EXPONENCIANDO
RESULTADOS
Somos uma freestyle na condução de conhecimento, que
desenvolve e estimula o processo de aprendizado contínuo de
pessoas e organizações, exponenciando seus resultados.
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Simon
Sinek
Otimista e Autor
na Simon Sinek Inc.

Líderes não cuidam de
resultados. Líderes cuidam
de pessoas. E pessoas
geram resultados.

FILOSOFIA DA PROVOKO
PROPÓSITO
Atuar como um agente ativo na construção de uma sociedade
mais virtuosa e feliz, através de pessoas e organizações
MISSÃO E VISÃO
Ser uma empresa free style em condução do
conhecimento a fim de desenvolver e estimular o
processo de aprendizagem contínuo visando elevar
o desempenho de pessoas e organizações,
exponenciando resultados mais positivos e
significativos.

VALORES
• Valorização da essência humana
• Ética nos relacionamentos
• Foco no aprendizado constante e nos resultados
• Impactar positivamente pessoas e organizações
• Compartilhar e multiplicar o conhecimento
• Estimular a criatividade, inovação e inclusão

PROVOKO EM NÚMEROS
Em apenas 8 anos a Provoko já provocou muitas soluções!

41

Clientes recomendados
para as certificações
ISO 9001 e 14001

99

Empresas
Atendidas

124

Projetos
Implantados

15.000

Pessoas
Capacitadas

1.600h

Atendimento
com Coaching

Aqui você conhece alguns dos nossos clientes, mas no site tem mais: www.provoko.com.br

Referência: 2012 - 2020

Nossa
história

Karina Rebelo
Sócia Diretora da Provoko
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Master Coaching pela SBCoaching.
Especialista em Psicologia Positiva pela Unyleya.
Bacharel em Administração de Empresas.
Especialista em Estratégias de Marketing – foco em vendas.
Atua em áreas de controle de qualidade, implantação da ISO 9001, com
mais de 17 anos de experiência em sistemas de gestão da qualidade,
gestão de processos, desenvolvimento de liderança e relacionamento
interpessoal, planejamento estratégico, BSC, atendimento ao cliente.
Docente nas áreas de Gestão de Pessoas, Qualidade em Serviços,
Neuronegociação, Neuroliderança e Marketing em Serviços.
Formação pela SBDG em Coordenação de grupos e desenvolvimento de
liderança.
Especialista em Neuroliderança e Neurocoaching pelo IBC.
Coordenadora do Curso Líder Cocriativo na Extensão da Unisinos.
Credenciada pelo Sebrae.

Ramon Claro
Sócio Diretor da Provoko
•
•
•
•

Administrador de empresas
Técnico em calçado e curtimento.
25 de experiência no segmento coureiro calçadista.
Consultor especialista na implantação de Ferramentas de Gestão da
Qualidade e Normas certificáveis:
• ISO 9001
• ISO 14001
• SASSMAQ
• Programa OEA
• Cadastro Corporativo CRCC – Petrobrás
• Lead Assessor MCG / Batalas - Inglaterra.
• Responsável pela recomendação para a certificação de mais de 30
empresas nos segmentos coureiro-calçadista, têxtil, metal mecânico,
logística e automotivo.

PORTFÓLIO DE SERVIÇOS

Desenvolvimento
Humano
Desenvolver competências
comportamentais é o diferencial para o
sucesso de pessoas e organizações.

Projetos, Palestras, Workshops e Cursos abertos e incompany
sob medida. Alguns dos temas abordados:
• Comunicação e Feedback
• Gestão de Conflitos
• O Processo Criativo
• Trabalho em Equipe
• Líder Cocriativo
• Liderança por Resultados
• Gerenciamento do Desempenho
• Líder Coach
• Relacionamento Interpessoal
• Gestão de Pessoas
• Condução de Reuniões
• Gestão do Tempo
• Neuroliderança
• Neurocoaching
• Psicologia Positiva

Gestão de
Pessoas
Consultoria na estruturação da
área de Recursos Humanos, com
foco no equilíbrio de gente e
gestão nas organizações.

Desenvolvimento de
Competências:
• Individuais
• Equipes
• Gestores

Gestão
Empresarial
Atuamos nas áreas de Gestão do
negócio, Produção, Engenharia,
Logística e Custos, oferecendo soluções
integradas e inteligentes para alavancar
os resultados dos clientes.

