apresentação vagner molina

o que faço?
1 consultoria e
gestão de rh
2 PALESTRAS E

treinamentos

3 COaching &
mentoring

especializado Em capacitação e
desenvolvimento humano
Vagner Molina
vagnermolina.com.br

Plataforma EAD Exclusiva
•

•
•
•
•
•
•

Consultoria em Desenvolvimento Humano;
Treinamentos customizados;
Ferramentas Assessment;
Desenvolvimento de Líderes;
Palestras & Treinamentos;
Team Bulding;
Coaching & Mentoring;

Plataforma de aprendizagem
voltada para o Ensino a Distância/Cursos Online construída
com base em uma metodologia adaptativa, com diversas
possibilidades de atividades:
Vídeo
aulas,
webinarios,
workshops, exercícios, quizzes, avaliações e muito mais.

Divisão Produções Teatrais e Jogos Corporativos;

quer mais?

•
•
•

Esquetes teatrais para aplicação em palestras e treinamentos;
Produção do espetáculo teatral “O Monge e o Executiivo” .
Jogos corporativos para treinamentos e Team Bulding.

programa de educação continuada
PCML - 100% em
plataforma ead/
online
PCML - Programa Coaching, Mentoring e
Liderança, By “O Monge e o Executivo”
Com base nos três livros de James Hunter
– O Monge e o Executivo, Como se tornar
um líder servidor e De Volta ao Mosteiro) e
diversos grandes autores.
São mais de 400hs de puro conteúdo e rico
aprendizado em todas as etapas!
>>> Divididos em 20 Módulos;
>>> Centenas de Vídeo Aulas;
>>> Para cada módulo soma-se ainda mais
40hs de conteúdo divididos entre Exercícios, Avaliações, Quizes, Ebooks adicionais.
>>> E mais...
>>> Palestras Adicionais com grandes executivos especialistas em desenvolvimento
humano;
>>> Entrevistas com Líderes e Cases de
sucesso que também serão disponibilizadas na plataforma;
Saiba mais em: https://ead.omongeeoexecutivo.
com.br/

MEnSAGEm do vagner molina
Não importa o seu negócio, os
resultados dependem das Pessoas.
Então, hoje mais do que
nunca, a Gestão de Recursos Humanos tornou-se mais
relevante
para
a
competitividade
das
empresas, independente de seu
tamanho
ou
segmento.
Em empresas onde existe uma
consistente política de RH e
gestão de pessoas a rotatividade é menor e a lucratividade
é maior, além de gerar outros

benefícios para o colaborador e
para a imagem da companhia.
Queremos indicar a melhor alternativa para o momento de seu
negócio visando redução de custos e aumento de produtividade
que reverta em benefícios para
os colaboradores e resultados
para empresas de todo Brasil.
Meu convite é fazermos um diagnóstico e analizar com podemos
contribuir com o sucesso de sua
empresa.
Muito grato!
Vagner Molina

SOLUÇÕES CORPORATIVAS &
EDUCACIONAIS
Contamos com um amplo portfólio de soluções para alavancar o resultado do seu negócio corporativo ou educacional de forma customizada e objetiva. Qualquer que seja a sua necessidade, estamos sempre prontos para te ajudar.
Cada empresa desenvolve uma parcela do processo onde é mais
competente, agregando valor de uma forma contínua aos resultados dos clientes e a si próprio. Neste contexto, pretendemos ser seu
parceiro nas atividades de recursos humanos e gestão de pessoas.
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PALESTRAS, treinamento &
desenvolvimento
Existe uma máxima que diz que o
diferencial de uma empresa está
em seu capital humano, ou seja,
em suas pessoas, afinal não se
pode ter uma empresa nota 10
com colaboradores nota 5 e para
que os colaboradores reúnam
condições para fazer a diferença é
necessária a capacitação contínua
dos mesmos e aprimoramento
das suas competências na função.
Após diagnosticar as necessidades buscamos desenvolver programas que possibilitem atender
e satisfazer plenamente suas necessidades, orientando de como
mensurar os resultados destes.
Para reter e desenvolver talentos,

que é uma das atividades fundamentais do recursos humanos estratégico, é fundamental que os principais
executivos da empresa coloquem
atenção e percebam o valor que podem agregar para a empresa em termos de qualidade os investimentos
em treinamento e desenvolvimento.
» Gestão de Pessoas;
» Desenvolvimento de Lideranças,
Retenção de Talentos e Sucessão;
» Estabelecimento de visão de futuro na Organização;
» Programas para Gestão do Tempo
» Pesquisa de Clima Organizacional;
» Seminários sobre Gestão de RH
» Desenvolvimento de habilidades
para alta performance;
» Aplicação de diversaS ferramentas
de gestão e Assessments;

» Processo de alto impacto para aumento de produtividade;
» Cultura e mudança;
» Compromisso com resultados e
realização pessoal;
» Desenvolvimento de competências com objetivo de alcançar resultados superiores.
ATENÇÃO
Todos nossos Programas de Treinamentos são aplicadas técnicas
de ensino em Metodologias Ativas
como: Flipped Classroom, Peer
Instruction, PBL - Program Based
Learning, Gamification...

