
Desenvolva seus 
talentos para
conquistas sem 
limites.

Um novo ângulo
Na sua vida

Palestras, Cursos e 

Treinamentos para 

empresas interessadas em 

potencializar talentos.



Adriana Ferrareto
Sobre

A experiência de muitos anos de Adriana como líder de equipes da indústria farmacêutica e depois 

como coach com mais de 10.000 horas em atendimento, formaram uma identidade em seu trabalho 

que se traduz em conseguir transformação nas pessoas, com uma forma prática e de pronta aplicação 

no cotidiano.

Formada em coaching pelo ICI /Coach U / Gallup (com especialidade em talentos humanos)

Adriana Ferrareto faz Palestras e Treinamentos em todo 
Brasil, customizados à necessidade de cada corporação, 
com possibilidades que passam pela transformação pessoal 
e profissional, oferecendo as melhores e mais avançadas 
ferramentas para o desenvolvimento de liderança, 
fortalecimento de equipes de vendas, potencialização dos 
talento e carreira, programas de mentoring e coaching.

É autora da Graphic Novel "Sob o Signo da Sombra - O 
super herói profissional".

Foi colunista do Programa Marca Pessoa na rádio Lumen
Fm.



+ 12.000 horas
Treinamentos

Impacto

+ 20.000 pessoas
Palestras

+ 10.000 horas
Coaching

+ 550 pessoas atendidas
Coaching executivo



História
Minha

Um componente importante da minha metodologia é o aprendizado 

que ganhei durante minha vida e minha carreira, repletas de 

acontecimentos que me transformaram em uma pessoa altamente 

resiliente. Com esse conhecimento aprendi a ter mais equilíbrio 

emocional e tomar decisões mais assertivas, essas dicas eu 

costumo transferir para os participantes das minhas palestras e 

treinamentos. 

"Saber transformar nossos talentos em pontos 

fortes e alinhar nossas atitudes com nossos valores 

é o caminho para realizar a nossa missão, todos os 

dias."

— Adriana Ferrareto



Formação
Experiência &

Adriana Ferrareto é Coach de Carreira com ênfase em Pontos Fortes - Gallup 

Certified Strengths Coach. Executive Coach, certificada pelo Integrated

Coaching Institute (ICI) com certificação Internacional em Coaching 

Integrado. Especialista em gerar transformação como Coach em Pontos 

Fortes, formada pelo Gallup em Accelerated Strengths Coaching, além do 

Coach U em Coaching Clinic.

Faz Palestras e Treinamentos em todo Brasil, customizados à necessidade de 

cada corporação, com possibilidades que passam pela transformação pessoal 

e profissional, oferecendo as melhores e mais avançadas ferramentas para o 

desenvolvimento de liderança, fortalecimento de equipes de vendas, 

potencialização dos talento em pontos fortes e carreira, programas de 

mentoring e coaching. Já ministrou mais de 12.000 horas em treinamentos in 

company e 10.000 horas de atendimento em coaching.



Formação
Experiência &

A experiência corporativa de muitos anos de Adriana atuando como líder de 

equipes da indústria farmacêutica e depois como coach, formaram uma 

identidade em seu trabalho que se traduz em conseguir transformação nas 

pessoas, com uma forma prática e de pronta aplicação no cotidiano.

É Co-autora da Graphic Novel "Sob o Signo da Sombra - O super herói 

profissional" e ex-colunista na rádio Lumen FM 99,5, com o Programa diário 

que se chama Marca Pessoal, sobre vida e carreira.

Seus talentos são: Individualização, Carisma, Input, Relacionamento, 

Comunicação, Empatia, Intelecção, Excelência, Ativação, Positivo.

Seus treinamentos resultam no curso de Liderança Integral, recomendado 

para líderes que ocupam cargos estratégicos em empresas interessadas 

em gerenciar equipes de alta performance e de formar seu próprio banco 

de talentos para liderança.

Saiba mais em: http://adrianaferrareto.com.br/adriana-ferrareto/
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Metodologia
Sobre a

Pela Andragogia - ensino para 

adultos - é possível apresentar 

conteúdos que se relacionam com 

a experiência pessoal dos 

participantes, levando a 

experiências de aprendizagem 

ainda mais marcantes.

Andragogia

Os princípios do Coaching

Executivo são utilizados nos 

treinamentos, para estimular os 

participantes a alinharem os 

objetivos dos cursos com o seu 

propósito na vida e seus valores 

pessoais.

Coaching

As técnicas de transferência de conhecimento do ensino específico para adultos, 

aliados à vivência em coaching de Pontencialização dos Talentos em Pontos Fortes, 

às seis disciplinas fazem parte do método único e exclusivo de Adriana Ferrareto.



6 Disciplines

Metodologia

A metodologia de transferência de 

conhecimento Six Disciplines, ou 6 

Ds, foi desenvolvido após um 

grande estudo mundial sobre os 

treinamentos que realmente 

funcionam nas empresas. Esse 

método é composto por 6 

disciplinas que maximizam os 

resultados dos treinamentos.



Metodologia
Sobre a

Talentos são qualquer padrão 
recorrente de pensamento, 
comportamento ou sensação, que 
aparecem naturalmente. São 
aptidões naturais que nos fazem agir 
de determinadas maneiras frente às 
situações do dia-a-dia.
Durante a constituição do feto, 
bilhões de conexões neuronais são 
formadas no cérebro. Até os três 
anos de idade, muitas dessas 
conexões são naturalmente 
eliminadas, de acordo com 
estímulos dos primeiros anos de 
vida. Esse conjunto de conexões que 
persistem formam as suas 
possibilidades de comportamento, 
atitudes, pensamentos e sensações -
os seus talentos mais dominantes.

