


Surge com a proposta de promover o bem-estar na sociedade.

Seu nome e logo resumem esse compromisso, onde "GLUKE"
significa “brilho” e “boa sorte” em Iídiche, língua histórica dos
judeus asquenazes do século IX (Europa Ocidental).

Já o desenho onde o nome está inserido, é a fórmula química
do neurotransmissor dopamina (C8H11NO2); hormônio
responsável pela sensação de bem-estar.



Universalizar nossas soluções com base em
modelo de negócio disruptivo.

Promover o bem-estar às pessoas ao elevar
seus níveis de dopamina, por meio da famosa
frase de Sócrates "Conhece-te a ti mesmo“.

Inovação
Ética profissional
Pensamento sistêmico
Comunicação não violenta (CNV)

VISÃO

MISSÃO

VALORES



• Assessoria 
(jurídica, pedagógica e psicológica)

• Prática restaurativa
• Constelação escolar
• Palestras sobre o ECA
• Mediação escolar sistêmica
• Formação de alunos mediadores
• Orientação e acolhimento familiar

ESCOLAS
• Palestras
• Terapia de casais
• Constelação Familiar 
• Curso para pais e filhos 

(turmas separadas)
• Oficinas sistêmicas para pais: 

- com filhos e sem filhos
- casais homossexuais

• Mediação para casais e famílias
(situação de divórcio e familiar

FAMÍLIAS

• Parenting Coach
• Terapia em grupo
• Assessoria jurídica
• Constelação empresarial
• Workshop sobre as leis 

sistêmicas nas organizações

EMPRESAS

Soluções Presenciais



Solução Digital

A fim de viabilizar economicamente esse produto, grande parte dos
nossos esforços estão, hoje, em duas frentes de pesquisa:

Para atingir a visão de “universalizar nossas soluções com
base em modelo de negócio disruptivo”, no momento estamos
desenvolvendo um produto, de baixo custo, que trará acesso à
saúde mental para a grande maioria dos adolescentes que no
momento sofrem com depressão, cutting e bullying, chegando
muitas vezes ao suicídio.

ALUNOS DE 

PSICOLOGIA

ALUNOS DE 

FUND. II E MÉDIO



Pesquisa com Alunos de Psicologia
• Em andamento
• Não está aberta a todos os alunos de Psicologia
• 18 questões, divididas em 3 sessões

I – O Mercado de Trabalho e a Psicologia (7 questões)
II – Avaliação do Curso de Psicologia (7 questões)
III – Pessoal (4 questões)

• Participantes
– Alunos de todos os semestres
– 65 cidades em 16 estados 
– 78 unidades de 7 faculdades
– Alcance em torno de 5 mil alunos

O objetivo MACRO dessa pesquisa é quantificar futuros parceiros

Pesquisa



Pesquisa com Alunos do Ensino Fundamental II e Médio
• Em andamento
• Aberta a todos os alunos do País
• 23 questões, divididas em 3 sessões

I – Sobre Você (6 questões)
II – Aspectos Emocionais (9 questões)
III – Hábitos de Consumo na Era Digital (8 questões)

• Participantes
– Alunos da rede pública e privada
– Ter amostra das 5 regiões do Brasil
– Alcançar o máximo de estados e cidades 
– Alcançar o maior número de alunos possível

O objetivo dessa pesquisa é mapear temas ligados a depressão, bullying, cutting e suicídio 
entre os adolescentes, para obter insights a partir da análise transversal das respostas.

Pesquisa

OS ADOLESCENTES NÃO 

SERÃO IDENTIFICADOS



Pesquisa

I – SOBRE VOCÊ
1. Cor da Pele/Etnia, Sexo Biológico e 

Orientação Sexual

2. Qual é a sua idade?

3. O ESTADO onde você mora fica em 
qual REGIÃO do Brasil?

4. Já reprovou algum ano?

5. Você está cursando qual ano?

6. Sua escola é considerada?

II – ASPECTOS EMOCIONAIS
7. Você já passou ou passa com psicólogo ou psiquiatra?
8. Você já sofreu ou sofre agressão na sua CASA?

9. Você já sofreu ou sofre agressão na sua ESCOLA?

10. Você se sente triste com frequência?

11. Você JÁ FEZ/FAZ cortes no próprio corpo por sentir 
algum sofrimento emocional?

12. Você já pensou em suicídio?

13. Você já tentou cometer suicídio?

14. Realizar tratamento psicólogo ajuda ou atrapalha?

15. No momento você passaria com um psicólogo?

ALUNOS DO 

FUND. E MÉDIO

III – HÁBITOS DE CONSUMO NA ERA DIGITAL
16. Você possui Smartphone?

