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Para que os colaboradores sejam capazes de protagonizar suas jornadas, 
entendemos que diferentes contextos precisam de ferramentas que se adaptem 

aos seus universos.

Empresas investem anualmente, 
em média de R$ 228k  a R$ 5.7M 

em treinamentos e sinalizam 
que os resultados desse 
investimento não são 

perceptíveis a médio ou longo 
prazo.

O processo de aprendizado se dá no 
fazer, através do compartilhamento e 
não somente recebendo informações. 

* Fonte: ABTD -14ª edição do panorama de treinamento no 
Brasil indicadores e tendências de gestão de T&D

*Pesquisas realizadas por Morgan McCall, Robert Eichinger e Michael 
Lombardo, no Centre for Creative Leadership, na Carolina do Norte (EUA).



Desenvolvemos uma abordagem que começa no ganho de 
consciência. Isso significa que cada indivíduo ou grupo 
poderá se desenvolver de forma personalizada para a sua 
evolução dentro da sua rotina, no fazer.

O trabalho consiste em apoiar as pessoas na tarefa de 
encontrar – em si mesmas e em grupo – os potenciais, as 
competências e os recursos necessários ao processo de 
mudança, para o alcance das respostas requeridas pelas 
novas realidades.
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O programa
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O programa está voltado para aplicações imediatas, tendo o 
colaborador ou equipe como protagonista. Os conteúdos têm 
como foco o desenvolvimento de competências para geração de 
resultados visíveis. 

Tudo isso em uma experiência prática, dinâmica e atenta ao 
que o indivíduo e a empresa necessitam.
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AUTOCONHECIMENTO 

Assessment Individual 

Diagnóstico da cultura, valores e momento empresarial

Análise sistêmica e biográfica                                                                      
(pensar - descobrir, sentir - vivenciar e querer - praticar)

Plano para desenvolvimento de habilidades por etapas associadas as lacunas de 
competências (sejam elas individuais ou coletivas).

Fase prática: Facilitação para o aprendizado “on the job” através de metodologias ativas  e 
ágeis com cases reais vivenciados na empresa. Dessa forma é possível transformar o 
conhecimento do líder ou do grupo em resultados reais para o negócio.

Webinars e/ou acompanhamento presencial.



Principais ganhos 

Nosso programa vai além da teoria em seu método de aprendizagem, ele proporciona 
autoconhecimento e foca na ação para alcançar resultados;

Ao trabalhar teoria, prática e relacionamentos, os colaboradores terão a oportunidade de 
aprender a resolver problemas, colaborar e melhorar seus processos.

É  possível – paralelamente - conectar os resultados desejados e trabalhar o desenvolvimento 
do colaborador visando gerar efeito positivo nos negócios.



Enquanto o futuro do trabalho é tecnológico, 
o profissional do futuro é aquele que 
potencializa suas características humanas
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Se obtivermos a excelência das pessoas, a 
excelência empresarial será consequência



Quem somos?



Consultoria que tem como sua razão de existir ser a 
ponte de conceitos e práticas que auxiliam no 

crescimento sistêmico e estruturado das pessoas e do 
negócio.
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Psicóloga, pós graduada em Gestão de Pessoas e Gestão Empresarial e 
Planejamento Estratégico (FIA – USP). Vivência por 15 anos em empresas de 
grande porte (Gerdau, Natura, Neoenergia).

Atua na área de treinamento e desenvolvimento de líderes,  equipes e na criação 
de conteúdos. Larga experiência no desenvolvimento e aplicação de programas 
para profissionais de todos os níveis, com foco nos aspectos comportamentais e 
de mudança. Experiência como docente no MBA de Gestão de Pessoas em 
Projetos na UCSAL. 

Certificada em:

Personal & Executive Coach pela ICF Brazil e SB Coaching
Gerenciamento de Projetos – PMI - SP
Formação de líderes – Fundação Dom Cabral - MG
Formação em consultoria – ADIGO – SP
Formação em Marketing Digital 

Fernanda 
Botecchia
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Contadora, pós graduada em planejamento tributário. Vivência por 19 anos em 
empresas de grande porte e multinacionais (Diretora da EY - Ernst & Young 
Auditores Independentes e Gerente Tributária de Processos de Pagamentos da 
Neoenergia). Habilidades em processos de atendimento fiscalizatórios, obtenção 
de incentivos fiscais e planejamento tributário.

Pós graduanda em processos criativos e facilitação de grupos. Habilidades na 
área de treinamento e desenvolvimento de líderes,  equipes e na criação de 
conteúdos. com foco nos aspectos comportamentais e de mudança. 

Certificada em:

Personal & Executive Coach pela SLAC Coaching e SB Coaching
Formação de líderes e técnicas de negociação – Fundação Dom Cabral – MG
Formação em Marketing Digital 

Carla
Braga



Obrigada!

www.b2bridge.net

Carla Braga

carla@b2bridge.net

@carlabraga54
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Fernanda Botecchia 
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