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dos empregados ao redor do 
mundo não estão engajados 
em seus trabalhos

85%

dos empregados dizem  que 
remuneração não é a única 
forma de motivação

90%



Nosso trabalho possibilita que as 
pessoas tenham conversa com mais
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Conversas que estimulam 
melhorias significativas 

em...



Engajamento 

Produtividade nas reuniões

Gerenciamento de performance

Colaboração entre áreas



Nossos serviços



WORKSHOPS Temas:
➔ Feeddback e conversas de performance

➔ Empatia no ambiente de trabaho

➔ Processos de tomada de decisão coletiva

Formatos:
➔ Provocações de 2 horas 
➔ Treinamento de 4 e 8 horas

80% dos nossos workshops são práticas de 
diálogo e comunicação, com demonstrações e 
simulações. 
Utilizamos para prática situações reais trazidas 
pelos próprios participantes, para que seja mais 
possível a aplicação dos conceitos em suas rotinas
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Uma combinação de treinamento e 
desenho de processo que coloca a 
qualidade da conversa no centro da gestão 
da performance. 

Desenvolvemos processos que despertam 
engajamento e melhorias na performance, 
integrando nossa expertise com a 
inteligência já presente na organização, 
presente nas próprias pessoas que vão 
participar e operar a gestão da 
performance.



FACILITAÇÃO

Fortalecemos a colaboração por meio de:
➔ Team building

➔ Projetos de integração entre áreas

➔ Mediação de Conflitos

➔ Definição de papéis e 

responsabilidades

Nossa habilidade de compreender todas as 
perspectivas nos permite facilitar conversas que 
geram entre as pessoas: mais entendimento, 
conexão e a descoberta de maneiras mais 
efetivas de trabalho.
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Facilitamos processos colaborativos:
➔ Criação de projetos

➔ Decisões participativas

➔ Criação de times ágeis

➔ Imersão de final de ano

➔ Planejamento Estratégico

➔ Desenvolvimento e fortalecimento 

de redes

Integramos a inteligência e necessidade de 
diferentes stakeholders em ações que 
efetivamente contemplem a complexidade dos 
temas e situações. 
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Nossas influências



Quem somos?

Comunicação Não-Violenta

Desenvolvido pelo psicólogo norte-americano Marshall Rosenberg na década 
de 70, a Comunicação Não-Violenta é uma abordagem em constante evolução 
para restaurar e fortalecer o tecido das relações humanas e dos sistemas 
sociais.

Suporta uma transformação de sistemas de comunicação e organizacionais 
que promovem empatia, confiança, resolução de conflitos restaurativos e 
colaboração eficaz.

Outras influências: Reinventando Organizações (Frederic Laloux), 
Desenho de Culturas Regenerativas (Daniel Wahl), A Organização 
Dirigida por Valores (Richard Barret), Art of Hosting.



Sobre nós



Kiu 
Coates

Tem mais de 12 anos de experiência na 
área de desenvolvimento humano. Nos 
últimos 6 anos tem se dedicado à prática 
de Comunicação Não-Violenta.
Atua como facilitador de processos de 
treinamento de liderança consultor 
organizacional, mediador de conflitos e 
facilitador de tomadas de decisões 
coletivas. Colaborou com equipes e 
liderança com Oi, Museu do Amanhã, 
Agência de Seguros Prudential, escolas 
públicas, ANS, Cirandas Educação e 
Saúde Criança.



Luiza
Toschi

Formada em Comunicação Social pela 
UFRJ e pela Université Paris VIII, atuou 
mais de 10 anos como produtora editorial, 
cultural e de conteúdo em projetos de 
saúde social nos campos de acessibilidade, 
arte e cultura, saúde e tecnologia, 
segurança pública e inovação. Dedicou-se 
à formação como facilitadora de grupos e 
processos biocêntricos, com investigação 
aprofundada em Biodanza e Comunicação 
Não-Violenta. A fundação da REÚNA é seu 
investimento na geração de impacto e 
transformação social por meio do diálogo.



Thiago
Saldanha
Com 10 anos de experiência como produtor 
e gestor cultural. Desenvolveu sua 
habilidade de dialogar integrando 
diferentes perspectivas desenvolvimento de 
políticas privadas de investimento social em 
cultura para grandes empresas e na gestão 
de projetos culturais de em comunidades 
impactadas por operação de minério. Como 
facilitador de diálogo, praticante e 
pesquisador de Comunicação Não-Violenta, 
fundou a REÚNA para desenvolver culturas 
organizacionais evolutivas e ambientes de 
colaboração com base em princípios da 
Não-Violência.



O que os clientes 
falam sobre nosso 

trabalho



Apoiam equipes para uma comunicação 
profunda, em uma sintonia coletiva. Eles 
conseguem trazer os conflitos como forma 
de melhoria dos processos internos. 
Tanto os processos humanos quanto os 
processos de negócio. 

“

”
- Tomás de Lara, Cofundador e Co-chair @ ColaborAmerica 



Eles inspiram equilíbrio ao nos tirar da zona de 
conforto e acolher as nossas necessidades. É 
muito bom encontrar pessoas que nos 
complementam e que acolhem toda a 
diversidade que aparece.

“

”
- Simone Gutwilen, Gerente de Treinamento e Desenvolvimento @ Oi 



Clientes





Vamos 
conversar?

Thiago Saldanha
thiago@reuna.cc
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