo todo.

Novas competências passam a ser necessárias para 

lidar com novos problemas e desafios, para que se 

possa ser mais efetivo e produtivo, para construir 

redes de colaboração orientadas para resultados 

e para tirar proveito das ferramentas digitais para 

tornar processos e projetos mais ágeis. 

É preciso colocar todo mundo na mesma página e orientar 

o desenvolvimento das pessoas para as competências 

essenciais do século 21 e para que, de fato, um processo 

de transformação organizacional aconteça. 

 

Quais são as nossas 
soluções? 
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WORKSHOP
Redes, relações e resultados

• Relações on-line e off-line – 

dilemas contemporâneos.

• Relações líquidas – como construir e 

cultivar redes de alta performance.

• Percepção x julgamento – 

respeito às diferenças.

• Empatia, inteligência social e emocional.

• Reputação – o elo mais poderoso 

entre as pessoas.

• Lidando com conflitos e conversas difíceis.

• Redes sociais e trabalho – 

use com moderação.

WORKSHOP
Influência sem autoridade – uma visão 360º

 

Desde 1994, somos representantes 

no Brasil do modelo de influência 

desenvolvido por Allan Cohen.

• Influenciando e mobilizando pessoas 

para alcançar resultados.

• Influência x manipulação x poder.

• Minha rede de influência – um olhar 360º.

• Moedas de troca.

• Táticas de influência.

• Managing up – influenciando meu chefe.

• Cooperação por meio da influência.

• Influência na era digital.

COLABORAÇÃO 

Conectividade que gera resultado.

Multicultural. Multigeracional. Multifacetado. 

Plural. E, por isso, mais rico de experiências 

e contribuições. O ambiente de trabalho 

nunca esteve tão diversificado. Além disso, as 

mídias sociais e a conectividade digital estão 

transformando completamente a forma como 

as pessoas se comunicam e se relacionam.

Talentos individuais e esforços isolados, 

muitas vezes, são fundamentais para resolver 

questões específicas. Mas somente equipes 

de alta performance e a inteligência coletiva 

são capazes de gerar vantagem competitiva 

e produzir resultados excepcionais. 

Dessa forma, é preciso construir uma cultura 

de colaboração orientada para resultados em 

toda a organização. Isso é mais do que trabalhar 

em equipe: envolve comunicação, influência, 

reciprocidade, credibilidade e reputação 

para construção de redes de relacionamento 

verdadeiras e orientadas para resultados. 

 

WORKSHOP
Colaboração e cocriação 

• Colaboração – é mais do que trabalhar 

em equipe; é agir coletivamente para 

alcançar resultados estratégicos.

• Armadilhas e disfunções da equipe 

(Patrick Lencioni) – comprometimento, 

responsabilidade, confiança, 

maturidade para lidar com conflitos 

e orientação para resultados.

• Quando a sobrecarga colaborativa 

afeta a produtividade.

• Cocriação – a colaboração como 

combustível para redes de aprendizagem, 

inovação e inteligência coletiva.

• Equipes multigeracionais, 

multiculturais, globais e remotas.

WORKSHOP
Comunicação na era digital

• Comunicação como elo entre as pessoas 

– transparência, credibilidade e confiança.

• Como a tecnologia digital está 

mudando a comunicação.

• A comunicação escrita e as mensagens 

de voz ganham força e causam ruídos.

• Em tempos de internet, todo mundo 

tem voz: como lidar com a divergência 

de ideias e pontos de vista.

• Desconecte-se: o lado humano 

da comunicação.

• WhatsApp, Skype, e-mail, e outras 

ferramentas e mídias sociais – 

como usar de forma efetiva.  

Profissionais que constroem 
redes de colaboração geram 
maior desempenho, buscam 
coletivamente a tomada 
de decisão e resolução 
de problemas complexos, 
estimulam a inovação, trocam 
melhores práticas e criam 
uma rede de aprendizagem e 
inteligência coletiva para alcance 
dos resultados do negócio.

4140



WORKSHOP
Menos é mais 

• Foco e orientação para o resultado – o que 

eu faço, como eu faço e o que afeta a minha 

produtividade.

• Foco no essencial – mito da multitarefa.

• Mindfulness: presença para o que  

é essencial.

• Uso efetivo do tempo – tomadas de 

decisões assertivas.

• Reuniões efetivas – presenciais e virtuais.

• As distrações a um clique de distância e 

como evitar a procrastinação.

• Produtividade na era digital – ferramentas 

para alavancar a produtividade.

• Simplificar – um novo jeito de pensar e fazer 

o trabalho.

WORKSHOP
Gestão de projetos ágeis

• Manifesto ágil, Scrum e Lean.

• Desenvolvimento incremental x 

desenvolvimento faseado.

• MVP e protótipos: identifique erros e corrija 

a rota mais rápido.

• Equipes ágeis: transcendência, autonomia, 

interfuncionalidade e transparência.

• Eliminação de desperdícios.

• Aplicação e acompanhamento de um 

projeto real.

 Para atingir as metas e os 
resultados do negócio, é preciso 
alcançar a eficiência operacional, 
por meio de profissionais que 
focam tempo e esforço no 
que é essencial, que usam os 
recursos com moderação e que 
desenvolvem novos hábitos para 
realizar seus trabalhos de forma 
mais ágil, simples e eficiente.

PRODUTIVIDADE E 
PENSAMENTO ÁGIL

Alavancas vitais para alcance dos 
resultados e da lucratividade.

A pressão por maior eficiência, produtividade e 

lucratividade é uma questão que está no topo da 

agenda dos líderes. “Fazer mais com menos” já 

se tornou um imperativo. 

Na era da distração, pessoas e organizações 

estão sendo desafiadas na sua capacidade de 

concentrar esforços naquilo que é relevante e 

agrega valor, de otimizar processo e recursos,  

além de implementar ideias e projetos 

com maior agilidade, reduzindo custos de 

desperdício e ineficiência. 

Se por um lado a tecnologia entra como 

ferramenta poderosa para gerar maior 

produtividade, por outro pode ser uma grande 

vilã e fonte de distração – mas tecnologia não 

é o problema. É preciso novos hábitos para 

ser mais focado, ágil, efetivo e produtivo. O 

planejamento minucioso abre espaço para o 

pensamento incremental.

CREATORS

É preciso reinventar-se.  
O tempo todo. E, para agir,  
é preciso coragem. 

Uma coisa é certa. Nenhum negócio vai 
sobreviver a longo prazo se não for capaz de 
se reinventar. Não dá para esperar o futuro 
chegar, é preciso criá-lo.

Em tempos de transformação e incertezas, 
organizações e profissionais precisam estar 
dispostos a arriscar e ousar, com mentes 
abertas para o novo, e ter um mindset criativo, 
digital e empreendedor para antecipar 
tendências e promover mudanças. 

A inovação pode estar onde você menos 
espera. E não tem a ver com talentos 
individuais ou gênios criativos. Trata-se de um 
processo disciplinado, que combina tentativa 
e erro para resolver problemas por meio da 
inteligência coletiva.

