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Stella Bittencourt é psicóloga clínica (psicanálise), MBA Gestão,  coach, mentora, palestrante, 
facilitadora de processos de desenvolvimento humano, atua na Gestão & RH, desenvolvendo 
talentos e as competências para o futuro. 

Como Estrategista de Vida e Negócios conecta pessoas a resultados e como Aging Inovator
auxilia você a encontrar significado para a vida.

Psicóloga Clínica com MBA em Gestão por Processos (ESPM), formação em Coaching (SLAC) e 
Coaching Academy (UK), Mentora Organizacional (SBDC), Mediadora de Conflitos em Justiça 
Restaurativa e Círculos de Paz (AJURIS), Mediadora Cível (NUPEMEC) especialista em 
Dinâmicas de Grupo (SBDG), Educadora Biocêntrica (UB), Facilitadora Didata em Biodança, 
Teoria U (MIT – USA), Analista DiSC, membro das comunidades internacionais Art of Hosting e 
Dragon Dreaming. Iniciou em 2015 e coordenou até 2018 o Grupo de Estudos e Práticas de 
Comunicação Não-Violenta (CNV) em Porto Alegre. É fluente em inglês.

Speaker na Expertise, Hacker Fourge – Gestão e Estratégia, Consultora Kienbaum, Professora 
na Casa da Crítica, Parceira da Mercado Base do Sul e Educadora Corporativa na LEADS.

Atua há quase 4 décadas com pessoas em diferentes contextos: individual, grupos, 
comunidades, coletivos e organizações de vários portes.

www.stellabittencourt.com
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http://www.stellabittencourt.com/


O que me move

Relações autênticas,
negócios virtuosos. 
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Crio valor através das relações. 
Porque faço.

WHY     WHAT     HOW

Nutro organizações e 
desenvolvo pessoas por meio 

de experiências de aprendizado 
e interação  (andragógia).

O que faço.

Escuto, entendendo e proponho.
Como faço.
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O mais importante 

é COMO faço



Pessoas
(Líderes e Profissionais)

Ações e processos de aprendizado 
(workshops) “abertos ao mercado” 

com enfoque em autoconhecimento, 
visando o desenvolvimento pessoal e 

profissional.
.
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Organizações
(Alta Gestão, Liderança e Equipes)

Ações e processos de aprendizado 
personalizados (workshops “in company”) 

a partir das demandas do negócio, da 
cultura organizacional e das 

necessidades das pessoas e equipes 
gerando valor para 

as pessoas e as organizações.
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Gestão de Pessoas
(Área de RH)

Ações de aprendizado para os 
processos e projetos na gestão de 

pessoas, demandas específicas para 
mentoria de profissionais, 

considerando: 
o contexto, 

a cultura organizacional e 
os objetivos do negócio.    
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Programa "Liderança que faz a diferença”

1 – Eu comigo importância do autoconhecimento, análise individual das atitudes 
diárias, reflexões. Foco: auto desenvolvimento e autoconsciência.

2 – Eu com o outro            construir relacionamentos saudáveis a partir de uma conexão 
empática compreendendo os diferentes comportamento. Foco: relacionamento.

3 – Eu com o grupo           o papel do líder na “”performance” de equipes colaborativas e 
sua repercução. Foco: comportamentos esperados do líder que faz a diferença. 

4 – Eu com o todo           desenvolver visão clara das consequências produzidas no 
ecossistema. Foco: nos ecossistemas.

8Modelo inspirado na Teoria U



Negociação
Jogos de Conexão
A arte de dizer não

Inteligência Emocional
Feedback é bom, e eu gosto!

Liderança e Mediação de Conflitos
Neurociências e Comunicação Não Violenta

Estudos e Práticas de Comunicação Não Violenta
Valores, Competências, PDI e Planejamento

Empresarial
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Temas de Palestras e Workshops
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Tem gente estranha no mercado: inúteis, sábi@s, 
descolad@s, inexperientes

RH 4.0
(re)inventar-se

Personagem principal
Quantos anos vc tem?

Gestão por competências
Qualidade no atendimento

Desde ontem o amanhã é hoje

Ser Mãe sem padecer no paraíso
Empreendendo na economia prateada

Pq faço o que faço – vieses inconscientes
Liderança Ágil para um mundo complexo
VUCA – desfragmentando nosso mindset

Processos Colaborativos em Gestão de Pessoas
Elaboração de Projetos Sociais para Captação de 

Recursos

Liderança e liderados que fazem a diferença



Alguns Clientes
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