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HUMANOS E
ORGANIZAÇÕES
DE ALTA
PERFORMANCE

Comunicação é o resultado que uma manifestação
produz no ambiente.

RESULTADOS SÃO
FEITOS POR PESSOAS
#QuemSomos
A Voga - Rede Colaborativa é uma associação de
profissionais que acreditam no desenvolvimento das
organizações, por meio do engajamento, competência e
conduta ética.
Atuamos em parceria com nossos clientes, olhando para o
futuro desejado e agindo no presente.
Nossos projetos são sob medida, orientados pela cultura,
contexto e necessidades do cliente.
Partimos do resultado esperado pela empresa para
elaborar a melhor proposta de trabalho e não
perder de vista a agilidade desejada.

NOSSAS
CRENÇAS
#AcreditamosQue
o adulto aprende e muda quando encontra um significado
para a transformação;
é possível construir resultados sustentáveis por meio da
educação, do diálogo aberto, generoso e responsável;
a conquista é fruto de dedicação, disciplina e persistência e
pode ser potencializada quando o trabalho está associado à
alegria e ao olhar voltado para um objetivo comum e
grandioso.
Join Now

METODOLOGIAS
Nossa base se faz sobre conceitos, ferramentas e ação, seguindo a ordem do 70X20X10 (70% prática, 20% coaching, 10% teoria).
A andragogia e as e contribuições trazidas pela neurociência dão sustentação para o desenvolvimento do adulto.
Usamos a metodologia de Gestão Cultural por Valores (Richard Barret), apoiada em outros importantes autores como Edgar Schein.

Utilizamos

Desenvolvemos Action Learnings, sala

Buscamos as teorias das

metodologias atuais

de aula, atividades em campo, troca de

melhores escolas de negócios e

e interativas

experiências e dinâmicas

comportamento, numa linha
humanista, construtivista e crítica

ÁREAS DE EXPERTISE
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Líderes e times.

RECURSOS HUMANOS
Projetos de Recursos Humanos e Gestão de Pessoas.

TRANSFORMAÇÃO
Diagnóstico, Projetos de Transformação Cultural, Gestão na Mudança.

DESENVOLVIMENTO HUMANO
Líderes

Times

Jornadas de liderança - formação desde
novos líderes a líderes de negócios

Times

Coaching

Treinamentos comportamentais e de
Competências para o trabalho

Assessment de executivos

Desenvolvimento de postura mediadora

Treinamentos comportamentais

Desenvolvimento de times de alta
performance

Desenvolvimento para a gestão de
conflitos e postura mediadora
Desenvolvimento de competências para
formar times de alta performance

Gestão

Desenvolvimento de mentores

Planejamento Estratégico
Tomada de decisão em ambientes
volatéis.- Análises de Cenário -Cynefin
Cross-cultural Communication
Design Thinking

RECURSOS HUMANOS
Criação de programas de ambientação /
integração - onboarding

Estruturação de seleção por
competências para líderes

Desenvolvimento de processo /
programa de gestão de performance

Apoio da estruturação de processos das
áreas

Revisão de estruturas organizacionais

Consultoria para implantação de home
office

Projetos de carreira e sucessão
Projetos de educação corporativa
Projetos e programas voltados a clima
Organizacional
Estruturação de programas de estágio e
trainees
Estruturação de área de recursos
Humanos

Elaboração de programas de saúde
mental e equilíbrio emocional nas
empresas

TRANSFORMAÇÃO
Entendimento e estruturação de projetos para melhoria de clima;
Projetos para gestão de mudanças;
Projetos de transformação cultural
Diagnóstico e projetos para engajamento de colaboradores;
Projetos de engajamento por meio do equilíbrio dos colaboradores
Preparação de líderes para a modalidade de trabalho remota ou mista

ALGUNS CLIENTES

“O PROBLEMA
NUNCA É COMO
TRAZER O NOVO,
implantar pensamentos inovadores, mas como enviar os
velhos modelos mentais para fora.”