Mas para inovar é preciso ousar e arriscar. 
Assim, é preciso coragem. E isso não significa 
agir por impulso ou precipitadamente. Não 
é a ausência do medo. É um processo para 
assumir riscos calculados e tomar decisões 
de forma consciente, avaliando impactos e 
consequências, e sabendo o que fazer diante 
do sucesso ou fracasso. 

WORKSHOP
Das ideias à ação – tirando 
as ideias do papel

• Criatividade x inovação.

• Mindset digital e empreendedor.

• É permitido falhar – aprendendo com  

os erros.

• Explorando o talento criativo – 

colaboração criativa.

• Criatividade e inovação na prática.

• Mitos, barreiras e armadilhas da inovação.

• Fazendo acontecer: tomando decisões e 

assumindo riscos – o grande impacto de 

pequenas mudanças.

• DNA do inovador e empreendedor – 

novas habilidades para um pensamento 

incremental.

WORKSHOP
Design Thinking

• Introdução ao Design Thinking.

• O ser humano está no centro.

• Empatia, colaboração e experimentação.

• Prototipação e processos incrementais.

• Design Thinking na prática.

WORKSHOP
Coragem 

• Coragem – competência vital para  

o século 21.

• Autenticidade, integridade e 

credibilidade – decisões pautadas  

em crenças e valores.

• Desafiando a estagnação.

• Coragem como processo decisório.

• Construindo uma rede de segurança 

e plano de contingência – análise 

de cenários, ponderação de riscos x 

consequências x benefícios.

• Razão x intuição.

• Decisões instantâneas ou de alto risco – 

diante de imprevistos e situações de crise.

• Sucesso x fracasso – lidando com as 

emoções e aprendendo com erros e acertos.

A inovação só acontece quando 
é aplicada e gera mudança. Para 
isso, é preciso profissionais que 
atuem como protagonistas e 
empreendedores, que tenham 
agilidade na busca de soluções 
criativas e inovadoras para 
antigos e novos problemas. 
Devem transformar incertezas 
em oportunidades, por meio de 
decisões corajosas e assertivas.
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NEW CAPABILITIES 
NEXT

É preciso agilidade para se reinventar.
 

Competências e conhecimentos que trouxeram 

organizações e profissionais até hoje não 

serão os mesmos que garantirão o sucesso 

de amanhã. É preciso abandonar velhas ideias 

e perspectivas para dar espaço a novas 

competências e a uma nova mentalidade digital.

Para acompanhar o ritmo de mudança das 

organizações, é preciso desenvolver uma 

agilidade de aprendizado: aprender mais e mais 

rápido, com maior flexibilidade, autonomia, 

capacidade de adaptação e abertura para o novo.

WORKSHOP
Learning now

• Trends e drivers do futuro – as novas 

competências para o profissional do 

século 21.

• Mindset digital e empreendedor.

• Digital skills – potencializando o uso da 

tecnologia na vida e no trabalho. 

• Aprender mais e mais rápido: uma nova 

mentalidade sobre aprendizagem.

• Aprendizagem formal, informal, social, 

blended e lifelong learning.

• Hackeando o aprendizado. 

A vantagem competitiva para 
o negócio só é possível quando 
as pessoas são capazes de 
aprender mais e mais rápido, 
para lidar com novos desafios, 
desenvolver novas competências 
e responder de forma ágil as 
novas demandas do negócio.

A Educação é a arma mais 
poderosa que você pode 

usar para mudar o mundo.
_______ 

Nelson Mandela
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APRENDIZAGEM  
DE RESULTADO

Aprendizagem aplicada que gera 
performance e resultado.

Quem investe em treinamento não quer apenas 

ter uma equipe com maior conhecimento sobre 

determinado assunto. Quer uma conexão 

direta entre aprendizagem e resultado. 

A área de RH precisa garantir que o investimento 

em ações de desenvolvimento traga ganhos reais 

para a empresa e que eles estejam efetivamente 

conectados à estratégia. Treinamento não pode 

mais ser visto como um evento isolado, mas 

sim uma experiência completa que só termina 

quando o conhecimento é transferido para a 

prática e impacta os resultados da organização.

Ao implantar treinamentos pautados na 

metodologia das Seis Disciplinas, o profissional 

de RH irá se deparar com uma série de 

mudanças necessárias para alcançar o sucesso 

de suas ações de Educação Corporativa: 

• Um novo modelo mental – começar pelo fim.

• Atuar e posicionar-se como consultor 

que entende o negócio.

• Uma nova abordagem para o 

desenho instrucional, pensando na 

experiência completa de aprendizagem 

– da Preparação ao Alcance.

• Ter uma mentalidade de Big Data, para 

mensurar e gerenciar os resultados 

reais de impacto no negócio.

Trazida para o Brasil com exclusividade 

pela Affero Lab, a Metodologia das 

Seis Disciplinas – 6Ds descreve 

como construir os programas de 

desenvolvimento de pessoas e 

tangibilizar o resultado para o negócio. 

WORKSHOP
6Ds na prática – transformando 
aprendizagem em resultado 

• Aprendizagem que gera resultados.

• Passo a passo para aplicação das 6Ds:

• D1 – Determinar os resultados 

para o negócio.

• D2 – Desenhar uma 

experiência completa.

• D3 – Direcionar a aplicação.

• D4 – Definir a transferência 

do aprendizado.

• D5 – Dar apoio à performance.

• D6 – Documentar o resultado.

• Desafios e boas práticas da 

implementação das 6Ds.

Com soluções de aprendizagem 
efetivamente conectadas 
aos desafios do negócio, é 
possível obter maior apoio 
da liderança, alavancando e 
posicionando estrategicamente 
a Educação Corporativa. 

TAGS:

RECURSOS HUMANOS

WORKSHOPS

BLENDED

APRENDIZAGEM DE RESULTADO
___________

• 6Ds na prática – transformando 
aprendizagem em resultado

BLENDED LEARNING
___________

• Facilitadores de Blended Learning

NEW LEARNING NEXT
___________

• DLP – Digital Learning Professional

04.
NEW 
LEARNING
Novas perspectivas para transformar  
a Educação Corporativa.

Com tanta tecnologia, o conhecimento está ao alcance da 

mão e cabe no bolso. O modelo tradicional de Educação, com 

os participantes sentados e um professor no centro da sala 

como detentor principal de conhecimento, não funciona mais. 

A tecnologia abriu caminho para novas formas de aprender 

e de ensinar. Queremos trazer essas reflexões para os 

profissionais de Recursos Humanos. A Educação Corporativa 

precisa passar por um processo de transformação e ser 

mais estratégica, preparando as pessoas com a mesma 

velocidade que a organização demanda novas estratégias. 

  

Quais são as nossas 
soluções? 
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NEW LEARNING NEXT

Um novo jeito de pensar e fazer  
a Educação Corporativa.

