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CONTEXTO ATUAL

Todos nós tivemos que nos reinventar nesse ano que se passou. E sabemos que o 
desafio para os profissionais de RH foi e continua sendo gigantesco. Entre outras 
coisas, precisam manter os colaboradores alinhados e motivados na dinâmica do 
home office, promovendo um ambiente colaborativo e de confiança mútua, 
mesmo quando muitos ainda nem se conhecem pessoalmente, ou sofreram com 
um aumento de stress e ansiedade face à nova realidade.

Mas no fim das contas, o barco tem que seguir seu caminho. E para isso, existe 
uma grande necessidade de se manter o desenvolvimento dos colaboradores 
não apenas para que eles se adaptem à nova realidade, mas também para que 
sigam crescendo em suas carreiras e trazendo bons resultados.

Pensando em tudo isso, nós, da TRILOGIE, adaptamos para o ambiente digital 
todos os nossos treinamentos e programas para empresas, de forma a 
atendermos as necessidades atuais.

Além disso, realizamos uma parceria com a Flowing para juntamente com 
conteúdos relevantes e atuais, podermos oferecer Vivências Criativas como 
ferramentas de desenvolvimento e engajamento.



DESAFIOS ATUAIS

Nesse contexto, o desenvolvimento de habilidades comportamentais, as chamadas Soft 
Skills, são responsáveis, em grande parte, pelo desempenho das empresas, especialmente, mas 
não somente, em tempos de pandemia. Aquelas que valorizam e investem no desenvolvimento 
dessas habilidades conseguem resultados diferenciados e um grau de engajamento maior que 
as demais empresas do mesmo mercado.

Entendemos que, para épocas de tanta mudança, reservar um momento para apresentar 
palestras  temas atuais e abrir o diálogo, pode ser uma ferramenta poderosa. Seguem exemplos:
ü Autoconhecimento como ferramenta para a carreira.
ü Mindset – como aliado para a carreira.
ü Presença Executiva – o que é e como melhorá-la?.
ü Futuro do Trabalho – a nova fora de trabalhar e os impactos para a carreira.

Além disso, investimos em dinâmicas para a capacitação para várias Soft Skills, desenvolvidas 
especialmente para abordar os principais desafios que as empresas tem enfrentado e focados 
nas habilidades mais recomendadas para enfrentá-los, como:
ü criatividade
ü adaptabilidade
ü colaboração
ü empatia
ü resolução de problemas



® cer&ficados pela Lego(!'!>, com condições de estruturar e desenvolver dinâmicas específicas para sua equipe. 

VIVÊNCIAS CRIATIVAS
Todos os programas (palestras e desenvolvimentos de So5 Skills) alinham conteúdos atuais a
vivências para garan<r a proximidade, gerar confiança e manter a mo<vação dos colaboradores.

PAINT & FLOW 
Enviamos para casa de cada participante um kit com aquele clássico 
da criatividade: a famosa tela em branco! Mais cavalete, pincéis, 
tintas e avental. E se você nunca pintou, melhor! A dinâmica é guiada 
por um artista plástica e o objetivo não é o produto final, mas sim o 
processo

OLHAR
Vamos treinar o olhar através da câmera do celular. Achar ângulos 
e composições nas casas dos participantes que nunca tínhamos 
percebido. Encontrar beleza em coisas simples do dia a dia e 
descobrir formas diferentes das imagens contarem histórias . 

LEGO® SERIOUS PLAY®
Somos Lego® Serious Play® cer_ficados pela Lego, com condições 
de estruturar e desenvolver dinâmicas específicas para sua 
equipe. 



® cer&ficados pela Lego(!'!>, com condições de estruturar e desenvolver dinâmicas específicas para sua equipe. 

MÚSICA
Agilidade, autonomia, decisão e co-criação são desafiados por 
sua equipe, ao redor de um sintetizador on-line. O objetivo final é 
a criação de uma música de autoria coletiva.

DESAFIO CULINÁRIO
A culinária é um, jeito de criar felicidade. Vamos juntos, através de 
alguns desafios, explorar conceitos e regras da culinária, com 
dinâmicas que criam um sentimento multi-sensorial e momentos 
prazerosos de grandes descobertas. 

CAÇA AO TESOURO
Através de desafios inesperados, unindo o mundo real e conectado, 
desenhamos em caráter de gincana, uma sequência de a_vidades 
resgatando o espírito juvenil e solidário e incen_vando a solução 
cole_va de obstáculos diversos. 

Vivências cria_vas desenvolvidas em parceria com



A TRILOGIE nasceu da constatação do quanto a transformação que estamos
vivendo no Mercado de Trabalho, impacta a Carreira de hoje em dia, exigindo

novas práticas na forma de trabalhar, de se relacionar e de gerir a própria

Carreira.

Como ex-executivas com mais de 25 anos de Carreira liderando áreas de
Marketing de grandes multinacionais, percebemos que temos muito a

contribuir usando nossas experiências para assessorar profissionais na gestão

proativa de suas carreiras, com foco tanto no planejamento e maximização de
performance, assim como na construção de identidades e reputações. Para

que eles consigam se posicionar, intencionalmente, de acordo a seus

objetivos.

A TRILOGIE apoia Profissionais e Empresas na gestão, capacitação e
desenvolvimento intencional da Carreira, por meio de uma série de serviços

integrados e diferenciados, sempre pautados no autoconhecimento,

aprendizado atualizado, experiência prática e olhar para o futuro.

TRILOGIE – Empresa de Serviços para 
a gestão da Carreira



• Administradora de Empresas com mais de 25 anos de
atuação como Execu5va de Marke5ng de renomadas
mul5nacionais como Pepsico, Adams e Danone;
• Coach Execu5va pelo Integrated Coaching Ins5tute;
• Cer5ficada em Personal Branding como Estratégia na Gestão
de Carreira pela Berenholc & Dalpra;
• Especializada em Liderança pela Harvard Business School;
• MBA Execu5vo emMarke5ng pela FGV;
• Formada em Administração de Empresas pelo Mackenzie.

• Administradora de Empresas com 25 anos como execu5va de
Marke5ng e Vendas em grandes empresas como GE Healthcare,
MicrosoN, IBM e Credicard;
• Coach execu5va e de carreira pela Erickson Interna5onal;
• Cer5ficada em Personal Branding como Estratégia de Gestão de
Carreira pela Berenholc & Dalpra;
• Pós-graduada em Administração com ênfase em Marke5ng pela
FGV;
• Especializada em Marke5ng Estratégico pela University of
California in Berkeley;
• Formada em Administração pela FGV.

NORA MIRAZON MACHADO SILVIA BERGER



hUps://www.instagram.com/trilogie_brandingecarreira/

hUps://www.linkedin.com/company/trilogie-brandingecarreira/

https://www.facebook.com/trilogiebrandingecarreira/

www.trilogie.com.br
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