


QUEM SOMOS

Fundada em 2011, a R122 é 
uma companhia que oferece 
soluções de desenvolvimento 
voltadas à transformação de 
indivíduos e organizações.

Buscamos excelência no que fazemos. Temos o compromisso de conhecer e aplicar 
métodos de desenvolvimento baseados em ciência e cumprir com os padrões éticos 
e de qualidade da International Coach Federation (ICF), principal associação de 
coaching do mundo, bem como com as melhores práticas internacionais de 
treinamento e desenvolvimento.



NOSSA 
ESSÊNCIA É
COMPOSTA DE:

VISÃO
Ser referência global no 
desenvolvimento e transformação de 
organizações e pessoas, bem como 
na consolidação de líderes equipados, 
integrais, verdadeiros e 
transformadores.

MISSÃO
Por meio da Verdade, Ciência e 
Facilitação, promover o 
desenvolvimento e a transformação 
de líderes, organizações e pessoas 
que transformam seus próprios 
contextos.

VALORES
Verdade, parceria, transformação, 
confiança, desenvolvimento contínuo, 
ciência e avanço.



Nossos produtos são contratados tanto por companhias
como por pessoas físicas. Na parceria com companhias, 
trabalhamos com organizações de tamanhos e 
nacionalidades distintas. Alguns de nossos clientes 
corporativos desde 2011:

NOSSOS CLIENTES

Bristol-Myers Squibb B2W

Fundação Maria Cecília Souto Vidigal

Grupo Boticário

Editora Trip

Senior Sistemas

Cogna Educação

Cescon Barrieu Advogados

Vetor Brasil Votorantim Cimentos

DHL

GrandVision by Fototica

Soulphia

Oath (Yahoo e Aol)

Suzano

Mylan



RESULTADOS NPS
NET PROMOTER SCORE (desde jan/2016)

Net Promoter Score - Ferramenta 
de satisfação de
clientes desenvolvida por Fred 
Reichheld, Bain & Company, and
Satmetrix.

NPS
87

88%
promotores



FRENTES

FACILITAÇÃO

EDUCAÇÃO

DIRECIONAMENTO

MULHERES

ENTREGAS

Produtividade 
com 

Sustentabilidade
Potencialização 

de Carreiras

Fortalecimento 
de Líderes

Desenvolvimento 
de Soft Skills

Neurociências
Andragogia / Heutagogia
Meios e recursos digitais



FACILITAÇÃO
SOLUÇÕES R122

• 1-Day Coaching
• Coaching de Equipes
• Coaching Executivo
• Coaching de Liderança
• Coaching Pessoal
• Roda de Coaching
• Incubadora de Competências
• Leader-Team Integration - LTI



• Trabalho pontual e sazonal de coaches para atender líderes em suas equipes em 
demandas específicas.

1-Day Coaching

• Dedicado a equipes funcionais e/ou por projetos, que tenham objetivos únicos a ser 
atingidos. Baseado em demandas e objetivos estabelecidos pela companhia.

Coaching de Equipes

• Voltado ao desenvolvimento de competências / obtenção de objetivos, baseado em 
metas estabelecidas pela organização. Envolvimento de diversas esferas.

Coaching Executivo

• Foca no desenvolvimento integral do líder, trabalhando desde questões mais 
pessoais ao desenvolvimento de competências específicas.

Coaching de Liderança

FACILITAÇÃO
SOLUÇÕES R122



FACILITAÇÃO
SOLUÇÕES R122

• Contratado pela Pessoa Física para desenvolvimento de competências, obtenção 
de metas, aspectos de carreiras, etc.

Coaching Pessoal

• Trabalho com grupos em temas de interesse comum.

Roda de Coaching

• Trabalho desenvolvido em módulos com opções de customização para definição 
e/ou desenvolvimento de competências específicas.

Incubadora de Competências

• Trabalho voltado à integração de líderes e suas equipes, seja em situação de nova 
liderança ou momentos específicos.

