Sobre nós

A Valor nasceu em 2012 com um propósito de impactar e mover
as pessoas para um mundo melhor.
Entendemos “o mundo” como o ambiente que nos cerca: nosso
trabalho, nossas relações, nossa família. Uma rede de conexões
próxima e interligada.
Em cada projeto e experiências que construímos temos o
propósito de impactar organizações e pessoas; gerar insights e
ampliação da consciência e assim provocarmos movimentos
para o desenvolvimento e a evolução.

Acreditamos que as pessoas, as relações e as conexões são
vitais para o sucesso de qualquer negócio, projeto ou trabalho.
Em nosso negócio, construímos projetos fundamentados em
experiências e práticas para desenvolver habilidades, promover
a conexão entre as pessoas, gerar aprendizado e crescimento
para que cada ser humano seja capaz de entregar o seu melhor.

“Levamos muito a sério
a essência da relação
com nossos clientes na
construção dos nossos
projetos. Nossa
experiência de mais de
quinze anos em gestão
de pessoas e educação
corporativa nos dá
segurança para entregar
soluções com
competência e
integridade.”
Renata Morais
Founder at Valor

Desenhamos
estratégias para o
desenvolvimento
humano e
organizacional a
partir de
experiências de
aprendizagem
para que pessoas
e empresas
entreguem o seu
melhor.

Soluções
Exclusivas
Entendemos a cultura e a
essência de cada cliente e
cocriamos experiências para
cada necessidade.

Como construímos
nossas Soluções

Soluções
Estruturadas

Liderança
&
Equipes
Desenvolvimento de
habilidades para
liderança e equipes
performarem no seu
melhor.

PROGRAMA LIDERANÇA
CONSCIENTE

LIDERANÇA

Para: Liderança

Para: Liderança

Modalidade: Híbrido / online

Modalidade: Híbrido / online

O programa “Liderança
Consciente” é fundamentado
em mindfulness, prática
meditativa, com benefícios já
comprovados pela
neurociência. Tem o propósito
de provocar profissionais para o
desenvolvimento das
habilidades de liderança
essenciais para alta
performance. Através do
autoconhecimento, atenção
plena e do equilíbrio emocional,
líderes conscientes são
capazes de engajar times e
alcançar resultados e ao
mesmo tempo manter um
ambiente sadio e bom para se
trabalhar.

Para entender o que é
Liderar e como aplicar os
principais modelos de
gestão. Despertar para
habilidades de liderança
essenciais como
comunicação, gestão de
conflitos, inteligência
emocional, construção de
times de sucesso e liderar
para alta performance.

EQUIPES DE ALTA
PERFORMANCE

Experiências de aprendizagem
para

Para: Equipes
Modalidade:
híbrido

Engajar times,
melhorar a relação,
a colaboração e a
performance à partir
do desenvolvimento
estruturado em
cinco pilares:
confiança, conflito
saudável,
comprometimento,
responsabilização e
resultado global.

CONVERSAS
COLABORATIVAS
Para:
Equipes/Líderes
Modalidade: híbrido

Preparar os
profissionais para
conversar sobre
questões
desafiadoras, com
uma comunicação
consciente,
capacidade
argumentativa e
analítica sobre as
perspectivas próprias
e do outro. Para
solução de
problemas, feedback,
gestão.

CONEXÃO E
RELAÇÃO
Para: Equipes de
diferentes áreas
Modalidade: híbrido

As pessoas conseguem
performar em alto nível
quando entendem o seu
propósito no trabalho e
conseguem conectar-se
à entrega global da
organização.
Através de
metodologias ativas
provocamos os
profissionais a
desenvolverem
habilidades
comportamentais para
atender seus clientes
internos.

BEM ESTAR
Para: Equipes

Modalidade: Online e
Presencial

Bem-estar no trabalho é essencial
para uma vida saudável e feliz.
Apoiamos as empresas na conexão
e escuta aos profissionais para que
possam desenhar estratégias para
cuidar das pessoas . Através de
rodas de conversas e grupo focal
estimulamos a manifestação de
pensamentos, sentimentos, crenças
e ideias. O que estão sentindo e
pensando? Como estão se
adaptando ao trabalho? Quais as
necessidades e expectativas sobre o
futuro? Como estão pensando sobre
a empresa, cultura e ações
tomadas? O que mais para além dos
dados e pesquisas quantitativas?

VOCÊ VALOR
VV
Para: Profissionais
Modalidade: Online

Estratégias que apoiarão
nas tomadas de decisões
sobre sua carreira. No
mundo desafiador em que
vivemos refletir sobre vida
e profissão nunca foi tão
importante. Seja para
movimentos internos na
empresa ou para se
adequar aos novos
modelos de trabalho ou
para se recolocar no
mercado.

Gestão de
Pessoas
Soluções para projetos
específicos e
estruturação de
processos em Gestão
de Pessoas

ESCOLA DE RH

PROJETOS DE RH

Para área de RH

Para área de RH

Modalidade: Híbrido / Presencial

Modalidade: Híbrido / online

Apoiamos empresas na estruturação
e desenho de processos de RH:
recrutamento e seleção, treinamentos,
trilhas de desenvolvimento,
mapeamento de clima, gestão do
desempenho e comunicação interna.
Desenvolvemos o RH para gestão
estratégica de pessoas conectada aos
objetivos estratégicos, indicadores de
desempenho e ações de evolução.
Provocamos os profissionais de RH
para o desenvolvimento de
habilidades necessárias na condução
de um RH estratégico – escuta,
humildade, relacionamento e
empatia.

Entregamos projetos
específicos de RH:
o avaliação de perfil
comportamental
o onboarding

o trilhas de desenvolvimento
o pesquisa de clima
o gestão do desempenho por
competências
o estruturação de
indicadores de
desempenho de RH

Comercial
Desenvolvimento de
habilidades de vendas
para liderança
comercial e equipes de
vendas, mesclando
treinamento presencial
e EAD.

LIDERANÇA DE EQUIPES
COMERCIAIS

EQUIPES
COMERCIAIS

Para Gestores de
Equipes Comerciais
Modalidade: híbrido

Para Equipes de Vendas
Modalidade: online

Preparar e desenvolver a
liderança comercial para
gestão do time, abordando
temas como: papel e
responsabilidades da
liderança; perfis
comportamentais e
características em vendas,
gestão de desempenho,
estimulação e mobilização de
times para alcançar
resultados, reconhecimento e
recompensa,
desenvolvimento de times
focado nas habilidades
essenciais de vendas.

Capacitar o time para execução
e práticas desenhadas a partir
da jornada do ciclo de vendas:
preparação, abordagem,
sondagem e demonstração,
fechamento e pós venda.

Nessa experiência o time é
impactado para o
desenvolvimento de habilidades
essenciais de vendas
conectadas ao ciclo de vendas:
autogestão da rotina, disciplina,
autoconfiança, comunicação
assertiva, atenção, capacidade
de diagnóstico, perguntas
poderosas, negociação,
equilíbrio emocional e presteza.

Nossas experiências

www.valordh.com.br
valor@valordh.com.br
(32) 98444-9009

