


O que vemos 
por aí e inspira 
a nossa ação?



Em média 
30% do tempo 
de trabalho é 
improdutivo.

Aumento da 
equipe 

desproporcional 
ao da eficiência 
e dos resultados

Pouco 
recurso 

investido em 
qualificação

Amadorismo na gestão dos 
processos e tecnologia.

“O profissional brasileiro trabalha bastante, porém não 
produz. A maioria das empresas não dispõe de um 

ambiente e processos que propiciem a produtividade”



Nós apoiamos 
a criação de 
processos de 
alta performance

Nosso propósito é contribuir para a 
construção de empresas mais 

inovadoras, humanas e sustentáveis. 
Reunimos técnicas diversas para criar um 

modelo exclusivo de trabalho, que 
desenvolve líderes e equipes e 

potencializa a forma como se relacionam 
com o cliente e resultados. Somos 

especializados em criar soluções que 
transformem as relações de trabalho por 

meio da educação empresarial e 
inovação.



Processos de alta 
performance geram:

1. Produtividade;
2. Fidelização de clientes;
3. Melhoria no clima organizacional;
4. Alinhamento da gestão e liderança;
5. Resultados sistêmicos.



Unidades de negócio

Soluções para alinhamento de sócios, líderes, 
criação de processos organizacionais e 
experiência do cliente.

CONSENSE

Gestão e Governança

Recursos Humanos

Workshop & Treinamento

Soluções para apoiar a contratação, 
desenvolvimento de pessoas e todo o 
trabalho da área de RH.

Formatos de aprendizagem inovadores, em 
turmas abertas e incompany para desenvolver 
competências e comportamentos.



Algumas soluções
• Alinhamento de sócios e líderes
• Design da relação com o cliente
• Processos organizacionais
• Planejamento Estratégico

CONSENSE

Gestão e Governança

Recursos Humanos

Workshop & Treinamento

• Recrutamento e Seleção
• Avaliação individual de performance
• Construção de times
• Aplicação de MBTI

• Trabalho em equipe
• Excelência no atendimento
• Excelência comercial
• Inovação coletiva e Design Thinking



Projetos em diferentes
segmentos de mercado

SegurançaTelefoniaManutenção

Tecnologia ContabilidadeIndústria
Turismo Produção de arte Exportação

Transportes Internacional



Nossos diferenciais
üCapacidade de análise profunda e imparcial

ü Técnicas arrojadas no aprendizado de adultos

üCuidado com pessoas e firmeza com resultados

ü Trabalho sistêmico e mensurável

ü Inovação e excelência como premissas



Como contratar a 
Consense?




