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Nossa vontade de inovar não tem limites e a nossa plataforma de educação corporativa 

é a garantia de que não vamos parar 
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A) APRESENTAÇÃO 
 
Razão Social: Manuchar Comércio Exterior LTDA. 

Ramo de Atividade: Empresa de distribuição, logística e trading global. 

Data fundação: Em 1985, a Manuchar foi incorporada às atividades do A. Maas & Co, um 

grupo que foi fundado em 1880 e evoluiu para um grupo de logística forte ao longo dos 

anos. Estrategicamente visando os mercados emergentes, em 1993 foi fundada a 

Manuchar Brasil. 

Endereço: Rua Lauro Muller 116 – Salas 4305/4306 – Cep.: 22.290-160 – Botafogo -RJ 

Responsável pela Inscrição:  

Suelen Vital - Coord. Desenvolvimento Organizacional 

  

Número de empregados no Brasil: 285 

BREVE DESCRIÇÃO 

Com sede em Antuérpia, Bélgica, a Manuchar é uma distribuidora líder de produtos 
químicos em mercados emergentes e negocia ativamente várias outras mercadorias, 
como aço, polímeros, cimento e madeira. 

Em 2021, movimentamos 4,6 milhões de toneladas métricas de mercadorias, gerando 2,5 
bilhões de dólares em vendas. Nossas operações locais estão em mais de 35 países e 170 
localidades. A Manuchar emprega 2.200 profissionais em todo o mundo. 

Presentes no Brasil há 29 anos, somos uma das distribuidoras de produtos químicos mais 
bem conceituadas e reconhecidas mundialmente no fornecimento de matéria primas para 
mercados como agrícola, alimentício, construção civil, couro, home care, nutrição animal, 
mineração, óleo e gás, papel e celulose, personal care, têxtil, tratamento de água, vidraria 
entre diversos outros. 

Cobrimos o país inteiro com Escritórios Comerciais nas cidades de Recife, Rio de Janeiro 
(Matriz), São Paulo, Curitiba e Blumenau, além de termos 56.500 m² de espaço de 
armazenagem entre Recife-PE, Cubatão-SP, São Gonçalo-RJ, Salvador-BA e Imbituba-
SC. 
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TÍTULO 

EducaManu: Implementando a cultura de aprendizagem contínua e foco no desenvolvimento 

de pessoas como estratégia de negócio 

RESUMO 

A Educamanu é a Plataforma de educação corporativa da Manuchar, nascida em 2021. O 
processo de planejamento e implantação da plataforma promoveu a movimentação 
pessoas entre setores, reconhecimento internacional de funcionários, motivou, e tem 
ajudado na disseminação de conhecimento contemporâneo e relevante.    
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B) INTRODUÇÃO 

Por 29 anos em solo brasileiro, a Manuchar cresceu nos últimos 08 anos, mais de 50% em 
número de funcionários. Com uma rápida expansão de Escritórios Comerciais, aumento de 
vendas e de estrutura administrativa, a empresa de cultura familiar europeia precisou 
aprender a crescer num cenário em que novas gerações1 demandaram novas formas de 
ensinar, aprender, gerir e impuseram a necessidade do autocuidado para a manutenção da 
força produtiva de qualidade2. A mudança passou a ser condição para sobrevivência. 

Debruçados sobre incontáveis informações disponibilizadas na velocidade da luz, todos 
nos tornamos mais exigentes e atentos aos contentamentos imediatos3. Valor, em nossa 
época, se apresenta na sensação, na satisfação visual e, sobretudo, no quanto somos 
permitidos a escolher. Como profissionais cuja matéria prima é “Gente”, passamos a 
Desenvolver ao invés de apenas Treinar4. Ressignificar conceitos de gestão e colaboração, 
alinhar e produzir conhecimento e ainda manter o negócio competitivo trouxe o foco para 
uma nova estratégia: PESSOAS. 

Num mundo hiper conectado, as formas tradicionais de treinamento de pessoas centradas 
em modelos pedagógicos cujo protagonista é 01 sujeito detentor de informações, cedem 
espaço para que a performance principal seja a do receptor da informação5. O Desafio dos 
profissionais de Recursos Humanos na Manuchar ganhou novos contornos e o nosso 
olhar, agora, está mirando no que traz felicidade, em como os desejos de aprendizagem 
são satisfeitos e como usamos isso para gerar resultados. 