A tecnologia está demandando novas estratégias 

de Recursos Humanos para atrair, desenvolver e 

engajar pessoas – que, muitas vezes, começa nas 

redes sociais. Está cada vez mais fácil acessar 

talentos até mesmo do outro lado do mundo. 

É preciso profissionais de RH dispostos a 

repensar suas práticas e sua atuação para 

apoiarem a organização em sua trajetória 

para o futuro, conectados ao que há de mais 

inovador no mundo da Educação e com as novas 

abordagens e tecnologias educacionais. Mas, 

principalmente, capazes de inovar e transformar a 

Educação Corporativa, promovendo experiências 

de aprendizagem inovadoras e efetivas. 

WORKSHOP
DLP – Digital Learning Professional

• Panorama: o mundo do trabalho 

do futuro – tendências e impactos 

na gestão de talentos.

• A força de trabalho do futuro e o 

impacto dos nativos digitais.

• Volta ao mundo – tendências e 

iniciativas inovadoras na Educação.

• Além da sala de aula – on–the–job, formal, 

informal, social e blended learning.

• Novas abordagens e 

tecnologias educacionais.

• Gamificação.

• Lifelong Learning.

• Plataformas e infraestrutura.

• Arquitetura e Governança.

• Aprendizagem estratégica – criando 

uma nova cultura de aprendizagem.

As organizações precisam de 
uma atuação estratégia do RH, 
capaz de transformar a Educação 
Corporativa para preparar os 
profissionais nas competências 
necessárias para o futuro do 
negócio: mais ágil, maior alcance e 
maior impacto nos resultados.

BLENDED LEARNING

A vida é Blended. A aprendizagem também.

Estamos 24 horas por dia conectados 

e as informações do mundo podem 

ser acessadas em um clique. A cada 

segundo, novos conteúdos são gerados e 

disponibilizados. Somos, ao mesmo tempo, 

produtores e consumidores de conteúdo. 

Se já não dá mais para separar nossa vida 

off–line da vida on–line, o mesmo acontece 

com a aprendizagem. É por isso que o 

Blended Learning ganha cada vez mais 

força para potencializar a aprendizagem. 

Mas Blended Learning é muito mais do que a 

combinação de formatos presenciais e on–line. 

É um novo jeito de pensar sobre educação. 

Ele requer um novo papel dos facilitadores 

e multiplicadores, capazes de planejar o uso 

integrado de tecnologias digitais e oferecer 

experiências significativas de aprendizagem.

WORKSHOP
Facilitadores de Blended Learning

• Trends – tecnologias educacionais e 

práticas inovadoras na educação.

• A vida blended – novo papel e mindset 

do facilitador da aprendizagem. 

• Blended Learning – formal, social e 

informal learning, tudo junto e misturado.

• Como o adulto aprende – os 

pilares da Andragogia.

• Metodologias blended de aprendizagem.

• Cinco gerações no ambiente de trabalho 

– o que muda na aprendizagem.

• Desenhando experiências 

completas e blended – 6Ds.

• A tecnologia na aprendizagem: 

oportunidades e desafios.

Facilitar experiências de 
aprendizagem combinando 
o melhor do mundo digital e 
presencial, o informal e social, 
potencializa o aprendizado e traz 
maior flexibilidade e agilidade para 
a condução de ações educacionais.
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ATENDIMENTO

As equipes que possuem contato direto com 

o cliente precisam estar alinhadas com as 

propostas e os valores da empresa. Além 

disso, ter atenção com o cliente, entender as 

necessidades dele e tratá-lo com excelência 

irão aumentar as chances de fidelização.

PROGRAMA   
Construção da cultura de excelência  

no atendimento

Temas:

• Excelência no atendimento.

• Visão cliente.

• DNA – Desenvolvendo nossas atitudes.

• Entender para atender.

• O cliente tem sempre razão?

• Mapa de Empatia.

• Momentos da Verdade.

VENDAS B2B

Nossos programas contemplam customizações 

para segmentos diversos (consumo, alimentos 

e bebidas, farmacêutico, telecomunicações, 

serviços etc.) e dois modelos de vendas: 

direto ou indireto (distribuidores, brokers ou 

representantes comerciais).

PROGRAMA  
Desenvolvimento Comercial

Temas:

• Gestão de contas.

• Gestão de carteira/território.

• Técnicas avançadas de vendas 

consultivas.

• Análise financeira.

• Rotina de vendas.

• Sell out.

• Execução no ponto de venda.

VENDAS B2C

Com foco na venda para o consumidor final 

ou shopper, nosso objetivo com os programas 

B2C é garantir uma venda de qualidade e a 

satisfação do cliente, explorando seu potencial 

e/ou gerando recompra/indicação.

PROGRAMA  
Formação inicial em Vendas 
Desenvolvimento de Vendas

Temas:

• Mercado e concorrência.

• Vendas consultivas.

• Fechamento em Vendas.

• Perfis de clientes e perguntas  

de alto impacto.

TAGS:

EQUIPE DE VENDAS

BLENDED

DIGITAL

ATENDIMENTO 
___________

• Construção da cultura de excelência no 
atendimento

VENDAS B2B 
___________

• Desenvolvimento comercial

VENDAS B2C 
___________

• Formação inicial em Vendas

• Desenvolvimento de Vendas

LIDERANÇA COMERCIAL 
___________

• Desenvolvimento de líderes comerciais

TRADE MARKETING 
___________

• Formação de promotores
• Formação de supervisores e coordenadores

ESCOLA DE VENDAS ON 
___________

TIME DEDICADO ESPECIALISTA 
___________

05.
ESCOLA 
DE VENDAS
Novas perspectivas para que as equipes 

comerciais alcancem suas metas.

Todas as mudanças ocorridas nos últimos tempos têm gerado 

a necessidade de mudanças também nas equipes comerciais.

Nesse sentido, prepará-las para essa nova dinâmica 

competitiva é desafiador. Nossa Escola de Vendas não 

se restringe a transferir o “o quê” deve ser feito, mas 

principalmente colaborar para que o participante saiba 

“como” fazer, afinal a solução de aprendizado só passa a 

ter valor quando é aplicada. Nosso objetivo é ajudar nossos 

clientes a alcançar resultados, melhorando o desempenho 

das equipes de Atendimento, Vendas e Trade Marketing.
Quais são as nossas 
soluções? 
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#VemAí! 

Ainda em 2016, lançaremos a  

Escola de Vendas On. Trata-se de uma 

plataforma digital da nossa Escola de 

Vendas que permitirá o acesso a programas 

exclusivos de desenvolvimento das equipes 

de Atendimento e Vendas de um jeito prático, 

fácil e acessível com foco em resultados e 

atendimento consultivo.

Os conteúdos poderão ser acessados  

em qualquer dispositivo, seja um  

smartphone, tablet ou desktop.

De um jeito leve e descontraído, traremos 

conteúdos com novas perspectivas para a 

trajetória do profissional de vendas, seja para 

quem vai iniciar uma carreira nessa área ou 

para aqueles que buscam uma atualização 

diante das tendências tecnológicas e dos 

novos comportamentos de consumo.

