
Apresentação
A Helfen e o Método Gentificar



Somos quem?

Somos uma empresa de 
educação empresarial/institucional com especialização em 

gente. 

O foco é o ser humano, base de qualquer empresa e 
segmento. O ideal é formar esse humano, transformando-o, 
para que ele possa contribuir, ainda mais, com o meio onde 

está inserido.



Somos quem?

Estamos no mercado para lidar com axiomas (valores) e não 

só para construí-los. 

Gentificar antes de empreender. Refletir, não só agir. 

Reconhecer, não só exigir. Oportunizar, contrariando o 

determinar. Dialogar contra o monologar. Coletivizar ante o 

individualizar. 

Pois coletivizando o indivíduo, individualizamos o coletivo.



Por que somos diferentes?

Porque possuímos uma filosofia própria de 
capacitação pessoal e profissional que se baseia no Método 
Gentificar©. Gentificar é a necessidade de se compreender 

que antes de ser colaborador se é humano. 

É exatamente o ser humano que precisa ser capacitado, 
possibilitando um melhor desempenho em toda a 

empresa/instituição. Ser gente pra gente ser.



Por que Helfen?

O nome Helfen é uma tradução da palavra AJUDAR para o 

alemão. A lógica do modo de trabalho da empresa quer 

traduzir metodologia e disciplina, unindo à ideia de 

transformar o humano. A Helfen se juntou a palavra 

GENTIFICAR, que tem por ideia o SER GENTE. Por isso Helfen

Gentificar: AJUDAR A SER GENTE.



Nossa Missão

Gentificar as pessoas transformando a 
consciência, as relações e a sociedade, 

sendo gente pra gente ser.



Nossa Visão

Ser referência em formação de pessoas, 
primando pela conscientização e 

humanização.



Nossos Serviços
Capacitações | Consultoria NoLiA| Palestras



Capacitações

As capacitações, tradicionalmente, são meios de se buscar 
aprimorar os colaboradores para que eles contribuam com o 

crescimento da empresa. Propomos, com nosso método, 
desenvolver não só a dimensão técnica, mas ampliar a 

dimensão humana de cada um dos colaboradores.



Consultoria NoLiA

Voltada para instituições de ensino, a consultoria NoLiA (Novo 
Limiar de Aprendizagem) busca auxiliar na transformação 
educacional para a contemporaneidade. Com um método 

próprio, a consultoria foca na educação para competências, 
com a utilização de modelos atualizados de ensino, tais como: 

sala de aula invertida, instrução entre pares e 
autoaprendizagem.



Palestras

As palestras são instrumentos formadores que buscam capacitar, 
direcionar, instruir e motivar. Numa dinâmica diferente, nós 

mapeamos as suas necessidades, ou de sua empresa/instituição, e 
construímos um projeto específico. 

Há também a possibilidade de se optar pelas palestras específicas 
do Método Gentificar©, que se desenvolvem por 5 passos, a 

saber: 1º Hospitalidade; 2º Convivência; 3º Tolerância; 4º 
Comensalidade; e 5º Gentileza.



Método Gentificar
A consciência em seu papel



O Método em si

Observando a carência profissional, o despreparo e a 
desumanização em todas as áreas da sociedade, surgiu o 

Método Gentificar, que se baseia em 5 virtudes essenciais ao 
ser humano: Hospitalidade, Convivência, Tolerância, 

Comensalidade e Gentileza.



1º Passo | Hospitalidade

Com base no mapeamento realizado tem início o Método 
Gentificar©; sendo que, no primeiro passo, tem-se o 

desenvolvimento da hospitalidade. Acolher bem é um desafio; 
manter a acolhida é ainda mais desafiador. Mas hospitalidade não 

é só acolher. É saber agregar qualidade a essa acolhida e 
desenvolver a habilidade inter-relacional, onde dinamiza-se a 
capacidade pessoal de ser amável. A amabilidade é um dos 

aspectos centrais a serem desenvolvidos na convivência humana, 
espaço de sobrevivência.