DEE HOCK

MARTA CASTILHO
Mestre em Criatividade e Inovação, pela Universidade Fernando Pessoa (Portugal).
Psicóloga, Sanitarista pela Santa Casa de São Paulo, especializada em Psicologia Social e do
Trabalho, pós-graduada em Marketing e Comunicação Publicitária pela Faculdade Cásper
Líbero. Coach certificada, especializada em neurocoaching. Certificada nas metodologias
DISC (TTI), Liderança Situacional II® (The Ken Blanchard Companies), Gestão de Conflitos
(Total SDI). Qualificada em MBTI-II.
Há mais de 30 anos trabalha em processos educacionais e de desenvolvimento de
liderança. Atuou em cargos de gestão na área da saúde, na Editora Abril e no startup da
SKY - TV por assinatura. Editora das 20 edições da revista eletrônica O MIRANTE, voltada
para desenvolvimento de liderança. Professora em cursos de pós-graduação e
especialização, ministrando matérias de gestão de carreira e liderança. Autora do
livro ”Criatividade no processo de coaching”, Editora Trevisan, 2013.
Consultora em programas de desenvolvimento de liderança e de equipes, técnicas de
apresentação, coaching e programas de melhoria de competências comportamentais. CEO
fundadora da REDE Voga. Tem em seu portfólio o atendimento de clientes tais como Bayer,
Globo, Philips, Tetra Pak, Nestle, DELTA, Natura, Danisco (Dupont),Suzano, Banco do Brasil,
Klabin, GRAAC, HC São Paulo (INRAD, ICESP, ICA, PROAHSA), Valoriz, TQI, UnitedHealth
Group. Professora da HSM.

KAREN GOMIERO
Mais de 20 anos de experiência com gestão de Recursos Humanos, em empresas como
Suzano, Natura, Elevadores Atlas - Schindler , Telemar (OI) e Datasul (TOTVS).
Psicóloga, com especialização em Psicologia Organizacional e do Trabalho; Gestão do
Conhecimento e Educação Corporativa; Formação em Coordenação de Dinâmica de
Grupos; Gestão do Equilíbrio Emocional (Hospital Albert Einstein e Santa Barbara Institute);
certificação para a utilização de Mapeamento de Cultura por Valores; formações em
Coaching pelo ICI e NLI Institute; Mediação de Conflitos (Instituto Mediativa); consultora
qualificada MBTI e DISC.
Atuação em consultoria, com preparação de executivos para situações de crise e
mudanças, projetos de Recursos Humanos, desenvolvimento comportamental de
liderança, coaching, treinamentos, projetos de educação e conhecimento, entre outros
relacionados ao desenvolvimento integral de pessoas.
Parceira da Rede Voga consultores associados.

CARLOS CARVALHO
Atua há 15 anos como Consultor e nos 05 últimos anos como consultor internacional, em
toda América Latina, Portugal e Espanha pela People Focus Consulting, consultoria asiática
com base em Tóquio. E pela PPS- SynetAmericas, com base nos U.S.A. Realizando trabalhos
em planejamento estratégico, desenvolvimento gerencial; inovação ,liderança e coaching.
Fluente em espanhol , Inglês e alemão avançado.
Mais de 10 anos nas áreas de Comércio internacional e desenvolvimento de mercados na
Robert Bosch, Ministério das Relações Exteriores, ONU-Nações Unidas, com realização de
várias missões e trabalhos internacionais. Isto me levou a vivenciar a cultura de diferentes
Países como Bolivia, Ecuador, Venezuela, Colombia, Peru, Panamá, México, USA, Canadá,
Portugal, Alemanha, Itália, Turquia, Austrália, Dubai, França, China, Tailândia, Myanmar,
Laos.
Minha última atuação como executivo foi na área de Franchising como Ceo do Grupo MultiWizard (atual grupo Pearson International).
Formado em Administração de Empresas pela PUC Campinas, com Extensão profissional
na Fundação Robert Bosch na Alemanha em Marketing e Análise de Mercado, MBA em
Gestão de Pessoas em ambientes de mudanças (conflitos) pela Fundação Getúlio Vargas.

TRANSFORMANDO
PESSOAS E
ORGANIZAÇÕES
que queiram ampliar seus níveis de maturidade,
engajamento e gerar resultados!

Conte com a gente ;)

Carlos Carvalho 19 992462027
Karen Gomiero 11 98297-0009
Marta Castilho 11 99440-9199
redevoga.com.br
/company/rede-voga
/voga.redecolaborativa

