
 
 

 

TERMO DE PARCERIA ENTRE ANOREG – Associação dos Notários e Registradores de Mato Grosso  

e PIPOU Consultoria e Coaching Ltda.  

 

Soluções ofertadas pela Pipou 

 

1. Objetivo:  

Assessorar os Notários e Registradores de Mato Grosso, por meio da ANOREG, visando elevar a performance das equipes em 
geral no âmbito pessoal e profissional e otimizar a prestação de serviços, partindo-se do princípio de que cada um deve ser visto 
como colaborador e, também, como pessoa integral. Com esse propósito listamos abaixo as soluções mais adequadas que a 
Pipou Consultoria e Coaching pode oferecer, destacando que nosso lema é trabalhar “antes dos negócios, pessoas”, pois são 
elas que movem o mundo. 

 

Solução/ Formato Público-alvo Área trabalhada / Descrição Carga Horária / 
Modalidade 

 
 

Diagnóstico Sistêmico 
(individual) 

Notários, 
Registradores, 

familiares e 
servidores 

Aprofundamento em uma questão pessoal com auxílio das leis 
e fundamentos das constelações familiares, Points Of You e 
técnicas de Coaching, trazendo um olhar diferenciado sobre a 
questão, suscitando insights interessantes e ações que ajudem 
na resolução. 

- 3 horas de imersão 
presencial 
- devolutiva de 1h (uma 
hora), 20 a 30 dias após 
a etapa presencial (on-
line)  



 
 

 

 
 

Teste DISC com 
Relatório e devolutiva 

individual 

 
Notários, 

Registradores, 
familiares e 
servidores 

Análise de Perfil Comportamental, com base na Teoria DISC, na 

qual o participante recebe um teste com perguntas sobre seu 

comportamento e preferências, e, após preenchido e enviado, 

recebe um relatório completo sobre suas características e 

formas de atuação, com devolutiva de uma profissional da 

Pipou.  

 
- Relatório: tempo de 
cada um, mas estima-se 
15 (quinze) minutos 
para preenchimento das 
perguntas  
- Devolutiva: 1 hora  
(on-line) 
 

 
Jornada da Descoberta 
(individual e/ou grupo) 

Notários, 
Registradores, 

familiares e 
servidores 

Análise de Perfil Comportamental, com base na Teoria DISC, 

em forma de jogo lúdico, que promove a descoberta do perfil 

de cada participante, além de interação em grupo. Ao final do 

Workshop cada participante terá seu Mural completo com as 

informações sobre si mesmo, extraídas da dinâmica. Nesta 

opção não há relatório de perfil. 

Entre 3 a 4 horas 
(conforme tamanho da 
equipe) 
- on-line 
Obs: o valor cobrado por 
este trabalho pode 
variar conforme a 
quantidade de pessoas 
participantes  

 
 
 

Processo de Coaching  
- de Vida e/ou Carreira 

- preparação para 
Aposentadoria  

(individual ou em 
grupo) 

 

 
 
 

Notários, 
Registradores, 

Servidores 
 
 
 
 

É um processo de parceria entre a Coach Neide Arantes e o(a) 
Cliente, visando mapear o estágio atual de vida e/ou de carreira 
da Cliente e estabelecer os pontos de mudança para o estágio de 
vida desejado (aposentadoria ou não), auxiliando-o(a) a construir 
novos possíveis rumos por meio de direções seguras, 
prazerosas e totalmente alinhadas com os seus valores e 
propósitos. A facilitação do processo seguirá metodologia já 
validada em vários processos dirigidos pela Coach, observando-
se as competências e princípios definidos pela ICF – International 
Coaching Federation, na qual a Coach da Pipou é associada. 

 
- Entrevista inicial sem 
custo para o cliente (30’) 
 
- 12 encontros de 1 hora 
 
- presencial (sede da 
Pipou em Cuiabá) ou on-
line 
 



 
 

 

 
Processo de Coaching  
- de Vida e/ou Carreira 

- preparação para 
Aposentadoria  

(individual ou em 
grupo) 

 
 
 

Notários, 
Registradores, 

Servidores 

 
Processo individual: o(a) Cliente poderá definir a temática a ser 
trabalhada, relativa a uma transição de vida (saída de casa dos 
filhos, mudança de estado civil, outras mudanças que causem 
desconforto e inquietações, ou mesmo uma transição 
profissional que impacte na carreira (assunção de cargo de 
liderança, competências a serem desenvolvidas, preparação 
para aposentadoria, dentre outras temáticas). 

