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Dados do Fala Company 

● Razão Social:  Lorenzo Consultoria e Treinamentos Eireli 

●  CNPJ: 02.519.505/0001-92 

● Endereço completo: Avenida das Américas, 500 bloco 4 – sala 323 - CEP 

22640-100 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ 

● Responsáveis: Mark Impink (mark@falacompany.com) e Vera Lorenzo 

(vera@falacompany.com) 

● Contato: Mark Impink (21 9 9323-5990) e Vera Lorenzo (21 9 9323-4492) 

● Nº colaboradores: 10 + 50 terceirizados 
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Sobre o Fala Company - História da empresa 

O Fala Company – que, no início, se chamava Foreign Affairs - é uma empresa que 

acredita no desenvolvimento das potencialidades humanas através da capacitação 

de treinamentos, coaching e idiomas. Foi fundada em 1991, em Amsterdã, na 

Holanda, por Vera Lorenzo, brasileira, na época com 27 anos.. 

No ano de 2021, completamos 30 anos de existência e fomos premiados com o 

selo de qualidade europeu CEDEO.   

 

No Google Meu Negócio, temos mais de 100 avaliações 5 estrelas e temos orgulho 

do nosso cuidado e carinho com clientes externos e internos. 

 

Atendemos clientes em todo o Brasil e em vários países como a Holanda, Estados 

Unidos, Argentina, Uruguai, México, Chile, entre outros. O que nos faz diferentes é 

a busca pelo aprendizado constante e pela excelência com e para pessoas. São as 

pessoas que nos movem dentro e fora da empresa. 

Aos nossos colaboradores, demos o nome de Falantes. Por eles estamos aqui e 

com eles construímos um ambiente alegre, produtivo e divertido de se trabalhar e 

interagir. Hoje somos 10 pessoas na empresa: 9 mulheres e Mark Impink, que está 

sendo preparado para a sucessão. Além disso, contamos atualmente com cerca de 

50 professores. 



                                                                                                          

Em 2020/2021, conquistamos o Great Place to Work, pois nossas práticas e 

engajamento de liderança possuem como foco as pessoas e a inspiração como 

impulsionadora de desenvolvimento. 

 

Construímos nossa missão, visão e valores e mantemos esses conceitos vivos 

dentro da organização. Acreditamos, mais que tudo, que uma empresa pequena 

pode criar grandes transformações. Seguimos aprendendo e queremos inspirar 

muitas empresas pelo caminho.  

Nossa equipe: os Falantes! 

 

 

 

 

 

 

Projeto Encantando nossos clientes internos 



                                                                                                          

Introdução 

O COVID 19 se instalou em 2019/2020 no meio do nosso crescimento. Com o vírus, 

uma mudança cultural e relacional foi provocada e passamos a entender a 

importância de lidar com o mundo BANI: um mundo frágil, ansioso, não linear e 

incompreensível. Entendemos a importância de cada Falante para manter 

produtividade e, mais que isso, cuidamos para que cada um se mantivesse estável, 

saudável e com boa saúde mental para superar esse momento da história. 

Dentro desse cenário externo, avaliamos o que poderíamos trazer para o cenário 

interno para gerar um ambiente de tranquilidade e alegria. Afinal, para encarar o 

desafio de manter e buscar novos clientes, precisávamos de uma equipe 

consolidada e bem disposta. 

Foi assim que repensamos nossa estrutura de Gente e Gestão. 

Para isso, precisamos responder as perguntas:  

● Como encantar o cliente interno, o Falante, desde sua entrada na empresa?  

● Como criar uma jornada online dinâmica, prática e atraente para desenvolver 

pessoas, engajar, reter e acompanhar o crescimento? 

● Como multiplicar conhecimento? 

● Como tornar o fortalecimento da equipe relevante para os resultados do 

negócio? 

Como estratégia de encantamento, criamos a Jornada do Colaborador, trazendo 

conhecimento, inspiração e muitas atividades para atravessar o período de 

pandemia e adversidades. 

 

 

 

 

 

 

Nosso Case 



                                                                                                          

 

Para construir a Jornada do Colaborador, definimos os objetivos, resultados-chave e 

iniciativas importantes, segundo a Metodologia OKRs, e criamos nos dividimos em 

duas equipes: uma equipe de Onboarding e uma equipe da Jornada do 

Colaborador. 

Para construir equipes, compartilhamos a importância de revigorar relações e 

melhorar não só o processo de entrada na empresa, como de desenvolver e engajar 

o time de Falantes. 