Adotada por muitas empresas brasileiras, as universidades corporativas apoiaram o 
alcance de objetivos de qualificação individual de funcionários, mudança organizacional e 
renovação estratégica6. Na Manuchar, compreendemos que utilizar uma plataforma de 
educação corporativa seria a ferramenta estratégica para gerar resultados e ao mesmo 
tempo, cuidar das pessoas. Na sociedade do caos7, nossa premissa é trazer o melhor das 
pessoas à superfície e por isso, a implantação da Plataforma de Educação Corporativa 
viria para: 

 Desenvolver as pessoas para que enfrentem os desafios do mundo do trabalho atual 
(dentro ou fora da Manuchar); 
 

 Que percebam a necessidade de uma mentalidade de aprendizagem constante e não 
“definhem” em sua capacidade de produzir conhecimento; 

 Nos manter aproximados das melhores práticas tecnológicas de educação corporativa, 
bem como nos manter atualizados com os melhores conteúdos de Gestão e 
Desenvolvimento de pessoas; 

 As pessoas não percam empregabilidade; 

 Preparar o ambiente coorporativo para novas tecnologias 

 Preparar as pessoas para novas necessidades de habilidades de relacionamento; 

 Suprir a necessidade de consolidar registros mais fidedignos para auditorias e 
certificações 

 Garantir a redução de custos com treinamento presencial 
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Idealizada em 2014 pela então empossada Gerente de Recursos Humanos – Ana Cláudia 
Pinho Moura, atual Diretora de Gente e Gestão, a plataforma de educação corporativa 
EducaManu, chega em 2021. A gerência de RH foi estabelecida com foco em subir os 
alicerces para uma mudança de cultura. Experimentamos um crescimento superior a 70% 
entre 2014 e 2020 no quadro de funcionários administrativos da Matriz Brasileira. No 
mesmo período, 02 novos escritórios comerciais iniciaram operações de vendas. Acelerar 
era preciso, mas sem perder a ternura...  

Num mundo que já apresentava contornos voláteis, apostar no crescimento de pessoas há 
muito tempo dedicadas a projetos e modelos de gestão mais conservadores, de estilo 
europeu, foi realmente um desafio. Como que, tecendo fio a fio, íamos vendo nossa trama 
de pessoas se formando e confiando num futuro mais promissor. Através de pesquisas de 
clima realizadas em nossos escritórios comerciais, times administrativos e centros de 
distribuição nos deparamos com um público tão diverso e engajado quanto carente de 
conhecimento8. Após 06 anos de práticas consistentes, 03 anos no ranking Great Place to 
Work e enfrentando a pandemia de COVID 19 com as melhores práticas de proteção, 
flexibilização e acolhimento, nos perguntamos como faríamos mais e melhor? Percebemos 
que estava na hora do filho desejado nascer. E nasceu! A nossa EDUCAMANU. 

Nosso time de RH: 01 Diretora, 01 analista de Marketing, 02 coordenadoras, 01 Analista de 
Benefícios, 01 analista de RH e 02 consultoras alocadas nos Centros de Distribuição de 
Recife e Imbituba. 

Para desenvolver os diferentes perfis de funcionários em habilidades comportamentais, 
nós pensamos grande. A meta era trazer conteúdo contemporâneo para todos, 
democratizando o conhecimento e levando possibilidades de crescimento profissional a 
todos os níveis e postos de trabalho.  

Para desenvolver o projeto, foram mobilizadas nossa Coordenadora de Desenvolvimento 
Organizacional e nossa Analista de RH. Juntas, com apoio da Gerência de Tecnologia da 
Informação, desenharam a proposta de aquisição da ferramenta de tecnologia LMS e 
implantação da plataforma que abrigaria nossos programas de desenvolvimento (PDL, 
PDC, PDG e PDO)9, registros de treinamentos presenciais e introdutórios, treinamentos 
síncronos e treinamentos de Educação à Distância. 
 