 
Processo Grupal: os Clientes poderão definir a temática em 
comum a ser trabalhada, a exemplo da preparação para 
aposentadoria.  

 
- Entrevista inicial sem 
custo para o cliente (30’) 
 
- 12 encontros de 1 hora 
 
- presencial (sede da 
Pipou em Cuiabá) ou on-
line 

 
 

Workshop “Gestão da 
Mudança” 

(grupo) 

 
 

Notários, 
Registradores, 

e servidores 

 
Workshop que busca conscientizar os colaboradores sobre a 
importância do serviço prestado, o papel de cada um, a 
responsabilidade de todos no processo, a noção de Cliente 
Interno e Externo, além de ouvir do time possíveis soluções 
para pontos de melhoria na organização. 
 
 

 
 
Entre 3 a 4 horas 
(conforme tamanho da 
equipe) 
 
- Presencial ou On-line 

 
Workshop “Espelhar” 

(grupo) 

Notários, 
Registradores, 

familiares e 
servidores 

Workshop lúdico que busca um olhar de cada participante 
sobre si mesmo, num processo de autoconhecimento, 
revisitando a vida como um todo, com aprofundamento em 
determinado ponto (área) escolhido e definição de um plano 
de ação pessoal, gerando impacto positivo na sua 
produtividade e na vida pessoal como um todo. 

 
Entre 3 a 4 horas 
(conforme tamanho da 
equipe) 
 
- Presencial ou On-line 

Workshop Maturidade x 
Longevidade saudável: 

 
Notários, 

Workshop que faz um mix de palestra com oficina, trazendo 
reflexões sobre a maturidade, o processo de envelhecimento, 

 
 



 
 

 

como estamos nesse 
quesito?” 

(grupo) 

Registradores, 
familiares e 
servidores 

medos, possibilidades e um olhar para o processo de 
aposentadoria, associado a uma dinâmica leve na linha dessas 
reflexões. 

Entre 3 a 4 horas 
(conforme tamanho da 
equipe) 
- Presencial ou On-line 

 
Palestras 
(grupo) 

Notários, 
Registradores, 

familiares e 
servidores 

- Aposentadoria Bem-Sucedida 
- Protagonismo e Empreendedorismo pessoal e organizacional 
- O Cartório como um negócio 
- Poder pessoal e alta performance 
- Longevidade Saudável e Planejamento de Vida 
 

 
- Uma hora de duração, 
podendo ter ou não 
oficina sobre o tema 
logo após 
- Presencial ou On-line 

 
Mentoria estratégica 

 
Notários e 

Registradores 
 

Processo de Mentoria para auxiliar os(as) notários(as) e suas 
lideranças a entenderem o Cartório como negócio, além de 
direcionarem melhor suas decisões em nível estratégico, tático 
e operacional, a fim de promover melhores resultados 
quantitativos e qualitativos.  

- Encontros on-line. 
A quantidade de 
encontros será definida 
a partir da necessidade 
de cada cliente. 

 
 
 

Consultoria 

 
 

Notários e 
Registradores 

A consultoria tem o objetivo de apoiar as lideranças dos 
Cartórios a organizarem melhor a operação, trabalhando o 
olhar de negócio, revisando os pontos de melhoria e 
desenvolvendo técnicas simples, práticas e novas competências 
que permitam que o “negócio” seja mais produtivo, lucrativo e 
organizado e que a comunicação interna e externa seja mais 
fluida e assertiva.  

- Processo híbrido, 
podendo conter 
encontros presenciais e 
on-line.  
- É indispensável que a 
liderança participe de 
todas as etapas.  

 

Investimentos/ forma de pagamento:  Para os conveniados ANOREG será praticado desconto de até 10% (dez pontos percentuais) 

no valor do investimento escolhido, vigente à época da contratação. A forma de pagamento será em até 5 vezes sem juros. 