TRADE MARKETING

Com o crescente aumento da oferta de 

produtos e do poder de negociação de  

grandes varejistas, é importante relacionar-se 

melhor com o consumidor para conquistar 

mais espaço e visibilidade dos produtos no 

ponto de venda.

PROGRAMAS   
Formação de promotores 
Formação de supervisores e coordenadores

Temas:

• Técnicas de merchandising.

• Planograma.

• Gabarito de execução.

• Sell out.

• Execução do PDV.

TIME DEDICADO 
ESPECIALISTA

Disponibilizamos um time para ações 

educacionais sob medida. Temos especialistas 

em vendas e estatísticas que, além de produzir 

o que combina totalmente com a necessidade 

de aprendizagem e os desafios de negócios do 

cliente, também medem e comprovam o retorno 

de investimento para as ações educacionais.

LIDERANÇA COMERCIAL

Treinar, desenvolver e gerir equipes comerciais 

pressupõem equilibrar clima e resultado, 

desafio dos líderes comerciais.

PROGRAMA   
Desenvolvimento de líderes comerciais

Temas:

• Liderando equipes de vendas.

• Gestão comercial (PDCA).

• Rotina de gestão comercial.

• Coaching e feedback.

• Train the trainer.

• Planejamento comercial.

Acesse a página  
da Nextpedia  
e mantenha-se 

atualizado sobre  

nossas soluções.
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Mergulhamos no universo dos jovens 
profissionais para entender o que eles 
pensam, o que querem e como aprendem. 
Pensando no estilo de aprendizagem 
dessa nova geração e nos desafios que as 
organizações enfrentam para desenvolver 
esse público, desenhamos o Bagagem.  
Trata-se de uma solução que combina 
conteúdos relevantes, apresentados de 
forma inovadora, com atividades digitais que 
se conectam com aquelas reais do dia a dia.

Por ser uma solução digital, permite que 
estagiários e jovens profissionais possam 
acessar os conteúdos de qualquer lugar e a 
qualquer hora, trazendo, consequentemente, 
uma economia nos custos com logística.

VÍDEOS INTERATIVOS – conteúdos que 

promovem a busca do autoconhecimento, 

conectados aos desafios dessa etapa 

profissional e apresentados em uma 

linguagem com a qual o jovem se identifica.

AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO – 

questões relativas ao conteúdo  

dos módulos para ajudar o jovem 

profissional a testar o nível de 

assimilação do que foi apresentado.

GAMIFICAÇÃO – atividades  

recompensadas com pontos e badges, 

gerando maior engajamento e adesão. 

PARTICIPAÇÃO ATIVA DO LÍDER – 

acompanhamento do jovem profissional  

em toda sua trajetória de desenvolvimento. 

MÓDULOS:

• Autoconhecimento.

• Análise e solução de problemas.

• Atitude criativa e empreendedora.

• Carreira.

• Trabalho em equipe.

• Cultura e contexto organizacional.

• Gerações.

• Efetividade pessoal.

• Comportamento e ética.

TAGS:

ESTAGIÁRIOS E JOVENS PROFISSIONAIS

TRAINEES E HIGH POTENTIALS

BLENDED

DIGITAL

BAGAGEM
___________

FTM – FAST TRACK MATURITY
___________

06.
JOVENS 
TALENTOS
Abordagens de aprendizagem para uma 

nova geração de profissionais. 

A entrada das novas gerações no mercado de trabalho 

vem gerando muitos desafios para preparar e reter 

esses jovens talentos, que possuem pouca ou nenhuma 

experiência profissional para assumir um novo papel e 

trazer contribuições significativas para a organização. 

Esses jovens serão os principais representantes da força de 

trabalho no futuro. Serão deles a responsabilidade de promover 

as mudanças nas organizações nos próximos anos e consolidar 

novas formas de trabalhar. Para isso, é preciso criar experiências 

de aprendizagem e ambientes de trabalho desafiadores 

que aproveitem o potencial dessas novas gerações para 

que estejam aptas a assumir novas responsabilidades. 

Quais são as nossas 
soluções? 

Saiba  
mais
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FTM – FAST TRACK 
MATURITY

Um fator essencial que impacta o 

desempenho dos profissionais para assumir 

desafios mais complexos é a maturidade e  

ela não tem nada a ver com idade. Engloba 

saber como atuar de forma apropriada em 

diferentes situações. 

Mas é possível acelerar o desenvolvimento 

da maturidade? Sim. O grau de 

maturidade pode ser identificado a partir 

de características comportamentais 

observáveis, que podem ser aprendidas 

ou refinadas. É isso que nosso Programa 

FTM faz: acelera o desenvolvimento do 

participante, trazendo prontidão para  

que ele assuma novos desafios e  

posições de liderança.

Por meio de um processo de 

desenvolvimento estruturado, o FTM 

combina autoconhecimento, experiência e 

orientação para promover maior consciência 

de si, do outro e da organização.

Tudo começa com a realização de duas 

ferramentas de assessment para ampliar 

a consciência de si e identificar pontos a 

serem desenvolvidos:

CPI 260
Assessment desenvolvido por Harrison G. Gough 

e Pamela Bradley, para auxiliar o participante 

a identificar como ele se relaciona com a vida, 

como se vê e como se compara com os outros. 

Fornece uma fotografia de como o participante 

se percebe e se movimenta para atingir seus 

objetivos pessoais.

FTM 360º
Uma avaliação 360º desenvolvida por nós, 

com base nos conceitos de Harrison G. Gough 

e Pamela Bradley, para obter as percepções 

de diferentes pessoas que se relacionam 

com o participante e auxiliá-lo a identificar 

características sobre si a partir do olhar do outro.

 

Além dos assessments, os participantes passam 

por uma trilha de desenvolvimento individual e 

coletiva, que conta com a participação ativa do 

gestor no acompanhamento do progresso por 

meio de orientação e feedback. 

... considerando os desafios 
que temos, a educação 

não precisa ser reformada. 
Precisa ser transformada.

_______ 
Sir Ken Robinson
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Vivemos um momento de transição digital 

que vem provocando mudanças exponenciais 

e criando novas regras para o mundo dos 

negócios. Organizações que quiserem alavancar 

competitividade precisarão cultivar líderes 

com mentalidade ágil, digital, inovadora e 

transformadora. Líderes que olhem para 

o futuro, construam visões e propósitos 

transformadores para inspirar pessoas a 

realizar coisas extraordinárias. 

Acreditamos que é preciso trazer novos 

olhares e competências para um novo jeito 

de liderar e conduzir novos modelos de 

negócio. Nossas soluções ajudam você a 

repensar o desenvolvimento de todo o Pipeline 

de Liderança, trazendo temas, desafios 

contemporâneos e um olhar estratégico e digital 

que sejam capazes de gerar impactos para o 

negócio em contextos disruptivos. 