Com olhar atento para a importância da diversidade e inovação, Renata Agualuza – nossa 
CEO brasileira, a 1ª mulher em posição de Alta Gerência na empresa, sugeriu o “fio 
condutor” para desenvolvimento da proposta:  03 pressupostos foram estabelecidos: 1. 
todo conteúdo deveria estar aderente aos valores da empresa (Empreendedorismo, 
Excelência, Responsabilidade, Trabalho em Equipe, Honestidade e Diversidade). 2. A 
Implementação do projeto e o conteúdo compartilhado deveria a apoiar o desenvolvimento 
de pessoas para vida dentro e fora do ambiente de trabalho. 3. A implementação do 
projeto deveria identificar e reconhecer talentos locais. 

O projeto EducaManu foi elaborado segundo as melhores práticas de gestão de projetos 
definidas pelo guia PMBOK, 6ª edição. A curadoria de conteúdo para a plataforma foi 
referenciada por conteúdos disponíveis da internet de consultorias como Escola do Caos, 
HSM, Teya: Cultura de Aprendizado e Instituto de Neurociências Conectomus.  

https://www.teya.us/
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No início de 2020, iniciamos a Identificação das partes interessadas e promovemos 
reuniões de alinhamento de expectativas.  Juntas, as áreas de TI, RH, Gestores das Áreas 
de Negócio e Gestores de Qualidade se comprometeram a indicar pessoas que poderiam 
colaborar com a elaboração de conteúdos sobre as áreas da empresa. Em paralelo, 
iniciamos um benchmarking com empresas de tecnologia e empresas de solução de 
conteúdos corporativos.  

 

C) DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

PREMISSA Trazer o melhor das pessoas à superfície 

03 pressupostos foram estabelecidos 

1. Conteúdo aderente aos valores da 
empresa:  

 Empreendedorismo 

 Excelência, 

 Responsabilidade, 

 Trabalho em Equipe, 

 Honestidade 

 Diversidade. 

2. Apoiar o 
desenvolvimento 
de pessoas para 
vida dentro e 
fora do ambiente 
de trabalho. 

3. Identificar e 
reconhecer talentos 
locais. 
 

EducaManu 

Pessoas preparadas para enfrentar os 
desafios do mundo do trabalho atual 
(dentro ou fora da Manuchar); 

Mentalidade de aprendizagem constante e 
não “definhem” em sua capacidade de 
produzir conhecimento 

Melhores práticas 
tecnológicas de 
educação corporativa 

Preparar o ambiente 
coorporativo para novas 
tecnologias 

Preparar as pessoas 
para novas 
necessidades de 
habilidades de 
relacionamento; 

Suprir a necessidade de consolidar 
registros mais fidedignos para 
auditorias e certificações 

Garantir a redução de custos com 
treinamento presencial 

 

Identificamos a melhor estratégia para a nossa ideia:  

A. Inaugurar a plataforma com títulos focados em Soft Skills e Inovação com curadoria 
de consultoria especializada em produção de conteúdo, distribuídos por diferentes 
temas e disponíveis a todos. 
 

B. Inaugurar a plataforma com o mínimo de 100 títulos de biblioteca, com curadoria de 
material de internet. 
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C. Após 03 meses, introduzir treinamentos sobre nossas áreas de negócio elaborados 
pelos próprios funcionários – que chamamos carinhosamente de Manus. 

Como tecemos nossa estratégia: 

Engajamento: o nome da Plataforma 

Todos os Manus foram convidados a sugerir um nome para plataforma. O time de RH 
selecionou as ideias mais aderentes à premissa e pressupostos. Disponibilizamos um 
formulário com as sugestões e todos votaram: EDUCAMANU. 

Engajamento, Reconhecimento e Desenvolvimento de talentos: convidamos uma 
analista do setor administrativo/facilities, conhecida por ter habilidades criativas e desejo de 
crescimento na área de Desenvolvimento, a tornar-se o ponto focal para o recebimento e 
controle dos treinamentos elaborados por nossos Manus. O trabalho era corrigir a 
ortografia e ajustar os layouts, a fim de garantir um padrão mínimo de qualidade. Também 
a envolvemos em reuniões sobre os processos de implantação plataforma. Além de atuar 
no apoio, sugerimos que ela elaborasse um treinamento EAD sobre a área de RH e novas 
ideias foram surgindo, dando formato à novas estratégias de ação. A mesma colaboradora, 
começou a curadoria de conteúdo de internet que trouxe mais de 200 títulos gratuitos para 
a Biblioteca. Além do conteúdo da nossa Biblioteca, nomeada de “Manuteca”, mapeou os 
conteúdos mais atuais em habilidades comportamentais importantes para os funcionários  
– com recortes diferenciados para cada programa de desenvolvimento – e  propôs a 
parceria com uma consultoria de conteúdo que nos forneceu 57 títulos distribuídos entre os 
temas: Diversidade, Comunicação, Trabalho em Equipe, Inovação e Tecnologias, 
Resiliência e Inteligência Emocional, Foco no Cliente, Autoconhecimento, Liderança, 
Administração do tempo, Foco em Resultado e Vendas e Negociação. 

