
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.



Podemos escolher recuar 
em direção à segurança ou 
avançar em direção ao 
crescimento. A opção pelo 
crescimento tem que ser 
feita repetidas vezes. E o 
medo tem que ser superado 
a cada momento.

Abraham
Psicólogo americano, conhecido 
pela proposta Hierarquia de 
necessidades de Maslow.

Maslow



PROVOKO EM NÚMEROS
Em apenas 6 anos a Provoko já provocou muitas soluções!

Referência: 2012 - 2018

10.000
Pessoas

Capacitadas

40
Clientes recomendados

para as certificações
ISO 9001 e 14001

1.500h
Atendimento

com Coaching

87
Empresas
Atendidas

91
Projetos

Implantados



Empresas

Estas são algumas das empresas 
que já atendemos ao longo da 
nossa história, somando 
conhecimento e resultados 
através das pessoas e 
tecnologias.

provocadas



Nossa
história

2012
Karina Rebelo, com mais de 15 anos de 

atuação profissional na área de 
desenvolvimento de pessoas e 

implementação de processos de gestão, 
funda a Provoko, dia 16 de outubro.

2013
Inauguração de treinamentos abertos e 
parceiria com a Universidade Feevale

2014
Parceiria com a Unisinos, inclusão de 

novos instrutores, novos produtos 
Coaching e Assessments (ALPHA, DISC e 

a Grafologia via Desenho)

2015
Inclusos ao portfólio da Provoko cursos 

e formações em Neurocasting, 
Neuroliderança, além dos estudos em 

Neurociência

2016
Entrada do novo sócio Ramon Claro.

2017
Apoio a causas sociais como o combate ao 

Câncer infantil e desenvolvimento de futuras 
lideranças com crianças e adolescentes em 

situação de vunerabilidade. A psicologia positica 
começa a fazer parte dos desenvolvimentos de 

Liderança e equipes, gerando resultados 
incríveis para as organizações.

2018
Desenvolvidos novos produtos: Kids Experience, 
TREC, Pessoas que Inspiram. Marca Provoko 
registrada ao INPI. Incorporação dos serviços da 
CRK Consultoria em Gestão Empresarial e 
Tecnologia junto à Provoko, levando de uma forma 
mais completa as soluções aos seus clientes.



Karina Rebelo
• 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.

Sócia Diretora da Provoko



Ramon Claro
• 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.

Sócio Diretor da Provoko





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

Consultoria na estruturação da 
área de Recursos Humanos, com 

foco no equilíbrio de gente e 
gestão nas organizações.

Desenvolvimento de 
Competências:
• Individuais
• Equipes
• Gestores

Pessoas



Gestão

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

Empresarial



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



Kids
Estimular o trabalho em equipe, 

liderança, comunicação, inclusão 
e relacionamento saudável entre 

as crianças através da brincadeira 
e do lúdico.

Kid’s Experience
Um dia de atividades para crianças de 6 à 12 anos, no período 
de férias de inverno e verão, estimulando muitos valores de 
forma lúdica e em meio a natureza. Entre as atividades estão:
• Trilha ecológica
• Lavar e escovar o cavalo
• Caça ao tesouro
• Escorrega de sabão
• Atividades artísticas com argila e tinta
• Construção de uma horta
• Passeio a cavalo com instrutores

* Consulte a agenda



Social
Apoiamos causas que nos movem a sermos mais 

humanos, lembrando que a solidariedade 
acontece nos pequenos atos. Através das nossas 
ações, estimulamos que outras pessoas possam 
ajudar e com isto possamos formar uma grande 

força de cidadania e humanidade.

Algumas das causas que nos movem:
• Instituto Silder
• Confraria das Libélulas
• Liga do Combate ao Câncer
• Projeto amigos do conhecimento e do ser



Conhecer o cliente e
suas necessidades

Ensinar e
fazer juntos

Avaliar os
resultados obtidos

Melhorar
sempre

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

soluções de forma sustentável.



Nossos
Sozinho dificilmente alguém 
consegue gerar grandes 
resultados. Por isso acreditamos 
na força do trabalho em rede e 
do conhecimento compartilhado 
por parceiros conectados com 
nossos valores.

Parceiros



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.

convocado!
Você está



51 981.119.565 | www.provoko.com.br
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