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A CULTURA E GESTÃO
É ESPECIALISTA NA GESTÃO
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COMO VOCÊ AVALIA O
COMPROMETIMENTO,
RELACIONAMENTO,
CRIATIVIDADE,
CONFIANÇA,
LIDERANÇA
E ENTREGA
ENTRE SEUS
COLABORADORES?
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NOSSA TRAJETÓRIA 

COMO GESTORES

NOS CONVENCEU QUE OS 

ASPECTOS MAIS CRÍTICOS 

DA PERDA DE ENERGIA

E PRODUTIVIDADE NÃO 

ESTÃO NECESSARIAMENTE 

NAQUILO QUE OS 

INDICADORES APONTAM, 

MAS SIM, ALÉM

DO QUE SE PODE MEDIR.

Cultura e Gestão é uma consultoria voltada para os

diferentes aspectos e fenômenos humanos presentes na

cultura organizacional. Somos especialistas em Cultura

com larga experiência em gestão do capital humano.

Temos na escuta psicanalítica a principal ferramenta de

leitura dos aspectos psicodinâmicos do Trabalho.

Estimulamos a criação de modelos originais de gestão e

a descoberta e desenvolvimento do estilo de liderança

de cada gestor.

SOBRE NÓS
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ASSESSMENT

COACHING

GESTÃO POR
PROCESSOS

DESENVOLVIMENTO
DE GESTORES

DIAGNÓSTICO
INSTITUCIONAL

A metodologia da Cultura e Gestão Consultoria

é vivencial e conceitual. Utilizamos ferramentas

para o “caminho da descoberta”, e não a

transmissão de soluções prontas.

Avaliamos cada caso para propor de maneira

customizada o programa que melhor convém

às demandas da empresa.

SOLUÇÕES
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SOLUÇÕES

O Assessment Cultura e Gestão utiliza a escuta ativa não dirigida associada a um processo 

planejado e controlado para identificar o grau de aderência dos conhecimentos, habilidades e 

atitudes que um profissional possui em relação ao cargo que ocupa ou a cargos que poderá 

vir a ocupar, em função do seu planejamento de carreira.

Como resultado do Assessment o profissional e/ou a empresa em que atua receberá um 

relatório apontando os pontos positivos e as oportunidades de melhoria, que poderão 

constituir um Plano de Desenvolvimento Individual.

ASSESSMENT
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COACHING

O coaching da Cultura e Gestão é um processo realizado em 

15 encontros semanais de 50 minutos que propõe ao sujeito o 

reconhecimento de seu estilo original de fazer a gestão do 

trabalho. O objetivo é ampliar os limites para inovar, 

experimentar, criar novas formas de pensar o trabalho e as 

relações de trabalho.

Nossos coachers/consultores (com formação psicanalítica e 

capacitados para o uso da ferramenta CPB*) fazem o manejo 

dos encontros favorecendo o contato do sujeito com sua 

história e seu inconsciente numa abordagem progressiva de 

um saber do qual ele se empodera – esta é a essência do que 

entendemos como a transformação do gerente genérico em 

gerente singular: a competência de se apropriar de seus 

pontos fortes.

*CPB: Ferramenta exclusiva desenvolvida pela Cultura e Gestão Consultoria.
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DESENVOLVIMENTO DE 
GESTORES

A LIDERANÇA ALÉM DOS RÓTULOS

Programa que se propõe a rever os conceitos de 

liderança aprendidos na escola a luz da trajetória do 

participante. Estimula uma profunda reflexão sobre os 

estereótipos e preconceitos enraizados na cultura formal. 

Em 6 encontros de 12 horas o participante é conduzido a 

buscar a essência de liderança ressignificando valores e 

crenças.

Grupo entre 12 e 20 participantes.
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DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

ANÁLISE CRÍTICA DA ARQUITETURA ORGANIZACIONAL

Considerando a forma de articulação dos vários sistemas, estruturas, processos, pessoas e estratégias, da organização, 

apontamos o quanto de energia gasta de forma desnecessária está embutida em sua arquitetura, sugerindo melhorias 

para alavancar a produtividade.

ORGANOGRAMA PSICODINÂMICO

Através da técnica de Construção Psicodinâmica do Organograma (CPO*), identificamos a vetorização das forças, que 

nem sempre estão reproduzidas no organograma formal, objetivando uma visão mais produtiva da realidade funcional.

*CPO: Ferramenta exclusiva desenvolvida pela Cultura e Gestão Consultoria.
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GESTÃO POR PROCESSOS

Uma organização é formada por um conjunto de 

atividades ou processos cuja eficiência e eficácia de 

sua inter-relação podem contribuir para a viabilizar e 

sustentar a estratégia definida e alcançar os 

resultados esperados.

A gestão por processos permite uma melhor 

especificação e racionalização do trabalho realizado. 

Cria condições mais adequadas para o controle e 

monitoramento dos indicadores de desempenho dos 

processos utilizados na empresa.
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Cultura e Gestão Consultoria

Rua Prof. Arthur Ramos, 183 - Conj. 93

CEP: 01454-905 - Jardim Paulistano

São Paulo – SP

+55 11 2639 5785

www.culturaegestao.com.br

contato@culturaegestao.com.br

ENTENDA O QUE ESTÁ POR TRÁS 
DOS NÚMEROS DA SUA EMPRESA.

linkedin.com/in/culturaegestao

facebook.com/culturaegestao

twitter.com/culturaegestao

ENTRE EM CONTATO

CONECTE-SE
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