Talentos

A Importância da Diversidade dos 
Talentos
Os 34 talentos descobertos a partir 
das pesquisas realizadas pelo 
Instituto Gallup mostram que o ser 
humano já nasce com os talentos 
que o acompanharão por toda a 
vida. Após analisar empresas com 
diversos perfis de líderes e gerentes, 
alguns padrões surgiram e foi 
possível perceber que determinadas 
profissões continham pessoas com 
talentos semelhantes.
Por outro lado, existiam pessoas 
com talentos completamente 
diferentes, executando a função 
com desempenho igual ou maior. 
Por isso é tão importante saber lidar 
com a diversidade de talentos 
dentro da sua empresa ou equipe, 
para extrair o melhor de cada 
pessoa.

A pesquisa que 

mapeou os 34 

Talentos Humanos



Como desenvolver Equipes 

de talento

Treinamentos

Gestão de carreira para 

Diretores e CEOs

Seja referência: estabeleça 

sua marca pessoal

Como vender ideiasGestão de prioridades: use o 

tempo a seu favor

Encontrando soluções a 

partir do caos

01. 02. 03.

04. 05. 06.

Gestão de carreira para 

Gerentes e Supervisores

Influência sem autoridade 

e as dinâmicas do poder

Como vencer os desafios 

da primeira liderança

07. 08. 09.



Treinamentos

Liderança integral

Treinamento intensivo que reúne 10 treinamentos de Adriana Ferrareto para formar líderes formadores de líderes. A 

liderança é um indicador fundamental do potencial de uma empresa, e por isso deve ser tratada como assunto prioritário 

dentro das organizações. Melhor do que criar bons líderes, é criar líderes que conseguem desenvolver novos líderes, 

aproveitando ainda mais o potencial dos colaboradores e elevando seus níveis de produtividade.

E mais:

Temas personalizados segundo demandas 

da empresa.

Como ter equipes mais 

engajadas

Menos rótulos, mais 

relacionamentos

Fluxo de Lideranças: como 

desenvolver habilidades, 

valores e produtividade 

dos líderes

10. 11. 12.



Usando seus talentos para 

potencializar sua carreira

Palestras

O mundo do caos: o 

exercício da resiliência

Gestão de carreira: 

responsabilidade de quem?

Seja uma referência –

construa sua Marca Pessoal

Como desenvolver equipes 

de alta performance

A arte de contar histórias 

envolventes

Sua carreira limitada por 

crenças irracionais?

Para mais informações sobre 
as palestras e os 
treinamentos acesse o site:
adrianaferrareto.com.br

Os segredos da influência A desafiadora jornada de um 

Líder

Os segredos das pessoas 

com foco em excelência

Pipeline de Liderança na 

prática

http://adrianaferrareto.com.br/


Eventos
Palestras & treinamentos
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Eventos
Palestras & treinamentos



Na mídia



“Trabalhar com a Adriana tem sido uma 

experiência das mais enriquecedoras. Uma 

profissional de integridade inquestionável, de 

larga experiência, disciplinada 

metodologicamente e com valores pessoais e 

profissionais que a diferenciam. Não há dúvida 

de que as contribuições da Adriana foram 

cruciais para os resultados de desenvolvimento 

que estamos começando a colher em nossa 

organização.”

Clientes 
atendidos

Mario Sousa

Director, Sustainability and 

People at Arauco do Brasil 

S/A



“Tive muita sorte em conhecer Adriana e tê-la 

como Coach. Ela tem uma capacidade enorme 

em auxiliar na descoberta das virtudes de cada 

um considerando sua aplicabilidade ao 

mercado, usando para isso um método simples 

e flexível que auxilia a transformar os planos 

em ações concretas e possíveis.”

Clientes 
atendidos

Sergio Moschioni Project 

Coordinator at Renault and 

Professor at FGV



“A Adriana Ferrareto é uma Coach que sabe 

ouvir e entender as necessidades de um 

profissional com excelência. Seu carisma a 

torna uma amiga e conselheira. O talento do 

carisma da Adriana é transposto em sua 

palestras e cursos.”

Clientes 
atendidos

André Telles

Co-Fundador e Diretor 

Executivo at 4 one



“A Adriana demonstra um profissionalismo 

inquestionável e um lado pessoal bastante 

agradável. Costumo dizer que sou uma pessoa 

antes de conhecê-la e outra pessoa depois. Seu 

procedimento é fantástico, levando os 

participantes a atingir os resultados esperados 

do treinamento, sem se prender a um roteiro 

engessado.”

Clientes 
atendidos

Dalton Dallazem Sócio 

Fundador - Perin & Dallazen 

Associados



Contato
Entre emConheça a Escola 

de Carreira

Cursos 100% online

Os cursos da Escola de Carreira são  

desenvolvidos na abordagem 

do coaching com ênfase em 

talentos e pontos fortes, para 

ajudar você a explorar suas 

potencialidades em favor da sua 

carreira. Você também terá 

orientação para descobrir o que 

realmente importa e como 

desenvolver planos de ação realistas 

para chegar lá..

http://adrianaferrareto.com.br/escola-

de-carreira/

f: 41 3016-6972 / 991926972

e: contato@adrianaferrareto.com.br

s: www.adrianaferrareto.com.br

Rua Padre Anchieta 2454 - sala 602 
CEP 80730-000 - Bigorrilho - Curitiba – PR
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