Os objetivos da nossa Jornada do Colaborador são: 

● Atrair -> Recrutamento de colaboradores alinhados com nossos valores 

● Onboarding -> Digital com gamificação e interação 

● Engajamento -> Construir uma trajetória de encantamento do colaborador 

● Treinamento -> Melhorar a experiência do Falante e desenvolver novos 

conhecimentos 

● Performance -> Fortalecer as redes de apoio e a troca entre os Falantes , 

impulsionar resultados 

● Crescimento -> Criar a imagem clara do Falante (colaborador do Fala), 

estimulando a criatividade e a interatividade dos participantes 

Para a Jornada, além do Onboarding criamos diversas ações e programas: 

Fala Multiplicadores – Treinamentos mensais internos de compartilhamento de 

conhecimento feito pelos colaboradores para os colaboradores. 



                                                                                                          

Fala Talks – Talks mensais com Convidados especiais para compartilhar 

conhecimento, como Metodologia OKRs, Técnicas de Apresentação. 

Comunicação – Blog da empresa com a participação dos Falantes e dos 

professores para valorizar cada Falante e suas competências. 

Remuneração e salário emocional  - Bônus trimestral para todos os Falantes, 

inclusive estagiários, e inclusão do salário emocional. 

Trilogia do Bem entre colaboradores - Os Falantes exercem todos os dias as 3 

chaves de transformação: elogiam, agradecem e reconhecem o trabalho e 

atividades de seus pares dentro da empresa através de mensagens, fotos, áudios 

em nossa comunicação interna além de comentários nas publicações de Linkedin. 

Esse engajamento e esforço máximo nos permitiram conduzir os Falantes da melhor 

maneira possível diante do momento de fragilidade que vivemos em 2020/2021, 

com impactos positivos no engajamento e na promoção da saúde das pessoas que 

fazem parte da organização. Superamos  expectativas com carinho e escuta ativa .  

Criamos um programa interno de capacitação para multiplicar conhecimentos e 

treinamos os multiplicadores sobre “Como Multiplicar”. Em 2021, “assistimos” cursos 

de Negociação, Storytelling, Powerpoint, Liderança, Metodologia 6Ds, Excel, Power 

BI, Segurança Psicológica, Encantamento de clientes, Metodologia OKRs, LinkedIn, 

Coaching, entre outros. Temos já agendados treinamentos de Employer Branding, 

Coaching para professores, Design Instrucional, entre 

outros.  

1.    A Dança da Negociação  



                                                                                                          

 

O treinamento foi baseado no curso online de extensão da PUCRS, “Negociação e 

Técnicas de Vendas”, com aulas dos professores Márcio Miranda, palestrante 

internacional e Business Growth Strategist, e de Cristiano Schifino, professor de 

MBA da PUCRS. Alícia fez uma comparação de como a dança de salão funciona e 

como devemos conduzir nossos clientes, onde a cada passo de dança é uma 

oportunidade de negociar e vender de forma estratégica e eficiente.  

2.    Segurança Psicológica 

 

Para este treinamento, foi utilizado como base o webinar “Segurança Psicológica e 

liderança”, oferecido pela plataforma Vitalk em abril de 2021. Para introduzir melhor 

o tema, foram utilizados recursos interativos como quizzes e propostas de reflexão 

acerca do tema. Fizemos uma pesquisa sobre a opinião de nossos colaboradores 

com 5 perguntas com pontuações de 1 a 5 sobre a segurança psicológica no Fala 

Company e tivemos uma nota média de 4,9. 

3.    Curso de Planilhas Google 



                                                                                                          

 

Utilizamos o Google Workspace como solução corporativa no Fala Company e por 

isso, nosso diretor Mark Impink ofereceu uma capacitação para o uso do Google 

Planilhas dentro do nível básico, para que os Falantes pudessem otimizar processos 

internos e reduzissem em até mais de 60% o tempo gasto com atividades diárias. 

4.   O jeito Disney de encantar clientes 

 

Treinamento conduzido por nossa Coordenadora Comercial Alícia Brandão, 

baseado no livro “O jeito Disney de encantar clientes”, do Disney Institute. Através 

do aprendizado do ciclo de atendimento de qualidade da Disney, nossa equipe 

conseguiu aperfeiçoar a Jornada do Cliente, além de trazer novas práticas para as 

Jornadas do Colaborador e Professor, fundamentais para conseguirmos promover a 

integração entre as áreas e uma fantástica experiência de trabalho.  

Outro diferencial deste treinamento foi a utilização de Metodologia 6D antes e 

depois do treinamento. Antes, diversos personagens da Disney entravam em 

contato com os Falantes para trazer informações sobre o treinamento. E depois, 

construímos um pós-atividade para entender o que podíamos fazer melhor ou 

diferente. Como resultado, criamos o “jeito Fala de encantar clientes”. 