Para mapear os conteúdos técnicos das nossas áreas de negócio, contamos com a nossa 
Gestora de Qualidade e Controles Internos, Mariana Silva,  para analisar os requisitos de 
qualidade e as interfaces entre as áreas de negócio. Após esse mapeamento, os Manus 
indicados como colaboradores do projeto na elaboração de conteúdos sobre seus 
setores/gerências foram familiarizados com a ideia de termos uma plataforma de educação 
corporativa através de um workshop sobre como poderíamos criar conteúdos mais 
interessantes e criativos com ferramentas simples. Foram disponibilizados treinamentos 
online – elaborados por uma analista de TI – sobre utilização de programas de edição de 
áudio e vídeo. Também fizemos a aquisição de um microfone de maior performance a fim 
de garantir a qualidade da gravação. Demos o caminho das pedras indicando sites, 
repositórios de layouts gratuitos e propomos que ficassem livres para criar... Sem slide 
padrão da empresa, sem cor padrão, sem logotipo, sem limites... 

Acolhimento e Colaboração e Identificação de talentos: com as responsabilidades das 
entregas diárias, adaptação ao formato híbrido de trabalho, receio do COVID 19, era 
inevitável que alguns atrasos de cronograma acontecessem. A proposta inicial era a 
mobilização de uma sala, dentro da empresa, para a realização das gravações de áudio. 
Por causa das ondas da Pandemia, para que todos se sentissem acolhidos em suas 
inseguranças, muitas gravações foram realizadas de casa e os ajustes de áudio foram 
realizados por nossa analista administrativa cedida para o projeto. Muitos Manus, mesmo 
com o treinamento online, não se sentiram familiarizados com o uso das ferramentas. 
Novamente, nossa analista de plantão, se apropriou das técnicas básicas de edição de 
áudio e vídeo oferecendo ajuda individualizada presencial e à distância. Daí, descobrimos 
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um outro talento: uma analista técnica, com formação em Química, apaixonada por 
educação. Quando se deparou com o desafio de elaborar um treinamento sobre produtos 
químicos, se disponibilizou a transformar 01 treinamento em 13 – dentro do prazo inicial 
estipulado. E cumpriu com louvor, encantando.  

Engajamento e Reconhecimento e Identificação de talentos: Ao todo, 17 Manus 
participaram da elaboração de mais de 40 treinamentos. Ao final, elegemos 04 pela 
dedicação diferenciada ao projeto. Nosso marketing elaborou uma arte específica e 
enviamos aos respectivos gestores um e-mail com observações individuais sobre a 
atuação de cada um e chamamos atenção para a necessidade de um olhar atento neles! 
Nosso objetivo foi dar visibilidade aos talentos escondidos e potenciais futuros líderes para 
que essa dedicação tenha um reflexo positivo em suas avaliações pelos gestores. 

Continuando com o clima de reconhecimento, após todos os treinamentos entregues, 
enviamos uma mensagem tipo “gift cards” de agradecimento e fizemos um mimo10 para os 
17 envolvidos: uma caixinha de acrílico, transparente, com a logo da EduManu. Dentro, um 
bombom e uma tag com correntinha de metal e o agradecimento: “Obrigado por pensar 
fora da caixa”. Você nos ajudou a dar forma aos nossos primeiros treinamentos. 
Aprendemos a recriar. Você topou sair do padrão e embarcou conosco nessa aposta 
mais despretensiosa e artesanal, carregada de boa energia empenho” 

As reações foram as melhores: tivemos abraços, mensagens instantâneas10, um 
chorinho... 

Quanto aos gestores, esses não foram esquecidos: criamos outro “gift card” 10 e enviamos 
a todos que colaboraram com o tempo dos seus Manus. Foi a primeira vez que a 
comunicação aconteceu num formato menos “corporativo” e eles adoraram a mensagem: 
“Muito obrigado por nos ajudar a tocar esse projeto! A sua colaboração, nos 
apoiando com o tempo da sua equipe foi fundamental.” 

