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Gestão 

Sustentável

Workshop Online
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A aceleração digital 

proporcionou uma 

oportunidade para repensar 

nossas práticas e impacto no 

mundo

Um novo modelo de 

desenvolvimento vem da quebra 

do paradigma conteudista
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"O número de investidores globais que 
aplicaram os indicadores ESG (sigla em 
inglês para "meio ambiente, social e 
governança"), em pelo menos um quarto 
dos seus investimentos totais, aumentou de 
48% em 2017 para 75% em 2019".

"Existe notável interesse por investimentos 
sustentáveis na Europa. Em Portugal, cerca 
de 92% dos investidores está interessado em 
temas sustentáveis e 87%  investiriam em 
fundos relacionados com os ODS".

"A sustentabilidade é vista como positiva 
em aspectos como redução de custos. 
Através de uma boa gestão ambiental e do 
aumento de parcerias com grandes 
corporações, entende-se que a instituição de 
projetos sustentáveis refletem em boa 
visibilidade às marcas".

Veja alguns estudos e indicadores que revelam porque você deve migrar para 

a verdadeira sustentabilidade:
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Todas as empresas podem ser 

sustentáveis
Mitos sobre sustentabilidade:

•

•

•

•

•

Quanto mais cedo investir em 

Sustentabilidade, mais cedo 

colherá os frutos
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Não importa em que nível de maturidade 
sua empresa esteja hoje.

Adaptamos o programa às suas 
necessidades

Organização entende que não 

faz sentido não contribuir para 

um mundo sustentável

Organização sabe que as 

práticas sustentáveis trazem 

muitos benefícios

Organização já percebe que 

práticas sustentáveis trazem 

redução de custo e aumentos de 

lucratividade 

Organização ainda não 

percebe a sustentabilidade 

como diferencial competitivo 

Organização não reconhece 

o valor da sustentabilidade 

e não tem conhecimento do 

assunto
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Ao final dos encontros os participantes 

estarão aptos a:

Independente se você ou sua 

empresa:

•

•

•

•

•
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Tempo Custos Mobilização

Em 4 semanas você terá iniciado o processo de transição de sua 
organização para a sustentabilidade.

Pense que hoje, tudo aquilo que 
te impede de seguir este caminho 
pode ser resolvido em quatro 
semanas.
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Para personalizar o workshop, basta 
marcarmos uma reunião

Filtro
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Cursos Online Ajude o Empreendedorismo em Portugal

Nós praticamos o que pregamos
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Embora o programa seja personalizável para estar 100% alinhado às necessidades de 

cada organização, vamos descrever um modelo proposto de atuação para empresas 

que estão no estágio inicial de maturidade para Sustentabilidade:

Durante um mês teremos:

•

•

•

•

Uma transição de práticas e 
comportamentos que vai levar sua 
empresa a um novo patamar!
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Se você quer alcançar um objetivo, antes precisa 
saber onde está.

•

•

•

•

Confira um modelo de Relatório 

de Personalidade DISC .

Uma ponderosa ferramenta de 

gestão e desenvolvimento de 

líderes

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0295/5906/2627/files/Relatorio_Comportamental_de_Gestao_Vitoria_Exemplos.pdf?v=1607451001
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Qual o ponto de partida para a transição rumo à 
sustentabilidade?

•

•

•

•

Ações definidas para 

cada área da empresa.
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Encontre o propósito e motivará a equipa a ir em 
rumo à inovação e sustentabilidade.

•

•

•

•

A missão serve como bússola 

para sua organização
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Identifique objetivos claros mensuráveis de acordo 
com uma leitura completa dos desafios.

•

•

•

A análise SWOT  trará 

clareza sobre as prioridades 

e capacidade de ação
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Hora de acertar os compromissos que podem ser 
feitos no momento e criar um plano de ação:

•

•

•

Identifique marcos na transição sustentável e 

tenha clareza das ações para chegar lá
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Depois de sabermos o que fazer é importante checar 
o que precisamos desenvolver para chegar lá.

•

•

•

O caminho das pedras para o Desenvolvimento de 

Líderes para Gestão Sustentável
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Após o término do Workshop as Consultoras darão 
duas sessões de mentoria de grupo para 
acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos.

•

•

•

Orientação para aplicação prática e criação de 

compromisso com os KPIs criados
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Checklist ESG Análise SWOT

Cronograma 

de ações
Plano de 

Desenvolvimento

Mentoria de 

Casos Reais

Declaração 

de Missão

Relatório DISC de 

Personalidade

Tudo que sua empresa ganha numa só página

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0295/5906/2627/files/Relatorio_Comportamental_de_Gestao_Vitoria_Exemplos.pdf?v=1607451001
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Ajudo os líderes a aprimorar a gestão de pessoas e negócios, 

desenvolver trabalhos estratégicos e aumentar a produtividade das 

equipes. Sendo uma psicóloga com mais de 20 anos de experiência 

em desenvolvimento de pessoas (10 deles como executiva), sou a 

solução que você precisa para avançar como profissional, 

economizar tempo e obter resultados que irão melhorar a retenção 

de seus clientes e principais talentos.

Ajudo pessoas e instituições a traçarem seus caminhos rumo à 

efetiva sustentabilidade, a partir de suas próprias características. 

Desenvolvi uma metodologia única para isso, a partir do 

diagnóstico participativo e da educação ambiental corporativa. 

Com vasta experiência profissional e acadêmica, no Brasil, Portugal 

e Espanha,  em consultoria jurídica e educacional ambiental, 

elaboro soluções sustentáveis  inteiramente personalizadas,  que 

trarão reconhecimento e credibilidade para sua marca.

 LINK: LIKEDIN

 LINK: WEBSITE

http://link.springer.com/article/10.1023/A:1013176309260
http://link.springer.com/article/10.1023/A:1013176309260
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“Por aprendizagem significativa, 

entendo, aquilo que provoca 

profunda modificação no 

indivíduo. Ela é penetrante, e não 

se limita a um aumento de 

conhecimento, mas abrange 

todas as parcelas de sua 

existência.”
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Visão Holística

Cocriação e Inovação Aplicabilidade

Coaching e Mentoring Inclusivo, 100% online Replicabilidade

Especialistas

Conteúdo de 
Autoridade

Método 
Único

Seleção e orientação de 

profissionais especialistas nas 

áreas que precisam de 

desenvolvimento para adequar 

conteúdo às necessidades da 

empresa

Baseado na Psicologia, 

com foco em 

desenvolvimento de 

Inteligência Emocional, 

colaboração  e 

produtividade.

Foco em gaps reais
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Um: Dois: Três: 

A Palombini desenha programas para o desenvolvimento de líderes e equipas alinhados às 

necessidades reais da sua empresa.

Tudo começa com uma 

boa conversa. 

Entre em contato!



2626

Obrigada
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Soluções da vida real para problemas reais de liderança e gestão de pessoas.

http://https/www.linkedin.com/in/carolpalombini/
http://https/twitter.com/carolpalombini
http://www.carolpalombini.com/
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Eu acredito em soluções reais para problemas reais de 

liderança e gestão.

https://www.linkedin.com/in/carolpalombini/?utm_source=mailchimp&utm_campaign=03000cc9e1f0&utm_medium=page

