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Ser um agente da transformação 

para que as empresas sejam boas para 

trabalhar, boas para os negócios e 

boas para o mundo.

Nosso
Propósito

SOBRE A GERAÇÃO SOCIAL bom para
trabalhar 

bom para
os negócios 

bom para
o mundo



Mercado
 _Um pouco do contexto do mercado atualmente_



Hoje, consumidores, clientes, cidadãos, autoridades 
públicas, investidores têm dado mais importância às 
questões sociais quando tomam as suas decisões ou fazem 
as suas escolhas. Isso pressiona as empresas a se 
preocuparem mais com questões sociais e ambientais, em 
busca por critérios que garantam a sustentabilidade do 
mundo. Buscam-se desde rótulos, embalagens, produtos 
que não agridam o ambiente até instituições e 
preocupadas com a comunidade em um exercício conjunto 
com o poder público em busca de melhores condições 
culturais, educacionais e esportivas para todos.

Desenvolvimento 
Sustentável

SOBRE O MERCADO



 
 

Contexto
SOBRE O MERCADO

Para conquistar um resultado superior alcançado pelo mercado, 

as Melhores Empresas para se Trabalhar contam com pessoas 

preparadas e dispostas a dar mais de si em tempos de dificuldade. 

Para isso, colocaram o RH e capacitação interna em sua 

estratégia de negócio, com a gestão de indicadores de desempenho, 

produtividade e satisfação. Quando têm os dados em mãos, revisa os 

processos, analisa, e cria novas oportunidades.

Um negócio comum, por exemplo, tem uma rotatividade 

voluntária de 25% no Brasil. A porcentagem calculada pelo Dieese 

preocupa, pois, revela que um quarto do total da força de trabalho é 

perdido a cada ano. Nas Melhores Empresas Para Trabalhar, as saídas 

voluntárias estão nos 11%. Menos de metade do que tem sido praticada 

no mercado de trabalho.

-

-

-



Cursos
  & Demanda

 _Cartas de treinamentos e palestras_



Elaboração do Código de Ética
Este curso tem como proposta orientar os integrantes do RH ou 

responsáveis pela elaboração/revisão do Código de Ética da empresa, 

para elaborar um Código de Ética seguindo a tendência das grandes 

empresas e totalmente orientado a disseminar a cultura da organização 

e prevenir problemas.

O que esperar deste curso:

➔ Modelo para elaboração do código de ética com sugestões a 

serem abordadas em cada sessão para os principais 

stakeholders da empresa;

➔ Exercícios práticos para facilitar a elaboração do código de ética;

➔ Estratégias para disseminar a cultura da empresa;

➔ Estratégias para evitar problemas recorrentes e prevenir novas 

situações.

PROJETO



 
 

Responsabilidade Social e
Novas Tendências

PROJETO

Este treinamento tem como escopo instruir gestores, integrantes 

do RH e interessados no tema, para aplicar a Responsabilidade Social na 

empresa, abordando as novas tendências, como o Capitalismo 

Consciente, Sistema B e os Negócios Sociais.

O que esperar deste curso:

➔ Contextualização histórica com cases;

➔ Estratégias para implantar a Responsabilidade Social na empresa;

➔ Cases de empresas, inclusive da região de Maringá;

➔ Visão sobre as novas tendências relacionadas a responsabilidade 

social, como o Capitalismo Consciente, Sistema B e Negócios 

Sociais.



 
 

Propósito Empresarial e 
Responsabilidade Social

PROJETO

Este curso tem como escopo contextualizar gestores de 

empresas, integrantes do RH, profissionais de marketing e 

interessados no tema, sobre a importância de a empresa ter um 

propósito bem definido que seja capaz de inspirar colaboradores e 

clientes para descobrimento e disseminação do propósito na 

organização.

O que esperar deste curso:

➔ Definições, visões e classificações sobre propósito;

➔ Cases;

➔ Exercícios para auxiliar na descoberta do propósito da 

empresa;

➔ Estratégias para disseminar o propósito na organização.



 
 

Projetos de Voluntariado 
Corporativo

PROJETO

Este curso tem como escopo instruir gestores, integrantes do 

RH e interessados no tema, para aplicar e gerenciar projetos e ações 

que envolvam o voluntariado corporativo, gerando na empresa um 

maior engajamento, satisfação interna e envolvimento com a 

comunidade.

O que esperar deste curso:

➔ Relacionamento entre Empresa e Comunidade;

➔ Formas de gestão do projeto de voluntariado;

➔ Como aplicar a realidade de diferentes organizações;

➔ Cases de voluntariado corporativo;

➔ Como obter mídia espontânea;

➔ Exercícios e modelos práticos para aplicação.



Liderança Consciente 
Como criar uma cultura colaborativa?

PROJETO

Este treinamento tem como objetivo formar uma liderança 

consciente, com maior autoconhecimento e ciente de seu propósito, 

apta a desenvolver a consciência em sua equipe e na empresa, para 

que seja integrado na empresa um senso de colaboração e significado, 

aumentando a produtividade, a qualidade das entregas,a  motivação e 

engajamento dentro da empresa. 

O que esperar deste curso:

➔ Exercícios para aumentar o autoconhecimento e a descoberta 

do propósito;

➔ Orientações e exercícios para desenvolver a liderança servidora;

➔ Orientações e diretrizes para aumentar a colaboração e o senso 

de pertencimento da equipe;



   A Geração Social - Consultoria em Responsabilidade 

Social também possui know how em áreas que 

trabalham tópicos como Compliance, Sustentabilidade, 

Cultura Organizacional Consciente, Consumo & 

Capitalismo Consciente, Responsabilidade Social 

Empresarial, Sistema B, Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável, Inclusão, Saúde Mental no trabalho, entre 

outros. Demandas de cursos ou falas específicas, 

podem ser acordadas conforme necessidade, nos 

colocamos a disposição para quaisquer dúvidas.