Customizamos bunners10 para página inicial da plataforma com as fotos dos Manus que 
participaram da elaboração dos treinamentos.10 
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D) RESULTADOS E CONCLUSÃO 
 

1. O projeto trouxe novos ventos. Tivemos 03 movimentações de setor. Engajamento 
de 17 funcionários que entregaram 43 treinamentos de viés técnico sobre suas 
áreas 10; 
 

2. Introdução de uma forma de comunicação diferente, inovadora e criativa – sem 
custos para empresa. A partir disso, tivemos autorização para aquisição da versão 
paga e aprovação para continuidade da criação de peças e textos fora do padrão 
formal - https://app.genial.ly/dashboard?from=login-true  
 

3. A partir do processo de planejamento e implantação da plataforma, começamos um 
movimento diferente. Esse movimento tem fertilizado o ambiente criativo que 
precisamos para fundamentar a cultura de inovação necessária à empresa – com 
traços de colaboração da manutenção de boa saúde mental incentivada pelo 
exercício da criatividade10; 
 

4. O processo de elaboração e implantação da plataforma gerou a movimentação da 
nossa analista administrativa/facilities para o quadro de funcionários do RH, na área 
de Desenvolvimento Organizacional. Com isso, absorvemos uma funcionária 
terceirizada da área de recepção ao quadro de funcionários Administrativos/facilities. 
A decisão transformou a vida de uma mãe com 02 filhos. Hoje temos mais uma 
funcionária feliz e reconhecida por desfrutar dos benefícios diferenciados de uma 
empresa multinacional; 
 

5. Tivemos 01 funcionário da operação, setor de manutenção mecânica, reconhecido 
por encarar o desafio de elaborar um roteiro de treinamento com gravação de voz e 
muito feliz por participar de uma atividade tão diferente da atividade habitual; 
 

6. Tivemos uma Manu, de formação técnica em ciências extas, se descobrindo nos 
caminhos da educação e inaugurando momentos de criatividade e parceria; A 
mesma Manu foi indicada ao prêmio MANUCARE – Programa de Reconhecimento 
dos Colaboradores, criado pela Matriz da Bélgica, tendo sido vitoriosa dentre 
funcionários de várias partes do mundo.  
 

7. Tivemos 02 funcionários manifestando desejo de participar de outros projetos de 
educação corporativa; 
 

8. 57 cursos online em parceria com UOL EDTECH, distribuídos entre os temas: 
Diversidade, Comunicação, Trabalho em Equipe, Inovação e Tecnologias, 
Resiliência e Inteligência Emocional, Foco no Cliente, Autoconhecimento, Liderança, 
Administração do tempo, Foco em Resultado e Vendas e Negociação. 
 

9. 43 treinamentos sobre o Negócio (produtos, áreas de negócio, etc.); 

https://app.genial.ly/dashboard?from=login-true
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10. 228 títulos na Manuteca (Vídeos, E-books e Podcasts) distribuídos entre os temas: 

Carreira &Protagonismo, Gestão do Tempo e Produtividade, Liderança, 
Comunicação, Inovação, Cultura Ágil, Resiliência e Inteligência Emocional, 
Diversidade, Comportamento & Coisa e Tal, LGPD, Áreas de Negócio (Comercial, 
Jurídico, TI, Comércio Exterior, Logística e Supply Chain, Finanças e Controladoria 
e RH & Marketing); 
 
 

11. Mais de 1.900 horas de treinamento realizados; 
 

12. Vídeo depoimento de Manus que mais acessaram a plataforma em 06 meses; Link do 
vídeo exportado: https://www.transfernow.net/dl/20220705bAJhwIMt 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.transfernow.net%2Fdl%2F20220705bAJhwIMt&data=05%7C01%7Cana.copelli%40manuchar.com.br%7Cf61eec0c7438464e989108da5eaa0e73%7C1da4383b80644d80ad267ee24a0ac477%7C0%7C0%7C637926381730040070%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FAokd5Ph0BpwwtCPTvInEsEqpLaoiyce%2FmEJTqvxpek%3D&reserved=0


  Prêmio Ser Humano   -     42ª edição l 2022     -    ABRH-RJ  

12 
 

 

 

 

