
PORTFÓLIO

INTELIGÊNCIA cORPORATIVA



Especialistas em gestão de pessoas,
desenvolvimento de gerentes e treinamento empresarial.

O crescimento e o sucesso de qualquer 
Organização, tem relação direta com o 
desenvolvimento de seus funcionários.

A meta para superar padrões e elevar a 
qualidade dos serviços tem início em um 
processo de gestão inteligente que solidifi-
ca-se através de programas e treinamentos 
constantes, onde se compartilham conheci-
mentos, novidades e métodos eficientes.
 
Proporcionar um investimento no desenvolvi-
mento geral da empresa através da poten-
cialização das pessoas significa, nestes dias, 
a diferença crucial de permanência e 
crescimento neste mercado altamente 
competitivo.
 
Desenvolvemos estratégias de consultoria e 
treinamento que podem trazer um grande 
diferencial na ação geral da sua empresa.



Coaching

Consultorias

Cursos

1. Formação Gerencial / Trainees
2. Liderança Estratégica
3. Liderança Comportamental
4. Supervisão e Gerência de Vendas
5. Técnicas de Venda
6. Negociações de Alto Nível
7. Negociação para Corretores Imobiliá-
    rios
8. Excelência no Atendimento 
9. Formação de Treinadores Internos
10. Motivação Dinâmica e Autoestima
11. Gerenciamento de Recursos Humanos
12. Integração de Novos Funcionários
13. Relacionamento Interpessoal
14. Gestão de Conflitos
15. Televendas

● Life coaching
● Personal coaching
● Professional coaching
● Líder Coaching
       ·  Tétrade do tempo
       ·  Linguagem e Valorização 
       ·  Mapa do índice de positividade
          e bem-estar
       ·  Forças pessoais e habilidades
       ·  Mapa de Forças pessoais
       ·  Mapeamento do Perfil Geral de
          Liderança
       ·  E outros

O Coaching é um processo de transformação e 
aperfeiçoamento pessoal que possibilita a um 
indivíduo, ou a uma equipe, o desenvolvimento das 
mais variadas capacidades para que este possa 
alcançar seus objetivos, sejam pessoais ou profis-
sionais, em um curto espaço de tempo.

●   Planejamento Estratégico
●   Gestão de Recursos Humanos
●   Descrição de Processos Normativos
●   Padronização de Procedimentos
●   Construção de Manuais Normativos
●   Gestão de Processos
●   Planos de incentivo e comissionamento
●   Implementação de Padrões de Qualidade
●   Pesquisas de Clima Organizacional
●   Gestão Comercial
●   Orientação de autogestão em Programas de
      Treinamento
●   Organização de Convenções
●   Recrutamento e Seleção
●   Programas de Educação Corporativa
●   Projetos de capacitação
●   EAD – Educação à Distância

Programa de treinamento à distân-
cia, com amplos recursos, conteú-
do e metodologia exclusiva, cons-
truído de acordo com as caracterís-
ticas e políticas de cada empresa. É 
um programa flexível, personaliza-
do e ajustável dentro das necessi-
dades de cada cliente e/ou região.

Proporciona grandes melhorias à 
toda equipe, através do treinamen-
to no próprio local de trabalho. 
Sendo aplicado em formato de 1 
(uma) hora por semana/quinzena 
pelo próprio gerente da equipe, 
onde obtém ganhos de retenção 
acima de 90% do que ensina aos 
demais. Ou seja, uma extraordi-
nária ferramenta para se atingir 
todas as inteligências e competên-
cias individuais.

Treinamento
Modular à Distância
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