17. Como você acessa a internet pelo seu smartphone?

18. Existe aplicativo para pedir transporte aonde você mora?

19. Existe aplicativo para pedir comida aonde você mora?

20. Além de transporte e comida, você utiliza aplicativos do 
smartphone para realizar outras compras?

21. Você utiliza o whatsapp para mandar ou receber mensagem?

22. Você acessa vídeos pelo Youtube?

23. Qual desses famosos você mais gosta?

Conheça o teor das perguntas e nos ajude a disseminar essa 
pesquisa através do link bit.ly/gluketeens ** 

http://bit.ly/gluketeens
http://bit.ly/gluketeens
http://bit.ly/gluketeens
http://bit.ly/gluketeens
http://bit.ly/gluketeens


Por que Adolescentes?



Por que Adolescentes?

Os jovens e adolescentes da atual geração brasileira, 
representam a última onda de transição demográfica, 
segundo especialistas (FONTE 3 - BIRD). 

Deverá ser nossa prioridade ENFRENTAR os principais 
desafios dessa geração para aproveitarmos essa 
chance de desenvolvimento social.

O Governo Federal já deu o primeiro passo através da 
Lei nº 13.819/2019. Estamos no mesmo caminho.

REFERÊNCIAS  - ACESSAR OS CONTEÚDO NA ÍNTEGRA CLICANDO NOS LINKS ABAIXO

FONTE 1 - OMS e G1 FONTE 2 - FANTÁSTICO FONTE 3 - BIRD FONTE 4 - TERRA ÉPOCAe

https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/suicidios-de-adolescentes-como-entender-os-motivos-e-lidar-com-o-fato-que-preocupa-pais-e-educadores.ghtml
http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2016/11/automutilacao-afeta-20-dos-jovens-brasileiros.html
https://oglobo.globo.com/economia/metade-dos-jovens-corre-risco-de-nao-se-inserir-no-mercado-de-trabalho-22463218
https://www.terra.com.br/noticias/dino/pesquisa-revela-que-bullying-afeta-50-das-criancas-e-jovens-em-todo-o-mundo,e18a9fa4f8b59465f168ded3c1ac2f02zrzepofl.html
https://epocanegocios.globo.com/Tecnologia/noticia/2018/07/brasil-e-2-pais-em-que-criancas-e-adolescentes-mais-sofrem-com-bullying-virtual.html


3 - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e 
todos, em todas as idades.
Itens 3.5. 3.c. e 3.d.

4 - Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover 
oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos.
Itens 4.1., 4.4. e 4.7.

16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento 
sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir 
instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.
Item 16.1.

17 ODS - ONU
AGENDA  2030

Nossa SOLUÇÃO ONLINE, de combate a depressão, 
bullying, cutting e suicídio entre os adolescentes; está 
diretamente alinhada aos seguintes Objetivos da ONU

Veja na íntegra os detalhes dos itens destacados 
acessando  www.agenda2030.com.br

Compromisso

http://www.agenda2030.com.br/


RENATA NUNES
PSICOPEDAGOGA SISTÊMICA

Pedagoga especialista em inclusão, 
com pôs graduação em 

Psicopedagogia e Pedagogia 
sistêmica. Atende crianças e 

familiares com dificuldades de 
relacionamento e desafios com o 

sistema escolar.

JOHNNY CARRON
PSICÓLOGO 

CRP: 06/122.705
Psicólogo com pós graduação em 
Psicodrama. Atua como psicólogo 

clínico, palestrante, consultor 
familiar e escolar. Através das bases 

psicodramática, psicanalítica, 
antroposófica e sistêmica.

VANESSA DE SOUZA
ADVOGADA

OAB/SP 403.026
Advogada, mediadora e conciliadora 

familiar. É palestrante, mentora, 
consultora jurídica familiar e 

empresarial. Atua com base na 
justiça restaurativa, direito 
sistêmico e cultura da paz.

Corpo Técnico



Bandeira

Todas as crianças e adolescentes têm direto a
“especial proteção para o seu desenvolvimento físico, mental e social." 
(Declaração Universal dos Direitos da Criança, 1959)

FOUNDER
55 (11) 98539-1243

johnny@glukeapp.com

FOUNDER
55 (11) 98814-7169

renata@glukeapp.com

Acesse nosso site:
glukeapp.com

http://www.glukeapp.com/