5. LinkedIN para Employer Branding 



                                                                                                          

 

Treinamento conduzido pela nossa CEO para ensinar todas as técnicas e 

possibilidades que o Linkedin oferece. Como criar e usar o perfil profissional de 

forma estratégica para alcançar objetivos profissionais além de fortalecer a nossa 

marca empregadora. Todo novo Falante recebe este treinamento. Além disso, após 

colocar esse aprendizado em prática, as nossas Falantes da Coordenação 

multiplicam o treinamento de Linkedin para nossa equipe de professores. 

Outra novidade foi a criação do Programa de Bônus aplicado a todos os 

Falantes em 2021. Esta iniciativa criou a ideia de compartilhar resultados: o 

resultado é nosso, é um esforço em comum! 

Além disso, era uma forma de manter nossos colaboradores seguros, motivados e 

energizados, já que os meses seguintes ainda eram uma incógnita. 

Foto abaixo Benchmarking sobre Remuneração Variável e Salário Emocional com Claudia Pombal, Diretora 

de RH da DaVita 

 

 

Resultados 

mailto:Claudia.Pombal@davita.com


                                                                                                          

Mais de 20 Treinamentos 2021 (entre Programa de Multiplicadores e Fala Talks) 

 

  Bônus de até 2 salários por ano para a equipe 

Aumento de 19% do faturamento de Janeiro a Julho 2021 vs 2020 

Aumento de 28% de alunos Julho vs Janeiro 2021 

Introdução de Salário emocional: criação de Plano de cargos e salários com 

descrição de crescimento na carreira, formação contínua, excelente ambiente de 

trabalho, Squads para incentivar a criatividade, respeito à qualidade de vida e ao bem 

estar psicológico, saúde (não tivemos casos de COVID no time) 

 

Na avaliação dos Falantes, obtivemos um resultado acima do esperado, o que nos 

valeu o Great Place to Work em 2020. 

Com o apoio da equipe, não só mantivemos nossos clientes, como tivemos um 

crescimento de 25% em 12 meses de pandemia. A nossa expectativa em 2021 é um 

crescimento de 30% a 40% acima do faturamento em 2020.  

Esses resultados só foram alcançados com o total suporte e engajamento do time. 

O incentivo e as ações semanais de encontro, a trilogia diária (carinhosamente 

chamada de “biscoitos”), o desenvolvimento de pontos de melhoria no futuro foram 

a chave-mestra dessa transformação. 

O cuidado com cada Falante, o acompanhamento constante, os momentos de 

descontração e o incentivo à criatividade e à participação de cada um foi o melhor 

investimento realizado na pandemia. Investimento em gente, em construir uma 

empresa lado a lado, mão na mão. 

Hoje temos um Onboarding online completo para o novo colaborador, divertido, 

interativo, dinâmico, gamificado com vídeos, histórias contadas pelas equipes e, 

mais do que isso, que reflete o que nos tornamos: uma empresa que tem como 

valor principal Gente e Alegria. 



                                                                                                          

 

Página inicial do Onboarding. 

 

Processo de gamificação do nosso Onboarding, onde após leitura do módulo e 

apresentação do conteúdo presente nos vídeos, o Falante responde algumas 

perguntas referentes ao que foi visto, acumulando pontos para obtenção do 

certificado ao final. 

Nossa gratidão imensa aos Falantes, nossos atletas corporativos que merecem e 

ganharão medalhas de ouro no fim da jornada de 2021.  O Prêmio Ser Humano será 

a coroação do trabalho em conjunto, possível mesmo dentro de uma empresa 

pequena como a nossa. Sabemos que muitas iniciativas ainda não são realizadas 

em empresas maiores e isso nos dá muito orgulho.  O que alcançamos agora está 

muito além do que havíamos sonhado quando a pandemia iniciou.  

Com pessoas engajadas, tudo se torna mais fácil e se ampliam as possibilidades e 

oportunidades. Entre algumas atividades, criamos vários eventos como: a Festa do 

Carinho para nossos clientes, com DJ online ao vivo, e também a Festa Julina, com 

vários jogos e competições. A Festa durou 3 horas de pura diversão! 



                                                                                                          

 

Registro de nossa Festa Julina em 2021, onde distribuímos kits com chapéus de 

palha e algumas guloseimas julinas para a equipe interna entrar no clima! 

Anexos 

 

Foto Fala Talks -  Convidado: Fábio Machado - Storytelling e Power Point 

 

 
 

 

 

 


