
CONSULTORIA NO ESTADO DA ARTE



Consultoria

gestão
Educação

empresarial

e

de

S
o
m

o
s
 

u
m

a

18 anos
de experiência

c
o

m

projetos únicos
clientes únicosp

a
ra

Realizamos

foco
resultado

no

dos clientes.

com

Consultoria
no estado

da arte.

Fazemos

Quem somos



Em que acreditamos

Nossa Missão:

diferença
das pessoas

Fazer a

e das

na vida

organizações.

Nossos Valores:

Somos

simples

Acreditamos

n
a
s pessoas

Respeitamos

clientes
a cultura

dos nossos

Buscamos

excelência
nas
pequenas

coisas

confiança

Construímos

relações
de



Atuamos em 17 Unidades da Federação

Mais de 450 Clientes atendidos

Mais de 1.430 projetos de consultoria e 

desenvolvimento de pessoas

Mais de 37.000 profissionais desenvolvidos

Mais de 70% de recontratação

Unidades (Fortaleza e Brasília)

Estados com atuação

Nossa performance



Nossos Sócios

Carlos Eduardo Fábio Pinheiro Fernando Coutinho Luciano Melo

Ricardo Carvalho Mariana Moura

http://parceriaconsultores.com.br/a-parceria/socios/


Nossas Soluções

Consultoria Empresarial Educação Corporativa



Consultoria Empresarial

Estruturação da arquitetura de processos

Redesenho e otimização de processos

Governança de processos

Estruturação organizacional

Modernização administrativa pública

http://parceriaconsultores.com.br/consultoria/gerenciamento-de-processos-bpm/


Consultoria Empresarial

Planejamento Estratégico

Gestão Estratégica por Indicadores

Plano de Negócios (Business Plan)

http://parceriaconsultores.com.br/consultoria/gestao-estrategica/


Consultoria Empresarial

Gestão do Desempenho

Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração

Coaching

Assessment

Pesquisa de Clima Organizacional

Programa de Jovens – Estágios e Trainees

Gestão do Conhecimento

Assessoria, implantação e terceirização de Recursos Humanos

http://parceriaconsultores.com.br/consultoria/gestao-de-pessoas/


Consultoria Empresarial

Modelo de gestão e governança

Modelo de governança pública

http://parceriaconsultores.com.br/consultoria/modelos-de-gestao-e-governanca/


Consultoria Empresarial

Inteligência Financeira e Controladoria

Orçamento: Projeção e Controle

Programa Estratégico de Gastos: Apuração, Otimização e/ou Redução

http://parceriaconsultores.com.br/consultoria/gestao-financeira-e-de-resultados/


Educação Corporativa

“Liderança é uma arte. E, na arte de liderar, o instrumento 
do artista é o seu próprio ser.”

O programa desenvolver nos gestores as habilidades de 
liderança identificadas como estratégicas.

Programa customizado para a realidade específica de 
cada Organização.

http://parceriaconsultores.com.br/educacao/lideranca-no-estado-da-arte/


Educação Corporativa

Programa inovador, onde o caminho marcial
milenar do Aikido é a inspiração para 
proporcionar reflexões sobre o aprendizado 
da liderança.

Experiência transformadora.

Trabalha liderança, negociação, relações 
interpessoais, inteligência emocional 
e gestão de conflitos.

http://parceriaconsultores.com.br/educacao/programa-shugyo/


Educação Corporativa

Programa temático de desenvolvimento ao ar livre

SuperAção

O
P
ER

AÇÃO GAR
R

A

S

U
PER A ÇÃ

O

http://parceriaconsultores.com.br/educacao/programa-superacao/


Educação Corporativa

Eventos adaptados à realidade específica do Cliente.

Mais de 30 temas já desenvolvidos.

Metodologias participativas e lúdicas.

Sempre provocando reflexão nos participantes.

http://parceriaconsultores.com.br/educacao/treinamentos-e-seminarios/


Educação Corporativa

Transformar em hábitos as competências comportamentais 
identificadas como estratégicas

Desenvolvimento de oficinas pedagógicas especificamente projetadas 
para desenvolver as competências específicas

Metodologias participativas e lúdicas

http://parceriaconsultores.com.br/educacao/desenvolvimento-de-competencias/


Educação Corporativa

Desenvolvimento individual da competência (conhecimento, 
habilidade e atitude) da Liderança.

Avaliação de perfil
(eneagrama)

Identificação de 
crenças e/ou padrões 

que impedem o 
desenvolvimento

Identificação de 
caminhos para lidar 

com as crenças e 
padrões

http://parceriaconsultores.com.br/educacao/mentoring-de-lideranca/


Clientes

http://parceriaconsultores.com.br/clientes/


CONSULTORIA NO ESTADO DA ARTE

55-85-3242.1357

parceriaconsultores.com

http://parceriaconsultores.com.br/
https://plus.google.com/101726635821654677408
https://www.facebook.com/parceriaconsultores/
https://www.instagram.com/parceriaconsultores/
https://www.linkedin.com/company-beta/10538550/
https://www.youtube.com/channel/UCdOO2XSDUH0CcpYweGe4ITw