1º Passo | Hospitalidade

Objetivos

1. Aprimorar a capacidade de relacionamento; 

2. Desenvolver a habilidade inter-relacional; 

3. Aprender a acolher; 

4. Agregar qualidade ao acolhimento; 

5. Equilibrar o ambiente coletivo. 



2º Passo | Convivência

O segundo passo propõe a reflexão e aplicação do que é 

conviver. Conviver não é só dividir espaço. Conviver envolve 

relação, contato diário, coexistência. Conviver envolve a 

partilha da identidade e da intimidade do ser. É ato contínuo e 

inerente à condição humana. 

Saber conviver: eis o segredo.



2º Passo | Convivência

Objetivos

1. Conhecer-se; 
2. Conhecer o outro; 
3. Conhecer-se no outro; 
4. Aprender a conviver e a coexistir; 
5. Dividir o espaço social e formar a identidade; 
6. Compreender as diferenças; 
7. Administrar conflitos; 
8. Desenvolver o respeito e o respeitar.



3º Passo | Tolerância

Como terceiro passo do Método Gentificar©, a Tolerância 
busca efetivamente compreender as outras pessoas, seus 

modos de pensar, agir e sentir. Tolerar não é abaixar a cabeça, 
mas sim, ter a capacidade de aceitar opiniões, valores 

diferentes, estabelecer diálogo e buscar o consenso. Sermos 
iguais nas diferenças e diferentes na igualdade, objetivando a 
sobrevivência e a convivência. Aprender a tolerar é um passo 

necessário para transformar-se.



3º Passo | Tolerância

Objetivos

1. Aceitar o outro; 
2. Superar diferenças; 
3. Permitir que o outro seja; 
4. Vencer a indiferença, a pusilanimidade e a comodidade;
5. Construir diálogos; 
6. Desenvolver o consenso; 
7. Aprimorar-se.



4º Passo | Comensalidade

O quarto passo desenvolvido neste método é a capacidade de 

praticar a Comensalidade. Comensalidade que, entendida 

simplesmente, é o ato de dividir a mesa, partilhar a comida. 

Entretanto, ser comensal é ir além. É dividir o mesmo espaço num 

momento único e singular. Não se partilha intimamente sem o 

conhecimento prévio. Não se conhece até partilhar. É construir a 

paz onde quer que se esteja, numa fraternidade singular.



4º Passo | Comensalidade

Objetivos

1. Aprender a dividir; 

2. Desenvolver a paciência; 

3. Partilhar experiências; 

4. Superar divergências; 

5. Aprimorar a fraternidade; 

6. Construir um ambiente de consciência e paz.



5º Passo | Gentileza

Quinto e último passo do processo de gentificação é exatamente 

alcançar a Gentileza. Uma virtude humana. Delicadeza, 

amabilidade; qualidade já não tão vista nos humanos. Qualidade 

que só se desenvolve com a obtenção das outras etapas. Sendo 

hospitaleiro, sabendo conviver, tolerando e partilhando há de se 

chegar à Gentileza. Transformar o humano para que ele 

transforme a humanidade, a realidade e, assim, redescubra-se.



5º Passo | Gentileza

Objetivos

1. Desenvolver a delicadeza, a cordialidade, a amabilidade e a
cortesia;

2. Saber retribuir, contribuir e agregar;

3. Compreender a profundidade de três palavras (licença, favor e
obrigado).



Selo Helfen
A certificação da gentificação



Selo Helfen

O Selo Helfen© é a marca que a sua empresa/instituição 
passou pelo processo de gentificação com sucesso. Ao 

término do treinamento a Helfen entrega aos responsáveis o 
Selo que poderá ser utilizado como um símbolo de qualidade, 

formação e capacitação dos funcionários. 



Contato

Savio Gonçalves 
Fundador e Gentificador

+55 (34) 3312-8222

www.helfen.com.br

sim@helfen.com.br


