


O aumento da sabedoria pessoal e profissional ocorre através de 
estímulos coerentes, enormes doses de expansão de consciência e do 

entendimento do próprio posicionamento perante aos diferentes 
cenários da vida.

Quanto mais alguém se conhece genuinamente e enxerga seus 
impactos, maior será sua capacidade de fazer escolhas mais coerentes e 

obter melhores resultados em qualquer situação. 

O desenvolvimento sustentável bem direcionado envolve cognição, 
ativa um novos modos de pensar/agir e expande o nosso ser. E através 

da consistência de ações congruentes, nos tornamos maiores e mais 
próximos do nosso EU IDEAL. 

Esse é o mundo MPP. Sem truques ou pílulas mágicas.

INOVAÇÃO REAL! O FUTURO DO DESENVOLVIMENTO 
DE PESSOAS, AO SEU ALCANCE, HOJE!



Quanto mais acessamos a alta consciência, mais sabedoria envolvemos em 
nossos pensamentos, escolhas e ações, que impactam diretamente nossas 

emoções, sentimentos e humor.

O MPP é o primeiro passo para entender como podemos obter mais 
conexão, produtividade, satisfação e propósito profissional num cenário 

mundial onde 63% dos empregados não estão motivados e 24% são 
ativamente desengajados, ou seja, infelizes e improdutivos.

Ao aumentar a conexão com nossas próprias emoções e humanidade nos 
permitimos viver uma vida mais leve e colaborativa, com melhores 

relacionamentos e comunicação transparente. A partir dessa mentalidade, 
obtermos resultados muito mais positivos, com menos esforço. Esse é o 

verdadeiro significado da PRODUTIVIDADE!!!  

SEJA PIONEIRO: COMECE HOJE, O QUE SERÁ 
POPULAR DAQUI A 15 ANOS.



TRANSFORMA O GERENCIAMENTO DE EMOÇÕES E O 
IMPACTO NA VIDA DAS PESSOAS 

O QUE O MPP FAZ NA PRÁTICA? 



Quando não sabemos lidar produtivamente com 
as emoções e a organização de nossos

pensamentos, podemos até atingir resultados, 
porém de forma desordenada e com IMPACTOS 

NEGATIVOS, muitas vezes irreversíveis. Em outras 
palavras: quando não sabemos como gerenciar 

nossas emoções, ao mesmo tempo em que 
solucionamos alguns problemas, criamos outros 

completamente novos, no campo dos 
relacionamentos (comprometendo a 

sustentabilidade dos resultados).



A EXPERIÊNCIA MPP

Conecte-se com a sua verdade. 
É partir desse lugar que sua melhor vida é criada.



O PASSO A PASSO DA EXPERIÊNCIA MPP       

1. E-MAIL COM 
DADOS DE ACESSO

5. A PRÁTICA CONTÍNUA 
LEVA AO PROGRESSO 

CONTÍNUO

4. PDI – PLANO DE 
DESENVOLVIMENTO 

INDIVIDUAL

2. PREENCHIMENTO 
DO QUESTIONÁRIO 

ONLINE

6. COMPARTILHANDO SUAS 
NOVAS HABILIDADES COM 

O MUNDO

3. DEVOLUTIVA 
VIRTUAL OU 
PRESENCIAL



Após o preenchimento do questionário, nasce o

relatório MPP, que espelha de maneira prática e

objetiva a maneira que o cliente se comporta

emocionalmente diante de situações de sua vida. Essas

informações são organizadas em quatro dimensões da

inteligência emocional, identificadas ao lado.

Ao decifrar o modelo mental e crenças dominantes,

identificamos as tendências comportamentais

AUTOMÁTICAS nessas quatro dimensões da

inteligência emocional, tanto na vida pessoal quanto

na profissional e realizamos o alinhamento do eixo

INTENÇÃO - ATITUDE - IMPACTO.

Durante a reunião devolutiva (virtual ou presencial), é

ativada a quinta e talvez a mais importante dimensão

(motivação), que é o combustível que direciona a

atenção e estimula a performance nas quatro

dimensões anteriores. Está diretamente relacionada à

capacidade contínua do indivíduo buscar melhorias e

evolução pessoal e profissional.

autoconsciência
consciência social 

autogerenciamento 
gerenciamento social

motivação

+

A METODOLOGIA MPP 



DE FRENTE COM O RELATÓRIO MPP



PROMOVE UMA CONVERSA 

OBJETIVA, FRANCA E 

VERDADEIRA DO SEU EU 

SUPERFICIAL COM O SEU EU 

REAL. 