Leader-Team Integration - LTI



EDUCAÇÃO
SOLUÇÕES R122

• Comunicação que Transforma
• Diferenças Poderosas
• Método de Capacitação de Mentores
• Novos Códigos do Feedback
• O Líder Completo
• O Novo Líder
• Princípios da Liderança Neuroeficaz
• Cursos Online
• Workshops e Palestras 

Customizados



• Treinamento de comunicação interpessoal com aplicação individual e coletiva e 
foco na produtividade.

Comunicação que Transforma

• Workshop dedicado ao trabalho de diferenças de perfil, a fim de gerar sinergia e 
produtividade.

Diferenças Poderosas

• Treinamento de mentores e orientação de mentorados, para organizações com 
cultura de mentoria ou que querem estabelecer tal cultura. 

Método de Capacitação de Mentores

• Trabalho na cultura e abordagem diferenciada de feedback.

Novos Códigos do Feedback
EDUCAÇÃO
SOLUÇÕES R122



• Treinamento com certificação internacional, para desenvolvimento de competências 
da 4ª fase da liderança.

O Líder Completo

• Desenvolvimento da mentalidade e das competências de liderança e gestão, para 
Líderes níveis em primeiro nível.

O Novo Líder

• Teorias ultramodernas de liderança, baseadas em descobertas recentes das 
neurociências.

Princípios da Liderança Neuroeficaz

• Conteúdos e formatos desenvolvidos a partir da demanda da organização

Treinamentos Customizados

• Materiais assíncronos de conteúdos sobre Neurociência, Autogestão de Carreira e 
Autoliderança

Cursos Online

EDUCAÇÃO
SOLUÇÕES R122



DIRECIONAMENTO
SOLUÇÕES R122

• Career Planning
• F.A.P.
• Mentoring
• Mentor Coaching / Supervisão



• Planejamento de Carreira com base em metodologia específica R122.

Career Planning

• Utilização de ferramentas de análise perfil para diagnósticos e planos de 
desenvolvimento.

Ferramentas de Análise Perfil (FAP)

• Trabalho de desenvolvimento de competências, de negócios e avanço para 
objetivos, com abordagem de mentoria.

Mentoring

• Específico para coaches que seguem os padrões da International Coach
Federation.

Mentor Coaching / Supervisão
D IREC IONAMENTO

SOLUÇÕES R122



MULHERES
SOLUÇÕES R122

• C4Women
• Soluções Customizadas



• Trabalho de coaching em grupo desenvolvido para mulheres em posições 
executivas e de liderança.

C4Women

• Desenvolvidas em conformidade com as metas da organização.

Soluções Customizadas

MULHERES
SOLUÇÕES R122



Parceiros & Padrões



MARIEL 
ZAMPELLIN

FACILITAÇÃO/ EDUCAÇÃO
DIRECIONAMENTO / MULHERES

SP | ALPHAVILLE

FACILITAÇÃO / EDUCAÇÃO
DIRECIONAMENTO

SP | ALPHAVILLE

MARCOS
CAMARGO

FACILITAÇÃO / EDUCAÇÃO
DIRECIONAMENTO / MULHERES

SP | SÃO PAULO 

PATRÍCIA
SCHUINDT

FACILITAÇÃO / EDUCAÇÃO
DIRECIONAMENTO / MULHERES

SP | RIBEIRÃO PRETO

GRAZIELA
TEIXEIRA

JULIANA DE
LACERDA CAMARGO

EDUCAÇÃO / DIRECIONAMENTO
SP | RIBEIRÃO PRETO

MARCELO 
TEIXEIRA

FACILITAÇÃO / EDUCAÇÃO
DIRECIONAMENTO / MULHERES

SP | ARARAQUARA

CLIQUE E ACESSE: www.r122.com.br/sobre

http://www.r122.com.br/sobre


contato@r122.com.br R122 @r122_betransformed www.r122.com.br


