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SE PESSOAS DIFERENTES 
APRENDEM DE

MANEIRAS DIFERENTES
PORQUE ENSINÁ-LAS DA 

MESMA FORMA?



A Arax
/araxeducacao



O que fazemos
Educação Corporativa com propósito, em

soluções entregues em multiplataformas

e desenvolvidas conforme as 

necessidades dos nossos clientes.

Tudo aquilo que criamos é de acordo com o 

que o cliente precisa e baseado nas nossas

crenças metodológicas para programas de 

treinamento e desenvolvimento corporativo.



Por que fazemos
Acreditamos que a educação move o mundo e 

que ela é a única solução para qualquer problema.

Acreditamos que pessoas desenvolvidas ajudam

empresas a se desenvolverem e, por consequência, 

desenvolvem um setor, uma economia e um país.

Fazemos educação corporativa porque sabemos que 

entregamos resultados estratégicos sustentáveis

para nossos clientes em cada projeto.



Nossa Missão
FAZER EDUCAÇÃO 

CORPORATIVA COM 
PROPÓSITO!

Nossa missão vai ao encontro dos nossos

valores e visa entregar muito propósito em

cada uma das soluções que oferecemos.

Aqui na Arax temos uma máxima: se não tem

propósito, não tem nossa participação.



Nossos Valores
Nossos valores são baseados na nossa

missão de entregar educação corporativa

com propósito. Dessa forma, buscamos

entregar em cada projeto que criamos:

- Desenvolvimento de pessoas;

- Integridade;

- Transparência;

- Disciplina;

- Responsabilidade social;

- Cuidado com o próximo;

- Amor no que fazemos.



Conhecer o público para 

construir as melhores

soluções em T&D

Educar adultos por meio de 

experiências que definam as 

melhores práticas de 

aprendizagem

Construir uma aprendizagem

autodirecionada onde o adulto

é gestor e programador de seu

aprendizado

Antropologia Heutagogia

Nossas Bases Conceituais
Trabalhamos pautados em três bases conceituais convergentes

Andragogia



DIAGNÓSTICO01

INOVAÇÃO E 
DESEVOLVIMENTO

02

ACOMPANHAMENTO 
360º

03

MÉTRICAS E 
RESULTADOS

04

São os diagnósticos que desenvolvemos
que nos dirão quais soluções entregar a
cada projeto dos nossos clientes.

Nosso Processo
Nosso processo é simples e se divide em quatro fases

01

Pensamos e desenvolvemos as melhores
soluções de acordo com aquilo que
nossos clientes realmente precisam.02

Acompanhamos os profissionais durante
todo o processo de educação, seja virtual
ou presencialmente.

03

Mensuramos os resultados dos projetos e
apresentamos relatórios com sugestões e
propostas de melhoria.

04



Nossas Soluções

TREINAMENTO
& 

DESENVOLVIMENTO

CONSULTORIA

ESTRATÉGICA

Trabalhamos em duas verticais educacionais



Programas de 
treinamento 
presencial 

desenhados 
conforme a 

necessidade de 
cada cliente.

Treinamento In 
Company

Equipe 
multidisciplinar 

que busca atender 
demandas 

educacionais de 
forma ágil e 

precisa.

Fábrica de 
Conteúdos

Programas que 
gerem valor aos 
colaboradores e 

aumentem o nível 
de Governança 

Corporativa.

Programas de 
Desenvolvimento

Treinamentos em 
vídeos 

construídos 
especificamente 

para cada tipo de 
público, solução e 

cliente.

Video
Learning

Criação, 
implantação e 

gerenciamento de 
universidades 
corporativas.

Universidade
Corporativa

Treinamento & Desenvolvimento



Definição de 
competências 

necessárias para a 
busca de uma 

vantagem 
competitiva do 

negócio.

Mapeamento de 
Competências

Trilhar os 
caminhos dos 
profissionais 

buscando  
desenvolvimento 

contínuo.

Trilha de
Carreira

Planejamento de 
turmas, logística 

para os 
participantes, 
produção e 
entrega de 
materiais

Logística de 
Treinamentos

Saber o que fazer, 
como fazer e para 
quem fazer para 

construir as 
melhores 
soluções.

Diagnóstico de 
Soluções

Criar, acompanhar 
e agir em cima de 

indicadores de 
desempenho em 
ações de DHO.

BI DHO

Consultoria Estratégica





Clientes
Esses são alguns de nossos clientes



Contato
www.arax.com.br

11 4082-2990 | 11 99833-2259

/araxeducacao