UM PROFUNDO MERGULHO NO AUTOCONHECIMENTO

UMA EXPERIÊNCIA PROFUNDA E 

AUTÊNTICA, COM A QUANTIDADE 

EXATA DE INFORMAÇÕES PARA 

PROMOVER MUDANÇAS 

SIGNIFICATIVAS.



✓ Indicativos numéricos dos níveis de maturidade pessoal & professional 
(de zero a quarenta pontos).

✓ Comparativo entre os níveis de maturidade pessoal & professional (de 
zero a dez pontos em cada área e âmbito).

✓ Qualidades existentes (habilidades construtivas)

✓ Zonas cinzentas (áreas de atenção e sabotadores)

✓ Sugestões de possibilidades de desenvolvimento de competências

INFORMAÇÕES RELEVANTES, NA QUANTIDADE CERTA 

DESCRITIVOS DO RELATÓRIO MPP – versão desenvolvimento



A DEVOLUTIVA



INFORMAÇÕES RELEVANTES, NA QUANTIDADE CERTA 

DEBRIEF COM FOCO EM DESENVOLVIMENTO

Durante a Reunião Devolutiva - Feedback conduzida por um consultor
especialista, o cliente conhecerá, em detalhes, seu perfil emocional em uma
linguagem acessível, de fácil entendimento e que mostra as nuances presentes
no relatório final de forma esclarecedora, ampliando seu autoconhecimento.

A metodologia utilizada pela Khorppe HBI é o grande diferencial dessa reunião
que utiliza técnicas exclusivamente desenvolvidas para colocar até o mais
defensivo dos avaliados, em um estado receptivo e cooperativo, ideal para a
tomada de consciência e ação.

O objetivo principal é estimular o avaliado a identificar e trabalhar as
competências que podem ser utilizadas para potencializar sua performance
profissional e contribuir para a melhoria de seu impacto no ambiente
corporativo e pessoal. O avaliado sairá da reunião devolutiva com um plano de
ação prático, pronto para ser utilizado em seu dia-a-dia.



CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL 
MPP® TRAINING – 12 CCEU´S



O principal objetivo deste curso é habilitar profissionais para reproduzir, com excelência, a
metodologia MPP®. Para tanto, abordaremos a fundo a prática da ferramenta, suas
aplicabilidades e principalmente sua capacidade de impactar o cliente. Nosso foco
primordial é promover massiva dose de expansão de consciência para que o cliente possa
ajustar seu modelo mental para atingir objetivos com mais facilidade e ter uma vida mais
leve e com mais resultados, em todas as áreas.

Entusiastas do desenvolvimento humano independente de seu nível de experiência:
coaches, consultores, profissionais de RH e T&D, líderes de equipes, hunters e curiosos que
desejam conhecer e/ou trabalhar com a mais prática e poderosa ferramenta para
mapeamento, seleção e desenvolvimento de IE disponível no mercado mundial. OBS: essa
formação é aberta a coaches formados por qualquer instituição.

OBJETIVOS

PÚBLICO ALVO



✓ Base teórica e repercussões práticas da Inteligência Emocional.
✓ Explanação técnica da Metodologia MPP®.
✓ Apresentação e aprofundamento dos conteúdos apresentados nos relatórios.

✓ Técnicas de devolutiva e postura do consultor.
✓ Práticas (Role Play) sobre devolutiva.

Durante o treinamento, os participantes realizarão dinâmicas práticas e uma prova
teórica para avaliar o nível de entendimento e conhecimento sobre a metodologia.

Todos os aprovados receberão um certificado de conclusão com o selo CCE – Continuing
Coach Education da ICF – International Coach Federation (www.coachfederation.org).

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

AVALIAÇÃO E CERTIFICADO

http://www.coachfederation.org/


✓ Cada aluno do curso receberá três links MPP®. O primeiro será utilizado pelo próprio
participante e dará origem ao seu relatório MPP®, utilizado antes do curso, em uma
devolutiva particular, via Skype, Zoom ou outra plataforma virtual. Os outros dois links
geralmente são utilizados como forma do aluno recuperar o investimento feito no
curso. Ao realizar a experiência MPP com apenas dois clientes, aluno obterá uma
receita financeira maior do que o próprio investimento feito para a participação no
curso.