NOTAS DE FIM/REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
1. TOLEDO, P.B.F. O Comportamento da Geração Z e a Influência nas Atitudes dos 

Professores. In: Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia, 2012, Mato 
Grosso. Disponível em https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos12/38516548.pdf 
  

2. Psicologia Viva. Documento Eletrônico. Disponível em 
https://blog.psicologiaviva.com.br/autocuidado/  
 

3. Cultura do Imediatismo: O que é, Consequências e Como lidar. Documento 
Eletrônico. Disponível em https://fia.com.br/blog/cultura-do-imediatismo/ 
 

4. Treinamento e Desenvolvimento de pessoas: o que é e como criar uma estratégia 
de sucesso. Documento Eletrônico. Disponível em 
https://www.gupy.io/blog/treinamento-e-
desenvolvimento#:~:text=Treinamento%20e%20Desenvolvimento%20de%20pessoa
s%20(T%26D)%20%C3%A9%20todo%20o%20processo,funcion%C3%A1rio%20no
%20seu%20crescimento%20profissional. 
 

5. O QUE É EDUCAÇÃO DISRUPTIVA. Documento Eletrônico. Disponível em 
https://www.iberdrola.com/talentos/educacao-disruptiva 
 

6. BRANCO, A.R. O PERFIL DAS UNIVERSIDADES CORPORATIVAS NO BRASIL. 
In: Revista de Administração Mackenzie. Disponível em 
https://www.scielo.br/j/ram/a/hJqNvxpqgQgwFRPs9LwHDZb/?lang=pt 
 

7. ARAÚJO, G.B.B. COMO OS PRINCÍPIOS DA TEORIA CAÓRDICA PODEM 
AJUDAR AS EMPRESAS NESTE NOVO AMBIENTE ORGANIZACIONAL. 
Documento Eletrônico. Disponível em 
https://repositorio.uniceub.br/jspui/bitstream/123456789/828/2/20251244.pdf 
 

8. Engajamento indicado no índice superior a 85% de respostas. Resultados de 
pesquisas de clima nos anos de 2020 e 2021 
 

9. Programa de Desenvolvimento de Lideranças, Programa de Desenvolvimento 
Comercial, Programa de Desenvolvimento Gerencial, Programa de Desenvolvimento 
Operacional I, II e III 
 

10. Ver ANEXOS ILUSTRATIVOS 
 

https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos12/38516548.pdf
https://blog.psicologiaviva.com.br/autocuidado/
https://fia.com.br/blog/cultura-do-imediatismo/
https://www.gupy.io/blog/treinamento-e-desenvolvimento#:~:text=Treinamento%20e%20Desenvolvimento%20de%20pessoas%20(T%26D)%20%C3%A9%20todo%20o%20processo,funcion%C3%A1rio%20no%20seu%20crescimento%20profissional
https://www.gupy.io/blog/treinamento-e-desenvolvimento#:~:text=Treinamento%20e%20Desenvolvimento%20de%20pessoas%20(T%26D)%20%C3%A9%20todo%20o%20processo,funcion%C3%A1rio%20no%20seu%20crescimento%20profissional
https://www.gupy.io/blog/treinamento-e-desenvolvimento#:~:text=Treinamento%20e%20Desenvolvimento%20de%20pessoas%20(T%26D)%20%C3%A9%20todo%20o%20processo,funcion%C3%A1rio%20no%20seu%20crescimento%20profissional
https://www.gupy.io/blog/treinamento-e-desenvolvimento#:~:text=Treinamento%20e%20Desenvolvimento%20de%20pessoas%20(T%26D)%20%C3%A9%20todo%20o%20processo,funcion%C3%A1rio%20no%20seu%20crescimento%20profissional
https://www.iberdrola.com/talentos/educacao-disruptiva
https://www.scielo.br/j/ram/a/hJqNvxpqgQgwFRPs9LwHDZb/?lang=pt
https://repositorio.uniceub.br/jspui/bitstream/123456789/828/2/20251244.pdf
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ANEXOS ILUSTRATIVOS 
 

    
   01 de nossas páginas iniciais:  
 

 
 
Nossa Manuteca: 
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Nossa Catálogo de cursos: 
 

 
 

   
 

 



  Prêmio Ser Humano   -     42ª edição l 2022     -    ABRH-RJ  

15 
 

 
 

  

 