Conheça nossas soluções:

NEW LEADERSHIP  
pág. 20
LEADCAST  
pág. 25
HMM – HARVARD MANAGEMENTOR   
pág. 26
NEW STRATEGIES 
pág. 28 
NEW CAPABILITIES  
pág. 36
TRILHAS DE APRENDIZAGEM BLENDED 
pág. 65

01 . LÍDERES
Seus líderes estão prontos para engajar 

e desenvolver times em um contexto de 

mudança? São capazes de realizar uma 

transformação digital e conduzir o negócio 

para o futuro?

A cada dia aumenta a demanda organizacional 

para alavancar performance, buscar maior 

eficiência operacional, maior agilidade e 

inovação, e manter-se competitiva, pois novas 

competências são necessárias.

Tudo isso traz o desafio de ter uma força de 

trabalho qualificada para que toda a organização 

tenha agilidade em promover as mudanças 

necessárias – novos problemas já não podem ser 

resolvidos com antigas competências.

Nossas soluções apoiam o desenvolvimento 

de todos colaboradores da organização nas 

competências necessárias para o século 21, 

trazendo novos olhares e perspectivas. 

Conheça nossas soluções:

NEW CAPABILITIES  
pág. 36
TRILHAS DE APRENDIZAGEM BLENDED 
pág. 65

02. TODOS OS PÚBLICOS 
Sua força de trabalho tem as 

competências necessárias para gerar 

performance e adaptar-se às constantes 

mudanças do negócio?

Organizamos
nossa entrega
por Público

Acreditamos que o principal objetivo da Educação Corporativa 

é preparar as organizações e as pessoas para o amanhã, 

garantindo e alavancando os resultados de hoje.

Ao mesmo tempo, sabemos que as pessoas trazem diferentes 

desafios e necessidades, dependendo do momento de carreira 

que estão vivendo, das funções que exercem e dos desafios 

de cada organização. 

Pensando nisso, desenvolvemos soluções específicas para 

os mais variados públicos – atuamos em todo o Pipeline de 

Liderança. São soluções com experiências de aprendizagem, 

conteúdos e atividades diferenciadas e conectadas aos 

desafios específicos de cada público.

Para facilitar a sua busca, nas páginas seguintes, você terá 

uma visão de todas as nossas soluções por público.

01. LÍDERES
02. TODOS OS PÚBLICOS
03. RECURSOS HUMANOS
04. EQUIPE DE VENDAS
05. ESTAGIÁRIOS E JOVENS 

PROFISSIONAIS
06. TRAINEES E HIGH POTENTIALS
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A Geração Millenium está invadindo as 

organizações. Nativos digitais e hiperconectados, 

essa geração traz, em sua bagagem, novos 

comportamentos, novos valores e novos olhares 

para o negócio. 

Para apoiar as empresas neste processo, 

desenvolvemos soluções que combinam 

experiências digitais e gamificadas, conteúdos 

e práticas conectados com os desafios do dia 

a dia, além do acompanhamento e participação 

ativa do gestor. 

Conheça nossas soluções:

NEW CAPABILITIES   
pág. 36
BAGAGEM
pág. 53
TRILHAS DE APRENDIZAGEM BLENDED
pág. 65 

05. ESTAGIÁRIOS E  
JOVENS PROFISSIONAIS 
As novas gerações que estão ingressando 

na sua organização possuem as 

competências essenciais para assumirem 

esse novo papel profissional?

É preciso apoiar o desenvolvimento deste 

público para que ele tenha maior prontidão 

para assumir desafios mais complexos ou 

novas posições. Nossas soluções desafiam 

e estimulam os participantes com uma 

abordagem e conteúdo inovadores, práticos e 

conectados à realidade da empresa.

Combinamos o desenvolvimento da maturidade 

profissional com ferramentas que estimulam 

a autonomia, a corresponsabilidade, a 

aprendizagem por meio de projetos com 

desafios reais e relevantes para o negócio, além 

de uma trilha de aprendizagem blended e um 

processo de acompanhamento contínuo do 

gestor ao longo do programa.

Além disso, por meio da nossa metodologia 

“OPL – ON THE PROJECT & LEARNING”, desafiamos 

os participantes a conduzir projetos reais 

e relevantes para o negócio, utilizando 

metodologias de projetos ágeis

Conheça nossas soluções:

NEW STRATEGIES 
pág. 28
NEW CAPABILITIES  
pág. 36
FTM 
pág. 54
TRILHAS DE APRENDIZAGEM BLENDED 
pág. 65 
MENTORING  
pág. 65

06. TRAINEES E HIGH POTENTIALS
Seus jovens talentos possuem prontidão 

para assumir novos desafios ou posições 

de maior responsabilidade?

Temos também expertise na formação  

de gestores, tutores e multiplicadores para  

apoiar o desenvolvimento ao longo do programa. 

03. RECURSOS HUMANOS
Suas práticas de Educação Corporativa 

estão conectadas com as tendências e 

transformações do mundo da educação 

para desenvolver novas competências?

As mudanças constantes no mundo dos 

negócios e tendências tecnológicas também 

estão alterando completamente o conceito de 

carreira, profissões e força de trabalho. Isso traz 

para o RH o desafio de repensar o seu papel e 

principalmente suas estratégias e práticas de 

Educação Corporativa e de gestão de talentos 

frente à estratégia do negócio.

Nossas soluções ajudam os profissionais de 

RH a repensar a Educação Corporativa na 

organização, trazendo um olhar mais estratégico, 

mais digital e mais conectado ao futuro para 

alavancar a performance e agregar valor ao 

negócio por meio do capital humano. 

Conheça nossas soluções:

NEW CAPABILITIES 
pág. 36
NEW LEARNING 
pág. 44
TRILHAS DE APRENDIZAGEM BLENDED 
pág. 65

Acreditamos que o desenvolvimento das equipes 

comerciais só é efetivo quando ajuda a alcançar 

a meta. 

Nossas soluções para capacitação da equipe de 

Vendas e da Liderança Comercial apoiam nossos 

clientes a alcançar seus resultados, melhorando 

o desempenho de Atendimento, Vendas (B2B 

e B2C) e Trade Marketing frente a uma nova 

realidade de mercado.

Conheça nossas soluções:

ESCOLA DE VENDAS  
pág. 48
TIME DEDICADO ESPECIALISTA
pág. 50
ESCOLA DE VENDAS On – #VemAí  
pág. 51

04. EQUIPE DE VENDAS
Sua equipe comercial está atuando de 

forma consultiva e revertendo suas 

vendas em resultados?
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CONSULTORIA
Um conjunto de soluções para repensar 

e fortalecer a importância estratégica da 

Educação Corporativa.
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01. EDUCAÇÃO 
CORPORATIVA 
Novos olhares e perspectivas para transformar 

o negócio, por meio de uma cultura de 

aprendizagem que vai além da sala de aula. 

02. COMPETÊNCIAS  
E DESEMPENHO 
Competências e desempenho como  

ferramentas poderosas para alavancar 

performance, reforçar a cultura organizacional e 

fortalecer a Educação Corporativa.