✓ Os profissionais MPP® Certificados serão automaticamente cadastrados em nosso
banco de consultores e, caso haja demanda e interesse, poderão participar de projetos
em parceria com a KHORPPE.

✓ Os consultores formados terão acesso à plataforma MPP®, onde poderão gerenciar a
compra de links e o envio de relatórios de seus clientes, 24 horas por dia / 7 dias por
semana.

OUTRAS INFORMAÇÕES E BENEFÍCIOS



TRAINER
ANNA OLIVEIRA

Desde 2006 atua como Executive, Life & 
Career coach formada pelo ICI. Acumula
mais de 5.000 horas de atendimentos
individuais e mais de 3.000 horas de 
treinamentos em grupo. É especialista em
atendimentos a profissionais C-Suite e em
treinamentos de Inteligência Emocional. 
Coach nível PCC - Professional Certified 
Coach pela ICF. Formada e graduada com 
excelência na metodologia Coaching 
Integrado®, com diversos cursos de 
extensão e especialização em diversas
disciplinas do desenvolvimento humano. 
Possui especialização em Emotional 
Intelligence e Resonant Leadership pela 
Case Western Reserve University. 
Desenvolve pesquisas de liderança de alta
performance, best practices corporativas e 
técnicas de Coaching Executivo e de 
Liderança, Coaching Emocional, 
Neurociência, Mindfulness e Somatic 
Experience. 



INVESTIMENTO – MPP TRAINING 09/05/2020

EARLY BIRD FEE

1.520 reais até 09/04/2020

REGULAR FEE

1.689 reais a partir de 10/04/2020

RECICLAGEM

50% de bolsa

FORMAS DE PAGAMENTO

Transferência bancária ou cartão de crédito

INSCRIÇÕES E MAIS INFORMAÇÕES 

11 4117-0149 Telefone

11 93416-0016 WhatsApp – Eduardo Sacrini

cursos@khorppe.com.br E-mail



“O MPP transcendeu minhas expectativas. A ferramenta gera expansão de consciência e mostra a 
importância de conhecer e trabalhar áreas chave da Inteligência Emocional. De uma maneira simples e 
acessível ele promove amadurecimento cognitivo e emocional.”
Dulce Soares, Coach MCC – ICF e  past presidente ICF Chapter RJ

“O curso superou plenamente minhas expectativas: além de contribuir profissionalmente para a 
potencialização de meus processos de coaching, o MPP contribui muito de forma pessoal, pois mesmo me 
considerando uma pessoa com um nível muito bom de autoconhecimento, a ferramenta conseguiu trazer 
novas informações, que eu ainda não tinha me dado conta.”
Cristina Kokiel, Coach PCC – ICF e Instrutora do Curso Coaching de Carreira ICI

"Assisti ao curso e utilizei a ferramenta MPP. O curso me proporcionou maior serenidade para enfrentar 
problemas cotidianos, a ferramenta me trouxe mecanismos para que pudesse superar obstáculos e , 
também informações preciosas de como reagir a pequenas adversidades. Sou professor e todo 
ensinamento tem sido muito valoroso, pois tenho utilizado em minha vida profissional também. A 
inteligência emocional hoje faz parte do meu cotidiano e mudou minha visão de enfrentamento. 
Agradeço ao pessoal do MPP pela oportunidade de participar do curso. Indico a metodologia a todos."
Elias Papazoglou, professor na Poliedro Educação

O QUE FALAM NOSSOS ALUNOS



• Processos de autoconhecimento, mapeamento de equipes e áreas da 

empresa; desenvolvimento através de Coaching , Mentoring, Consultoria, 

Treinamentos, Cursos e Workshops. 

• Processos seletivos (internos ou externos)

• Diagnóstico do nível de desenvolvimento das competências
emocionais e sociais de pessoas, times e organizãções.

• Transição de vida acadêmica para vida profissional

• Orientação e mudança de carreira

• Avaliação de potencial

• Acelerador de processos sucessórios

• Desenvolvimento de equipes

O MPP É USADO EM 

• Treinamentos, cursos e workshops

• Criação de estratégias inteligentes de desenvolvimento organizacional



ALGUMAS MARCAS 
QUE 

JÁ PARTICIPARAM 
DE NOSSOS 

PROGRAMAS



WhatsApp 11 93416-0016
Telefone 11 4117- 0149

e-mail cursos@khorppe.com.br
Site www.khorppe.com

Mais CONSCIÊNCIA,
Mais COERÊNCIA,

Mais RESULTADOS!