Sustentabilidade
Cases e explanações de projetos 
ambientais, gestão consciente, 
inclusão, Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS).

 

Consumo & Capitalismo Consciente
Movimentos e ações que trabalham o 
consumo mais consciente e o 
capitalismo com propósito.

Responsabilidade Social
E às Novas Tendências
Áreas e atuações da responsabilidade 
social, impacto e relacionamento com 
stakeholders, certificações como 
Sistema B, ODS, pacto global.

Demandas



Investimento
de projeto

Palestras R$ 500,00 / hora

Treinamentos (de 4 a 8 horas)*  R$ 75,00 hora/aluno 
*mínimo 10 alunos

Cursos extensivos (à partir de 12 horas)*  R$ 60,00 hora/aluno 
*mínimo 10 alunos

Observações: Os materiais didáticos já estão inclusos no valor;
O valor do deslocamento e hospedagem (caso aplicável) não está incluso;



Metodologia

Slides Exercícios 
Práticos Cases Networking



Carolina Pimentel

Brenda Elisa

Equipe
Facilitadores de
 Transformação

CEO da Geração Social. Advogada, formada em Direito na 
Universidade Estadual de Maringá, MBA em Gestão Ambiental e 
Economia Sustentável pela Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul e MBA em Gestão Social pelo Instituto Brasileiro de 
Gestão Social. Durante a faculdade  estagiou na Justiça Federal do 
Paraná. Está diretora da Associação Brasileira de Recursos 
Humanos em Maringá da Gestão 2017-2019. Coordena o Núcleo 
Nós Podemos Maringá que desenvolve ações dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Consultora na Geração Social. Psicóloga com ênfase em educação, formada 
pela Universidade Estadual de Maringá. Durante sua formação atuou na 
PSIQUE Consultoria Empresa Júnior. Estagiou no Hospital Universitário de 
Maringá. Participou de grupo de estudos de Políticas Públicas. E atualmente 
está como Psicóloga voluntária da AMSM (Associação Maringaense de 
Saúde Mental) e da Pastoral da Saúde da Igreja Sta. Maria Goretti. 



Equipe
Facilitadores de
 Transformação

Nadheska Rodrigues

Renan Essi

Consultora na Geração Social. Graduanda em Engenharia de Produção pela 
Universidade Estadual de Maringá. Atua desde 2013 no gerenciamento de 
projetos sociais. Trabalhou no Movimento Empresa Júnior e na Federação das 
Empresas Juniores do Estado do Paraná fomentando o empreendedorismo nos 
acadêmicos das Instituições de Ensino Superior. Membro fundadora da Enactus 
UEM, organização que promove o empoderamento de comunidades através do 
empreendedorismo social. Atualmente é membro voluntária do Projeto Amparo, 
que visa proporcionar uma moradia digna para crianças carentes.

Atua como Gestor de Projetos Sociais da Geração Social, fomentando 
a responsabilidade social de empresas a partir da conexão que é 
gerada entre elas e ONGs/OSCs. Graduando em Engenharia Civil pela 
Universidade Estadual de Maringá. Participou ativamente do 
Movimento Empresa Júnior de 2013 até 2017, passando pelos cargos 
de Diretor Gestão de Pessoas, Diretor de Jurídico-Financeiro e 
Conselheiro da Empresa Júnior, em que trabalhou no 
desenvolvimento dos membros da empresa e na gestão da empresa. 



Equipe
Facilitadores de
 Transformação

Vinícius Aguiar

Vítor Caleffi

Gestor de Parcerias na Geração Social. Graduando em Engenharia de Produção 
na Universidade Estadual de Maringá, graduando em Tecnólogo em Processos 
Gerenciais pela UniCesumar - Centro Universitário de Maringá, formado técnico 
em Qualidade pelo SENAC-Maringá. Atualmente é Diretor de Ações Comunitárias 
na ABRH Noroeste e  Gestor de Projetos no Núcleo Nós Podemos Maringá que 
desenvolve ações dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Foi 
Vice-Presidente da Gestão 2017 do Centro de Voluntariado Universitário (CVU) de 
Maringá, que tem por objetivo fomentar o trabalho voluntário no meio acadêmico. 

Atua como Gestor de Marketing Social da Geração Social. Graduando 
em Engenharia de Produção pela Universidade Estadual de Maringá. 
Participou do Movimento Empresa Júnior desde 2015, passando pelos 
cargos de Diretor Relações Externas da Empresa Júnior, em que 
trabalhou com os stakeholders da empresa, e Diretor de Comunicação 
da Federação das Empresas Juniores do Estado do Paraná, em que 
trabalhou fortalecendo a imagem do movimento e fomentando o 
propósito de transformação do Brasil entre os universitários.
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Vamos construir um 
mundo melhor juntos?



Telefone: (44) 4141-1166 - WhatsApp
ou (44) 9 9977-1376 - WhatsApp
Email: contato@geracaosocialconsultoria.com.br
Site: www.geracaosocial.com.br/
Facebook: 
https://www.facebook.com/geracaosocialconsultoria
Instagram: 
https://www.instagram.com/geracaosocialconsultoria/

NOSSOS
CONTATOS

http://www.geracaosocialconsultoria.com.br/
https://www.geracaosocial.com.br/
https://www.facebook.com/geracaosocialconsultoria
https://www.facebook.com/geracaosocialconsultoria
https://www.instagram.com/geracaosocialconsultoria/
https://www.instagram.com/geracaosocialconsultoria/
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Gratidão
pela atenção!