O modelo tradicional de educação já não é mais 

tão efetivo para alavancar desempenho, impactar 

os resultados da organização e acompanhar 

o ritmo alucinante de mudanças. É preciso 

transformar a Educação Corporativa para que 

ela seja mais estratégica e promova a gestão 

de talentos por meio das novas competências 

com a mesma agilidade com que as mudanças 

acontecem na organização.

Com um olhar digital e de futuro, trazemos novos 

olhares e perspectivas para repensar a Educação 

Corporativa e a Gestão de Desempenho, através 

de soluções conectadas com as melhores e mais 

inovadoras práticas de mercado.

Em um processo de coconstrução, apoiado 

por metodologias como as Seis Disciplinas, 

desenvolvimento ágil, Design Thinking e as 

nossas ferramentas de diagnóstico, desenhamos 

estratégias de Educação Corporativa que sejam 

aderentes às demandas e necessidades de 

cada um de nossos clientes. Também ajudamos 

você a repensar as competências e estratégias 

de gestão de desempenho para fortalecer a 

Educação Corporativa

UMA  
COISA  
É FATO:
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ESTRATÉGIA  
E ARQUITETURA  
DE EDUCAÇÃO

 • Construção ou revisão do modelo de 

Educação Corporativa por meio da 

realização de diagnóstico do nível de 

maturidade da Educação Corporativa.

• Definição do propósito e dos 

direcionadores da Educação 

Corporativa, utilizando metodologias 

como Golden Circle e Canvas - 

Business Model Generation. 

• Construção da arquitetura de Educação 

com base nas ações educacionais 

existentes e nas novas ações necessárias, 

com definição das escolas/eixos com 

estratégias adequadas a cada público, 

além de pensar na infraestrutura e 

logística necessárias para promover 

soluções que vão além da sala de aula.

TRILHAS DE  
APRENDIZAGEM BLENDED

• Desenho de trilhas de aprendizagem 

blended para todos os públicos – 

do estagiário a alta liderança. 

• Transformação de ações educacionais 

presenciais já existentes na organização 

em uma trilha blended ou digital.

MODELO DE GOVERNANÇA 

• Estruturação de um Modelo de 

Governança para as ações da Educação 

Corporativa – formais, sociais e informais. 

• Recomendação do plano de 

implementação com ações que gerem 

o envolvimento dos stakeholders, 

com a definição clara de papéis 

e responsabilidades, além da 

recomendação de indicadores para 

mensuração dos resultados.

6DS – ESTRATÉGIA  
E IMPLEMENTAÇÃO

• Construção da estratégia para 

implementação da metodologia 

das Seis Disciplinas nas ações 

educacionais já existentes.

• Desenho de estratégias de transferência 

e sustentação da aprendizagem, 

por meio de ações que promovam o 

envolvimento dos stakeholders, análise 

das variáveis que podem ser alavancas 

ou barreiras no processo, ações de 

engajamento dos participantes, além 

da recomendação de ações para 

sustentação e suporte ao desempenho. 

APRENDIZAGEM SOCIAL 
E INFORMAL PARA 
ALAVANCAR A GESTÃO  
DO CONHECIMENTO

• Realização de diagnóstico do nível de 

maturidade para implementação de ações 

de informal e social learning, conectadas 

ao modelo de Educação Corporativa. 

• Desenho de estratégias e ações que 

fomentam a aprendizagem social, 

informal e on-the-job como alavancas 

para a Gestão do Conhecimento, por 

exemplo: comunidades de prática, 

curadoria, melhores práticas e 

mapeamento de especialistas e de 

conhecimentos críticos para o negócio. 

MENTORING

• Estruturação do programa de 

Mentoring, bem como a formação 

dos mentores e mentorados.

• Acompanhamento de todo o programa, 

oferecendo ambiente virtual de trocas, 

workshops e ações específicas de acordo 

com a necessidade mapeada no programa.

TAGS:

CONSULTORIA

EDUCAÇÃO CORPORATIVA

ESTRATÉGIA E ARQUITETURA  
DE EDUCAÇÃO
___________

TRILHAS DE APRENDIZAGEM BLENDED
___________

MODELO DE GOVERNANÇA 
___________

6DS  – ESTRATÉGIA E IMPLEMENTAÇÃO 
___________

APRENDIZAGEM SOCIAL
E INFORMAL PARA
ALAVANCAR A GESTÃO
DO CONHECIMENTO
___________

MENTORING

EDUCAÇÃO 
CORPORATIVA
Novos olhares e perspectivas para 
transformar o negócio por meio de uma 
cultura de aprendizagem que vai além 
da sala de aula.

Acreditamos que um modelo de Educação Corporativa 

deve estar pautado no tripé Estratégia – Arquitetura 

– Governança e deve integrar a aprendizagem 

formal, informal, social, presencial e digital. 

Nossas soluções de Consultoria ajudam você desde a definição 

do propósito e da estratégia do modelo educacional até a 

definição de um plano de implementação e gestão das ações.

Quais são as nossas 
soluções? 
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GESTÃO POR 
COMPETÊNCIAS

 
• Mapeamento das competências 

para todos os públicos, conectando 

a estratégia com as novas 

competências do século 21 e as 

grandes tendências tecnológicas 

que impactam as organizações.  

• Desdobramento das competências 

em comportamentos observáveis 

para orientar a avaliação.

• Desenho da estratégia de 

avaliação de competências, 

integrada ao youKnow Talent.

ESTRATÉGIA DE GESTÃO  
DE DESEMPENHO

• Desenho de estratégias que apoiem um 

processo de avaliação de desempenho, 

trazendo insumos para a gestão de 

talentos e para o modelo de Educação 

Corporativa, integrado ao youKnow Talent. 

TAGS:

CONSULTORIA

COMPETÊNCIAS

DESEMPENHO

GESTÃO POR COMPETÊNCIAS  
___________

ESTRATÉGIA DE GESTÃO  
DE DESEMPENHO
___________

COMPETÊNCIAS 
E DESEMPENHO
Competências e desempenho 
são ferramentas poderosas para 
alavancar performance, reforçar a 
cultura organizacional e fortalecer 
a Educação Corporativa.

A execução da estratégia só acontece quando as pessoas 

direcionam seus esforços e suas ações para atividades que, 

de fato, tragam resultados para o negócio. Para isso,  precisam 

ter clareza das expectativas sobre seu desempenho por meio 

do desdobramento de metas e comportamentos esperados 

– ter as pessoas certas, com as competências certas no 

lugar certo, é essencial para alavancar desempenho.

Trazemos novos olhares além da estratégia para conectar 

e repensar as competências do negócio frente às 

competências do século 21. Do mesmo modo, novas formas 

de trabalho e uma pressão constante por resultados trazem 

novas maneiras de medir e alavancar desempenho.

Além disso, em parceria com a Affero Lab | Plug.IT 

podemos desenhar nossas soluções integradas ao 

youKnow Talent, uma ferramenta tecnológica para 

você gerenciar competências e desempenho.

