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A Organiza! busca como objetivo transformar os conceitos teóricos da Psicologia em 

ferramentas aplicáveis no dia a dia, melhorando a produtividade e bem-estar do individuo ou da empresa. 

Atualmente a Organiza! conta com 13 colaboradores com formação nas áreas de Psicologia, 

Administração de Empresas e Direito. A empresa foca seus serviços em três principais ramos: o Coaching 

personalizado, a prestação de serviços profissionais e educativos. Nossa tertúlia está principalmente 

focada na área de educação. Nossos serviços educativos têm como principal objetivo contribuir para a 

melhoria do desempenho acadêmico individual através de técnicas para a consolidação da memória e para 

o controle da ansiedade, também para a formação de hábitos de estudo, entre outros métodos. Tudo 

embasado em estudos e pesquisas psicológicas sobre o funcionamento do cérebro. Estes serviços são 

implementados em forma de palestras em escolas, cursinhos e universidades. A Organiza! conta com a 

parceria de diversas escolas e cursinhos na região de Porto Alegre, onde têm sido ministradas palestras 

relacionadas ao aprendizado e como adquirir melhor desempenho nas provas do ENEM e do vestibular. 

Apenas no ano de 2015, a Organiza! já realizou como metodologia mais de 10 palestras dirigidas ao 

público escolar/universitário, assim como também realiza coach estudantil, ajudando os clientes a 

atingirem seus objetivos individuais. As palestras da Organiza! têm em média 25 participantes e uma boa 

aceitação: acima de 95%, segundo pesquisas de satisfação feitas regularmente com o público atingido. 

Também é destacável a fidelização dos nossos clientes como o Colégio Instituto Maria Auxiliadora e o 

Fênix Vestibular que solicitaram nossos serviços em repetidas ocasiões desde 2014. No quesito educativo, 

a Organiza! também possui parceria com o site acadêmico MeSalva, onde são publicados artigos 

relacionados a importância das técnicas de estudo e medidas complementares como o gerenciamento de 

tempo. Ainda, a Organiza! desenvolve quatro formas de palestras direcionadas tanto para o público 

profissional quanto o acadêmico. A Aprovação 2.0 foi pensada para melhorar o desempenho acadêmico 

ao demonstrar que certos hábitos causam prejuízo e como sua substituição potencializa ao máximo o 

aprendizado; A Ressonance incentiva a realização de apresentações que ecoam na mente do ouvinte, 

levando de forma mais poderosa, a mensagem que se deseja transmitir; As Maratonas de orientação 

profissional são oficinas ideais para quem possui dúvidas sobre qual caminho profissional percorrer; E no 

Guia de sobrevivência acadêmica constam os materiais necessários para aprender a desenvolver-se 

corretamente no ambiente universitário como também fazer amizades, estudar otimizando o tempo e 

organizar materiais de estudo. Além disso, a Organiza! apresenta alguns novos programas de 

desenvolvimento de habilidades individuais. Primeiro, a idéia é implementar Técnicas de negociações e 

vendas, identificando potenciais clientes e também como se comportar frente a um cliente e durante a 

uma reunião ou apresentação de negócios; Depois, o projeto Carisma pretende melhorar a interação social 

através de técnicas comportamentais, com isto, o individuo pode conquistar melhores oportunidades em 

suas relações interpessoais, tanto na vida profissional como pessoal. O projeto Carisma em essência 

contribui para uma melhor auto-estima e para a descoberta das próprias capacidades sociais; Já a Escola 

Positiva visa praticar uma metodologia acadêmica focada no trabalho em equipe e em reforçar aspectos 

positivos dentro e fora da sala de aula que ofereçam como resultado altos níveis de produtividade, bem-

estar e excelência. Enfim, para o ano de 2016, a Organiza! tem como meta a implantação dos programas 

citados a fim de complementar e enriquecer os projetos já realizados no presente, mas atingindo um 

público maior. 
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