
PRESENTE NA SUA VIDA



Fundada há mais de 55 anos, a Vetor Editora é uma empresa voltada para pesquisa, 
desenvolvimento e geração de conhecimento, por meio da publicação de testes psicológicos, 
instrumentos multidisciplinares e livros destinados às áreas de Psicologia, Fonoaudiologia, 
Neuropsicologia, Pedagogia, Psicopedagogia e outros.
Presta serviços de contratação e consultoria para RH de empresas e treinamentos por meio de 
sua linha de negócios, a Vetor Serviços. Oferece cursos presenciais e a distância (EaD).
Atenta às necessidades do mercado, tem foco em pesquisa, desenvolvimento e geração de 
conhecimento, por meio da publicação de instrumentos de avaliação e livros destinados às 
áreas de psicologia, pedagogia,fonoaudiologia, neuropsicologia e psicopedagogia.
É pioneira em prestigiar o autor de testes brasileiros e mantém um constante relacionamento 
com professores de faculdades e universidades de vários estados. Desenvolve 
produtos/plataformas para auxiliar tanto em intervenções clínicas quanto em 
desenvolvimento organizacional e possui uma plataforma a VOL  Vetor Online, que oferece a 
possibilidade de aplicação e correção de instrumentos e testes psicológicos on-line.

SOBRE A VETOR EDITORA

PRESENTE
NA SUA VIDA



Difundir conhecimento, contribuindo 
para uma sociedade mais responsável.

NOSSO PROPÓSITO



A Vetor Editora segmenta o mercado baseada em estudos voltados ao público-alvo da marca, o que 
resulta em um atendimento diferenciado, com direcionamento de todos os esforços para a 
satisfação dos principais grupos de clientes:

Consultorias de RH

Psicólogos

Empresas de atuação diversa

Órgãos públicos/Empresas de concursos públicos

Instituições de ensino superior

Terceiro setor

Psicopedagogos e Pedagogos

Fonoaudiólogos

Neuropsicólogos

Psiquiatras

Geriatras e outros.

NOSSOS CLIENTES



A VOL – Vetor Online é a primeira plataforma de aplicação e 
correção de testes psicológicos on-line no Brasil. Possibilita 
aplicar os testes e instrumentos à distância, inclusive nos 
contextos de seleção em grande escala e com 
avaliações/aplicações simultâneas. A plataforma é indicada 
para as áreas de seleção de pessoal, segurança patrimonial e 
transporte de valores, aviação, avaliação psicossocial, 
avaliação neuropsicológica, perícia psicológica no contexto do 
trânsito, concessão de registro e/ou porte de arma entre outras.

NOSSOS MATERIAIS E SERVIÇOS

VEM PRA VOL!

A Vetor Editora possui uma ampla variedade de instrumentos 
dirigidos a todos os públicos: crianças, adolescentes, adultos e 
idosos. Suas publicações são referências na área e aprovados 
pelo Conselho Federal de Psicologia – CFP.

Ao todo, são mais de 70 instrumentos de avaliação, divididos em 
10 diferentes categorias: Aptidões Específicas, Inteligência, 
Neuropsicológicos, Orientação Profissional, Organizacionais, 
Personalidade, Educacional, Psicopedagógico, 
Desenvolvimento, Inventários e Técnicas Livres.

TESTES PSICOLÓGICOS

ACESSE E SAIBA MAIS!

https://blog.vetoreditora.com.br/vol-plataforma-vetor-online

https://www.vetoreditora.com.br/departamento/113578/01/testes

EU SOU A

IRIS



A Vetor Editora publica jogos como o Baralho ABCDE, que tem como finalidade propor a pais e cuidadores de 
crianças atividades dirigidas à educação parental, desenvolvimento de empatia e resiliência no âmbito 
familiar e o Jogo de Resiliência, instrumento que auxilia a pessoa aprender a lidar com os problemas, com a 
pressão e a adaptar-se a mudanças, tornando-se resiliente de forma mais divertida.

TÉCNICAS LIVRES

Tem também uma parceria com a Editora Synopsis, que publica 
baralhos para aplicação em clínica.

SAIBA MAIS:

NOSSOS MATERIAIS E SERVIÇOS

https://www.vetoreditora.com.br/departamento/134702/10/tecnicas-livres



Portfólio com diversos cursos para capacitação de profissionais e 
estudantes em diversas áreas da psicologia e no uso dos 
materiais da Vetor Editora. Saiba mais!

CURSOS EAD E PRESENCIAIS

Conheça o catálogo completo acessando a nossa livraria:
LIVROS

A área de Serviços da Vetor Editora desenvolve e eleva, de 
maneira sustentável, o comprometimento, o engajamento, a 
eficácia e os resultados das pessoas e das organizações, por 
meio de:

CONHEÇA MAIS EM:

EDUCAÇÃO CONTINUADA:

NOSSOS MATERIAIS E SERVIÇOS

VETOR EDITORA serviços

Customização de projetos

Desenvolvimento de visão organizacional sistêmica

Promoção do autoconhecimento das pessoas e das 
organizações

Oferecemos serviços como: 
Seleção de pessoal (aplicação de testes, entrevistas, 
devolutivas, laudos.)

Treinamentos

Supervisão

Avaliação psicossocial

Pesquisa de clima organizacional

People analytics (sistema RX)

https://www.vetoreditora.com.br/departamento/116645/04/livraria

https://www.vetoreditora.com.br/departamento/139322/12/ead

http://mktvetoreditora.com.br/servicos/

https://www.vetoreditora.com.br/departamento/116646/05/educacao-continuada



Mais de 500.000 visitantes mensais!

Uma

Plataforma
online que reúne e conecta

Psicólogos e Pacientes

Acessando a plataforma da Vittude, você pode
se cadastrar e passar a oferecer:

Consultas
Online

Consultas
Presenciais

Agendamento
Online

Pagamento
Online

Tudo de forma Simples e Segura.

TORNE-SE UM PSICÓLOGO VITTUDE
www.vittude.com

PARCEIROS



 

Uma plataforma de Gestão de Avaliações Psicológicas
que confere efi ciência e confi abilidade ao processo 
avaliativos .

OFERTA DE SUPORTE TÉCNICO

INDICAÇÃO DOS MELHORES TESTES PARA DIFERENTES 
PROCESSOS DE AVALIAÇÃO

TECNOLOGIA AVANÇADA

INTEGRAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS RESULTADOS

VISÃO SISTEMÁTICA DOS DADOS COLABORATIVOS COM
A ELABORAÇÃO DE LAUDOS

Quer saber mais?

www.avaxpsi.com.br

a plataforma que revolucionará 
os processos de avaliação psicológica.

A plataforma AVAX Psi é um produto 
desenvolvido pela empresa BeeTouch.

PARCEIROS



www.vetoreditora.com.br
/vetoreditora
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Entre em contato!

11.3146-0333 | 19.3212-4570 | 11.3146-0322
São Paulo Campinas Loja Virtual