Quais são as nossas 
soluções? 
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NOSSAS 
PARCERIAS
Atuamos como um hub de pessoas  

e empresas interessadas em transformar  

o mundo da Educação Corporativa.  

Ao longo dos anos, construímos uma rede  

de parceiros apaixonados por inovação,  

novas metodologias e, principalmente, por 

impactar a vida e o resultado de pessoas  

e empresas.
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Maker
Há alguns anos, temos acompanhado e 

participado do movimento Maker. Acreditamos 

que está em curso uma nova revolução 

industrial. E a melhor maneira de entender o 

movimento é colocar a mão na massa.

Por isso, recentemente, fizemos uma parceria 

com dois grupos totalmente envolvidos no 

processo. Com eles, desenvolvemos workshops 

para utilizar a força e a inovação do movimento 

Maker em nossos programas.

A associação Garagem Fab Lab é um 

laboratório de fabricação digital. Porém, antes 

de tudo, é um espaço onde as pessoas se 

encontram para materializar suas ideias.

 

Oficina Lab, mais do que uma escola de 

marcenaria, é a casa do “faça você mesmo”.  

Os alunos aprendem a criar e executar e, no 

fim,  levam um objeto para casa. O Oficina Lab 

é também um coworking, ou seja, um espaço 

de permanência e troca para os fazedores de 

todas as áreas.

Atividades experenciais

Lifelike

A Affero Lab tem uma conexão direta com 

uma das mais inovadoras metodologias de 

treinamento que conhecemos. A Lifelike produz 

experiências que parecem e poderiam ser reais, 

com a crença de que é vivendo experiências 

que se aprende de verdade. Viver uma 

experiência Lifelike é entrar em um mundo de 

situações que engajam e emocionam, desafiam 

a pensar, refletir, a trabalhar em equipe e tomar 

decisões. É aprender de verdade, com a “mão 

na massa”.

Aprendix

Nossa parceira, a Aprendix trabalha os 

aspectos comportamentais do ser humano de 

forma lúdica e inteligente. Ela faz isso por meio 

de exercícios experienciais com estruturas e 

características específicas para cada contexto, 

além de eficientes recursos de comunicação 

em grupos. Em resumo, criamos oportunidades 

para que indivíduos possam experimentar e se 

envolver com o aprendizado a partir de seus 

próprios referenciais.

Academia de Marketing

A Academia de Marketing é nossa parceira no 

fornecimento de diversos jogos corporativos 

em nossos workshops. Os jogos promovem a 

aprendizagem de forma lúdica: os participantes 

são envolvidos em situações diversas que 

exigem tomada de decisão, trabalho em 

equipe e resolução de problemas, assumindo 

diferentes papéis e aplicando as competências 

necessárias no dia a dia em um ambiente 

controlado.

Facilitadores
Dentro do Modelo HUB, o papel do facilitador 

é fundamental. Ao longo de todas as 

etapas, nossos facilitadores não atuam 

como transmissores de informações ou 

“debriefadores” de atividades práticas. Eles 

vão além. Atuam como guias do processo de 

aprendizagem, apoiando a transferência, com 

experiência profissional e prática. 

O grupo atua conosco há muito tempo e 

grande parte dele apoiou a construção desse 

novo portfólio.

Fort Hill 

Desde 2010, temos uma parceria muito próxima 

com os autores do livro “As Seis Disciplinas”. 

Editamos a segunda edição da obra, que é um 

best-seller também no Brasil. 

Além disso, oferecemos mais de 15 turmas 

abertas e 30 turmas in-company do Workshop 

de Certificação em 6Ds. Em 2015, Conrado 

Schlochauer foi convidado pelos autores para 

escrever o prefácio da terceira edição do livro.

Esse contato direto nos permite respirar as 6Ds 

em toda a Affero Lab, aplicando a metodologia 

com excelência e precisão e garantindo ações 

de treinamento de alto impacto.

Allan Cohen & David Bradford –  

“Influência sem Autoridade”

Desde 1994, representamos no Brasil o 

modelo de influência desenvolvido por Allan 

Cohen, professor emérito da Babson College 

e autor do livro "Influência sem Autoridade". 

Nossa experiência com programas de 

desenvolvimento corporativos tem nos 

mostrado a importância deste tema para os 

mais variados públicos, de jovens profissionais 

a líderes.

Wiley: LPI – Leadership Practices Inventory

A Affero Lab é representante exclusiva do 

Leadership Practices Inventory – LPI no Brasil. 

Essa ferramenta de assessment da Wiley, já 

impulsionou o desenvolvimento de mais de 

três milhões de líderes ao redor do mundo e 

tem como base o conceito The Leardership 

Challenge e suas Cinco Práticas Exemplares de 

Liderança, de Jim Kouzes e Barry Posner. 

Harvard Business Publishing

Também somos parceiros exclusivos da mais 

renomada marca em formação executiva no 

mundo, a Harvard Business Publishing. Com 

a solução on-line Harvard ManageMentor, 

oferecemos mais de 40 módulos em gestão, 

que podem ser combinados nos programas 

educacionais da sua organização.

Arte Educação
Dentro do nosso processo inovador, utilizamos 
a visão e a experiência presente na arte para 
gerar insight e provocar o participante para o 
novo. Dentre os profissionais que atuam conosco 
em nossos workshops, podemos destacar:

Barbatuques – um grupo de percussão 
corporal pioneiro no uso do próprio corpo 
como instrumento musical. Há mais de 10 
anos trabalhamos juntos, eles inovam e se 
reinventam sempre.

Paulo Azevedo – ator, jornalista, diretor teatral 
e promotor cultural, Paulo Azevedo envolve os 
participantes em role plays engajadores para 
promover aprendizagem.

Claudio Thebas – ator, escritor, professor, 
filósofo e clown, Thebas tem ajudado grupos 
a (se) escutar melhor. Ele utiliza a arte de 
clown como uma ferramenta de descoberta 
extremamente poderosa.

Roberto de Freitas – um contador de histórias. 
Sua participação, sempre singela e impactante, 
joga luz a assuntos importantes. Assim, abrimos 
o caminho para conversas mais profundas.

Marcio Ballas – mestre do clown e improviso. 
Nos workshops, ele ajuda os participantes a 
encontrar seus atalhos para o desenvolvimento 

do potencial criativo.

7372



UM POUCO  
MAIS SOBRE  
A AFFERO LAB
Conheça agora as outras duas unidades 

de negócios da Affero Lab.
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O que entregamos?
Times Educacionais Dedicados

Quando entendemos o desafio do cliente 

e o cenário de negócios dele, montamos 

um time ideal para projetos de consultoria, 

desenvolvimento e implantação de ações 

educacionais blended. Atuamos recomendando, 

prototipando, desenvolvendo, aplicando e dando 

total suporte em experiências de aprendizagem.  