Os serviços compreendem:
• Planejamento estratégico
• Reestruturação e mapeamento de processos
• TPM - Manutenção Produtiva Total
• Manufatura enxuta (Lean manufacturing)
• Implantação de Normas certificáveis – ISO 9001 e 14001
• Implantação do Programa OEA – Receita Federal
• Cadastro corporativo – CRCC Petrobrás
• Gestão de combate a perdas

Coach
Executivo
Orientar profissionais em busca de
resultados escolhidos através de
autoconhecimento e descobertas de seus
modelos de sucessos.

O processo propõe:
•
•
•
•
•
•

Assessment
Analise de performance
Desenvolvimento da liderança
Trabalhar as crenças limitantes
Potencializar resultados de forma acelerada
Construção de plano de ação

Modalidades de certificação

Programa OEA
Programa de adesão voluntária
certificável da Receita Federal
Brasileira, reconhecido mundialmente
pela OMA, em que as empresas que
desejam a certificação, devem
adotar procedimentos que garantam a
segurança física de suas cargas e o
cumprimento das suas obrigações
tributárias e aduaneiras.

OEA Segurança: o foco desta certificação é o fluxo de
exportação. A certificação é baseada no
cumprimento dos requisitos de segurança (Políticas de
TI, Políticas de RH, Segurança física da carga, controle
de acesso...
OEA C: o foco é o fluxo de importação. A certificação é
baseada no cumprimento das normas e procedimentos
aduaneiros (descrição e classificação fiscal das
mercadorias, regras de origem, cerificados de origem,
entre outros...)
OEA integrado: Essa certificação corresponde
aos operadores que optarem pela certificação conjunta
do OEA Segurança e Conformidade

A FORMA PROVOKO DE TRABALHAR
Não existe fórmula mágica. Aqui nós entendemos as necessidades e construímos juntos as
soluções de forma sustentável.

Conhecer o cliente e
suas necessidades

Ensinar e
fazer juntos

Avaliar os
resultados obtidos

Melhorar
sempre

Você está
convocado!
Mais do que um convite, você está
convocado para realizar o melhor que
alguém pode fazer por si mesmo: o
desenvolvimento de suas competências.
Para garantir o sucesso dessa jornada, nós
queremos estar ao seu lado, transmitindo e
construindo conhecimentos, multiplicando
ideias e compartilhando o saber fazer.

Depoimentos
Andrelita Soares
Ger. Admin. Smartel

"Fiz o curso de
Liderança Cocriativa
com a Karina e sem
sombra de dúvidas
proporcionou uma
transformação na
minha vida, tanto
pessoal quanto
profissional! Passei a
entender o meu eu e
consequentemente
compreender como
eu poderia me
colocar ao lado do
outro."

Adriana Ramon
Gerente de RH Union

Marilu Benincá de David
Vice-presidente
Administrativa Imed

Andrea Ferraz
Diretora da Top Global

Kelen Reche
Coordenadora de DHO
na Rometal

“Gratidão, é a
palavra que me
define depois
que conheci a
Karina, sermos
gratos por tudo
que temos, e
sempre olhar
para nós mesmo
antes de apontar
para o outro.
Precisamos nos
curar primeiro,
para depois
conseguir ajudar
o outro.”

"A Provoko
desempenha um
ótimo trabalho de
consultoria. É uma
empresa referência no
mercado e oferece um
serviço personalizado
que veio ao encontro
das necessidades da
Imed e proporcionou
soluções para o
crescimento
sustentável da nossa
organização.

"A Karina entrou na
nossa empresa e nas
nossas vidas em um
momento intenso, e foi
fundamental para o
processo de
desenvolvimento das
pessoas da equipe.
Provocou-nos a dizer e
principalmente a ouvir
muitas verdades, e nos
motivou a acreditar em
nosso potencial.
Criamos um vínculo de
muitas trocas, e ela
segue sempre disposta
a nos acolher e
orientar”

"O despertar do Eu
Profissional, e do
Eu como
protagonista da
minha vida fez todo
o sentido quando
participei do curso
dela de Líder
Cocriativo em 2016,
de lá pra cá sou
super fã da Karina
e admiro muito o
seu trabalho e a
paixão dela
psicologia positiva.
Gratidão por estar
na minha vida!"

51 98111-9565

karina@provoko.com.br
www.provoko.com.br

