A All About People surgiu como fruto de uma jornada
multidisciplinar por diferentes organizações e países.
Essa trajetória permitiu que se entendesse que o bom
desempenho é atingido a partir do bem-estar das pessoas, em
um ambiente saudável, que impulsiona o coletivo na medida
em que se reconhece o indivíduo sob múltiplas perspectivas.
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NOSSO NOME
All

/ól/

About

/aba’ut/

People

/pi’pol/

Tudo | pronome indefinido

Sobre | preposição

Pessoas | substantivo feminino

1. A totalidade das coisas, dos seres.

1. À noção (assunto, questão, etc.).

1. Indivíduos considerados por si

2. O que é mais importante; o que de

2. Acerca de; a respeito de.

mesmos; seres humanos.

fato conta.

2. Caráteres particulares ou originais que
distinguem alguém.

Nossa abordagem, em todas as esferas, é
essencialmente relacional. Acreditamos
que as mudanças acontecem a partir da
forma como nos conectamos com o
mundo e com as pessoas ao nosso redor.
É através do vínculo, da relação de
confiança, da transparência, do respeito e
da troca que se abre espaço para o
desenvolvimento.
Diferente da evolução natural, em que as
mudanças anatômicas e físico-biológicas
levam milhares de anos para se efetivarem,
as mudanças comportamentais podem ser
realizadas repetidas vezes ao longo da vida
de cada um de nós.

Para atingir os resultados com
os quais nos comprometemos,
contamos com uma equipe
altamente qualificada, além de
fortes vínculos com coaches e
outros profissionais
associados. Dessa forma,
conseguimos reunir os
coaboradores mais adequados
para atender às necessidades
de nossos clientes.

Mariana Guimarães
Mestre em Gestão de Recursos Humanos pela London School of Economics e
graduada em Comunicação Social pela PUCRS. Formada em Coaching Executivo
pela Academy of Executive Coaching (Londres), empresa com o mais alto nível de
acreditação em Coaching no mundo, com reconhecimento da ICF - International
Coach Federation e EMCC - European Mentoring & Coaching Council. Tem
formação em Coaching e Mentoring pelo Institutho dy Crescere Personas.
Ao longo dos seus quase 20 anos de carreira, trabalhou em empresas de grande,
médio e pequeno portes, nos setores público e privado, no Brasil e no Reino Unido,
experiências que contribuíram para a construção de uma vivência profissional
diversificada e multicultural do ambiente corporativo. Viveu em Londres durante
10 anos, período em que trabalhou como Consultora e como Gerente de RH em
organizações britânicas, além de ter atuado como Executiva no Setor Comercial da
Embaixada do Brasil em Londres.
Em 2010, quando retornou ao Brasil, criou a All About People, empresa com foco
em desenvolvimento e gestão de pessoas que realiza projetos para organizações
brasileiras, norte-americanas e britânicas. Entre os clientes atendidos estão Ford
Motors, Danone, Sicredi, Unimed Porto Alegre, Hospital de Clínicas de Porto
Alegre, British Telecom, Grupo Intercity, AMCHAM e Thales Group, entre outras.
Coordena e ministra programas de formação profissional em Coaching pela Academy of Executive Coaching (empresa britânica representada pela All About People
no Brasil) e atua como docente na ESPM, em cursos de Graduação, Pós-Graduação e Educação Executiva.

Colaboramos para
a construção de
relações mais
produtivas entre
as pessoas por
meio de três linhas
de atuação.

Coaching
Coaching é uma forma diferente de conversar e facilitar
o encontro consigo mesmo e com as respostas que
existem dentro de cada um.
É através do vínculo entre coach e cliente, da relação de
confiança, transparência, respeito e troca que isso
acontece. Ao nosso olhar, a relação entre profissional e
cliente é, sem dúvida, a ferramenta mais poderosa no
processo de coaching.

PARA INDIVÍDUOS
PARA EQUIPES E GRUPOS
PARA EMPRESAS
PROCESSOS DE COACHING
COMO APOIO A PROGRAMAS
DE DESENVOLVIMENTO MAIS
AMPLOS
DESENVOLVIMENTO DE
CULTURA DE COACHING
ORGANIZACIONAL

Desenvolvimento
Organizacional
Na medida em que diferentes gerações e culturas se misturam, o
impacto sobre a performance e os resultados organizacionais em
geral são potencializados. Esse é o maior trunfo para qualquer
organização que se prepara e se preocupa com o
desenvolvimento de relações mais produtivas.
Em nossa abordagem, buscamos construir uma jornada de
aprendizagem, e não apenas atingir um determinado objetivo,
visto que acreditamos que é durante o caminho que se constrói
o desenvolvimento. Assim, é a partir das marcas deixadas por
cada vivência que se constrói uma realidade diferente.

DESENVOLVIMENTO
DE EQUIPES
DESENVOLVIMENTO
DE LIDERANÇAS
FACILITAÇÃO DE
DIÁLOGOS DE EQUIPE
FACILITAÇÃO VISUAL
PESQUISA DE CLIMA
ORGANIZACIONAL
JOGOS ORGANIZACIONAIS
DIAGNÓSTICO DE EQUIPES

PROGRAMAS DE
TREINAMENTO, WORKSHOPS E
CURSOS VIVENCIAIS

Nosso trabalho é guiado pela crença de que o indivíduo,
na sua autenticidade plena, é a parte mais importante
para o sucesso de qualquer iniciativa. Queremos
relações contínuas, feedback no momento,
aprendizagens e melhorias constantes. Valorizamos a
individualidade de cada um e aprendemos com as
diferenças em vez de apenas tolerá-las.

CURSOS IN-COMPANY

Ajudamos as pessoas a se conhecerem melhor, a se
sentirem bem por serem quem são e a abrirem espaço
para o desenvolvimento constante de si mesmas.

DESENVOLVIMENTO DE
PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
CORPORATIVA

CURSOS ABERTOS AO PÚBLICO
TREINAMENTOS AO AR LIVRE
PROGRAMAS DE FORMAÇÃO
EM COACHING EXECUTIVO

o
A EC

ACADEMY OF EXECUTIVE COACHING

No Brasil, representamos a Academy of Executive
Coaching, organização britânica que recebeu o maior
nível de acreditação no mundo para seus cursos
| INTERNATIONAL COACH FEDERATION - EUROPEAN MENTO-

e
uma das pioneiras da área de formação e desenvolvimento de coaches.

RING & COACHING COUNCIL - ASSOCIATION FOR COACHING |

Essa parceria significa que promovemos o desenvolvimento do mercado local de coaching através de um
padrão de qualidade internacional criterioso, visto
que contamos com facilitadores qualificados para
formar coaches e profissionais aptos a usar essa abordagem em outros campos de atuação.
Para conduzir esses programas, contamos com o
apoio da ESPM Sul, instituição reconhecida como
uma das melhores escolas de negócios do país.

Organizações
com as quais
trabalhamos
e que já se
desenvolveram
conosco

Entendemos que uma atuação guiada
por valores é o que dá autenticidade e
gera resultados genuínos, tanto para
pessoas, quanto para organizações. O
respeito mútuo e a valorização do
outro a partir de suas forças são
premissas básicas de todo e qualquer
trabalho realizado por nós, da mesma
maneira que buscamos inspirar essa
convicção em nossos clientes.

Liderança
Coaching
Mentoring
Motivação
Resiliência
Comunicação
Mudança organizacional
Gestão da mudança
Autoconhecimento
Ambientes multigeracionais
Gestão de conflitos
Sucessão
Gestão por Competências
Multiculturalidade
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