DESENVOLVIMENTO É
COM A GENTE!

Uma das coisas
mais difíceis não
é mudar a sociedade; é mudar a si
mesmo.
Nelson Mandela
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As Palestras e Treinamentos podem ser
customizados para:
1- In Company
São ministrados no ambiente da empresa
e dirigidos exclusivamente aos seus colaboradores e ou convidados.
O contéudo customizado e adaptado à realidade da empresa e visa atender às características, cultura e necessidade de cada
organização. Isto faz com que a empresa
extraia o máximo de resultados ao investir no treinamento do seu pessoal.

vagner molina - TREINADOR,
MASTER COACH E ESCRITOR
>>> É dedicado à Educação há mais
de quarenta anos, como treinador,
autor, palestrante, professor e empresário.
>>> Em educação corporativa
começou em 1980. Possue formação inicial em Tecnologia, depois em áreas de Gestão, Desenvolvimento de Lideranças, Gestão
do Tempo, Empreendedorismo,
onde extrai muitos conhecimentos
e aplica no trabalho nas empresas
e Instituições de Ensino
>>> Além disso, especializado em
EAD(incluindo plataformas LMS),
onde já desenvolveu milhares de
conteúdos, vídeo aulas.

“ De fato, se a sua vida, de alguma forma, interage com outras pessoas, você as influencia.
Tudo o que você faz em casa, na
igreja, no seu trabalho ou socialmente tem impacto na vida de
outros”.
Vagner Molina
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>>> Professor de Pós Graduação e
MBA Gestão Estratégica de Pessoas
de conceituadas Instituições de Ensino sempre na área de Liderança e
Gestão de Pessoas.
>>> Professor convidado exclusivo do Google for Education para
formação de Educadores/Professores em processos de Ensino/
Aprendizagem em Metodologias
Ativas, métodos estes, atuais e mais
utilizados no mundo da educação.
>>> Master Coach com mais de
10.000 horas de sessões em todos
níveis hierárquicos.
>>> Certificado pela ICI (Internacional Association of Coaching – Institute),
>>> Certificado pela HR Tools Internacional para aplicação das ferramentas de Assessment com geração e análise real de resultados.
>>> Produtor da Peça Teatral “O
Monge e o Executivo”, com direitos autorais exclusivo, assistida por
mais de 130.000 pessoas divididos
em 21 Estados.

2- Plataforma EAD Exclusiva
•
•
•
•
•
•
•

Organização e foco no conteúdo;
Abordagem adaptativa;
Faça seus colaboradores amarem esta
nova forma de ensino;
Construímos o seu conteúdo na nuvem;
Trilha de aprendizagem;
Vídeo aulas, conquiste o seu
telespectador!
Atividades e grade curricular.

Podemos criar para você e sua empresa
na nossa PLATAFORMA .
Preparamos uma linha de Treinamentos presenciais e também online!

•
•
•

•

COACHING - REVELE TODO SEU
POTENCIAL

•
•
•
•

Descubra como podemos trabalhar em parceria para identificar e
desenvolver talentos, obtendo evolução contínua e resultados surpreendentes.
Exemplos de áreas que o coaching pode contribuir para o desenvolvimento:
•
Planejamento e revisão de Carreira;
•
Identificação e desenvolvimento de Talentos;
•
Análise de pontos fortes e pontos a desenvolver;
•
Superação de dificuldades;

Otimização do desempenho;
Melhoria de relacionamentos
pessoais e profissionais;
Aumento de autoconhecimento, autoconfiança e assertividade;
Melhoria no foco, planejamento e administração do tempo;
Promoção de qualidade de
vida e melhoria contínua;
Desenvolvimento de Liderança
e Equipes;
Identificação de Valores, Visão
e Missão;
Revisão de Crenças, Paradigmas;

Confira como o processo de
coaching pode contribuir com a
sua empresa ou sua vida pessoal
e profissional..

fale com a
gente já!

FERRAMENTAS
ASSESSMENT
Você sabe o que é uma ferramenta
de Assessment?
Para existir a evolução organizacional
é preciso que haja a evolução das pessoas. A evolução das pessoas só pode
ser acompanhada se for medida.
Os assessments são ferramentas de
avaliação para identificar tendência
comportamental, grau de aderência
ao cargo, forças e risco do perfil, potencialidades, gaps de melhoria, necessidades de capacitação e desenvolvimento, promoção, recolocação de
profissionais.
Colocamos a disposição das organizações para alavancar os processos
de: Desenvolvimento Organizacional,

Consultoria em Desenvolvimento
Organizacional
Nossas Ferramentas
DISC®; Assess®; Six Seconds®; SalesMax; Psychtests®; Select System;
CCi Surveys.
Nosso Foco
Como converter o ativo intangível mais valioso das organizações
em resultados tangíveis para o negócio + A partir da potencialização do Talento Humano = ROI.
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Clientes: nossa missão, visão e razão

Apresentação

Vagner Molina
PALESTRAS, TREINAMENTOS
& DESENVOLVIMENTO HUMANO

Rua Franklim Sampaio, 12, Saúde
11 5539-4719 e 11 9 9758-3397
vagner@vagnermolina.com.br
https://vagnermolina.com.br/
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