Times Educacionais  
Especialistas + ROI 

Temos, no time de educação, um especialista do 

negócio do cliente, alguém que conheça de perto 

os desafios de mercado. Utilizamos metodologias 

e processos de mensuração de resultados (ROI) 

incluindo a definição dos principais indicadores a 

serem influenciados pelas ações de aprendizagem. 

Assim, focamos o alcance de resultados, nos 

moldamos ainda mais ao contexto e operamos 

com metodologias e processos de mensuração 

para as ações educacionais.

Logística Educacional

Cocriamos com o cliente o desenho do melhor 

processo de inteligência logística e, como 

resultado, cuidamos para que a experiência 

educacional seja completa. Realizamos a 

operação de ponta a ponta: planejamento de 

turmas, logística das salas de aula, gestão 

dos participantes e instrutores, controle de 

orçamento, contratação de materiais, coffee, 

passagens aéreas e otimização de custos. 

Além disso tudo, abastecemos o cliente com 

diversos relatórios de indicadores para análises 

e tomadas de decisões.

Conheça as soluções da Affero Lab Flow 

e saiba mais como ter um time especialista 

com produtividade e resultados.

        flow@afferolab.com.br

CONTACT  
CENTER  
& VENDAS

OPERAÇÃO  
EDUCACIONAL  
DE PONTA  
A PONTA

Por acreditarmos em desenvolvimento sob medida  
e em aprendizagem para impactar resultados,  
criamos a Flow Learning Services. Ela existe para  
ser a extensão do time de educação dos clientes  
da Affero Lab, monitorando e comprovando  
o retorno do investimento em educação. 

Na prática?

1. Para cada projeto, atuamos 

consultivamente, identificando como a 

educação pode impactar indicadores e 

resultado.  

2. Com isso definido, podemos criar trilhas 

e ações de aprendizagem sob medida 

– verdadeiras experiências blended – , 

além de poder estruturar e executar 

toda a Logística Educacional necessária 

para viabilizar a experiência e impactar  

a performance.  

3. E, enquanto tudo isso acontece, 

monitoramos e entregamos dashboards 

que permitem análise e ajustes  

na experiência, além de medir o retorno 

do investimento.

A aprendizagem não é um evento, é uma 

continuidade de descobertas e trocas que 

pode ser mapeada e interpretada. 

: ) É nisso que 
acreditamos.

A Teoria do Fluxo (Theory of 
Flow) defende que existe um 
estado mental em que uma 
pessoa executa uma atividade 
tão imersa e focada, que a 
realiza com total envolvimento 
e prazer. 

Se monitoramos e 
ajustamos a experiência de 
aprendizagem baseada no 
progresso ou na performance 
do aluno, conseguimos uma 
experiência de aprendizagem 
mais eficaz e totalmente em 
linha com o “Estado de Fluxo”.
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youKnow Social Learning

LMS completo com recursos modernos para

apoio à aprendizagem presencial, on-line e

blended, com total suporte a videolearning.

Viabiliza ações formais e informais de

aprendizagem, estimulando a geração e 

retenção de conhecimento na sua organização.

• Gestão de cursos, turmas e 

trilhas de aprendizagem

• Banco de questões, avaliações 

e certificados

• Comunidades e ferramentas sociais

• Gamificação das atividades 

de desenvolvimento

• Controle de custos de treinamentos

• Relatórios e indicadores customizados

QuickLessons

Plataforma colaborativa para o 

desenvolvimento de conteúdos educacionais 

interativos de forma ágil, otimizando os custos 

de produção, seja com equipes internas ou com 

profissionais contratados. O QuickLessons 

oferece diversos elementos customizáveis e 

ferramentas para integrar seus cursos on-line ao 

seu LMS, por meio do padrão SCORM.

• Centenas de templates e personagens

• Dezenas de modelos de exercícios e jogos

• Objetos de aprendizagem reutilizáveis

• Produção e revisão em grupos de autores

• Importação automática de PowerPoint®

• Simulações e árvores de decisão

youKnow Talent  

Totalmente integrada ao youKnow Social 

Learning, a plataforma incorpora recursos 

para avaliação de desempenho, planos de 

desenvolvimento, gestão da sucessão e planos 

de carreira a seus programas educacionais a 

fim de garantir a alta performance na execução 

da sua estratégia corporativa.

• Avaliação de desempenho 

top-down ou 360º

• Desdobramento e 

acompanhamento de metas

• Calibração de notas e relatórios

• Planos de desenvolvimento individuais

• Planejamento sucessório

• Pesquisa de talentos por competências

powered by

Soluções de tecnologia para  
o desenvolvimento de talentos...

...pensadas e construídas por 
quem entende de educação.

Mais de 
500.000
usuários ativos em
nossas plataformas.

Suporte a diferentes desafios 
de negócio em empresas de 
diversos portes e segmentos.

Apoio consultivo a nossos 
clientes, levando as melhores 
práticas e metodologias 
Affero Lab.

Conheça as soluções da Affero Lab Plug.IT  

e veja como colocar a tecnologia a serviço 

dos seus desafios na gestão de talentos.

        contato.plugit@afferolab.com.br 
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No nosso site e em nossos canais das 

mídias sociais, você tem acesso a conteúdos 

exclusivos sobre educação e negócios, 

a qualquer hora e em qualquer lugar. São 

diferentes canais que você poderá compartilhar, 

interagir e ficar por dentro das principais 

tendências sobre Educação Corporativa.

Estamos  
de cara nova.  
Acesse o nosso site: 

www.afferolab.com.br 

www.facebook.com/afferolab

twitter.com/afferolab 

www.linkedin.com/company/afferolab

www.youtube.com/user/afferolab

Google Play

iTunes

Nossas publicações
Também no nosso site você tem acesso a todas 

as nossas publicações. Nele, você encontrará 

nossos livros, pockets, revistas e reports.

Agora, você também pode conferir nossas 

publicações no novo app “Affero Lab Content”, 

disponível na iTunes Store e no Google Play.

CONTEÚDOS  
E PUBLICAÇÕES
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next@afferolab.com.br

SÃO PAULO

Rua Dr. Fernandes Coelho, 64 –  

3º, 6º e 14º andares 

Pinheiros – São Paulo – SP – 05423–040 

(11) 3372–6100

RIO DE JANEIRO 

Av. Presidente Wilson, 231 –  

SL 1703/1704

Centro – Rio de Janeiro – RJ – 1.703/1.704 

(21) 3543–6300

Entre em contato para 
conversarmos como 
transformar as pessoas 
da sua organização.

Todos os textos, imagens, gráficos e outros materiais constantes neste catálogo são protegidos por direitos autorais  
e outros direitos de propriedade intelectual, pertencentes à Affero Lab Participações S/A, às suas subsidiárias, afiliadas 
e licenciantes. É expressamente vedada a cópia ou reprodução destes materiais para uso ou distribuição comercial.  
A modificação destes, a inclusão, o envio e a publicação em outros meios digitais e físicos (ou de qualquer outra forma)  
e a disposição de tais materiais sem a devida autorização estão sujeitos às reponsabilidades e sanções legais.
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