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Consultoria Empresarial &
Desenvolvimento Humano



INOVAÇÃO CONSTANTE

Nossas atividades em consultoria empresarial são fundamentadas
por ferramentas e técnicas de Planejamento Estratégico e processos
em reconhecimento de potencial humano. Esta interação age contribuindo
para a reestruturação dos processos internos levando em conta
a cultura organizacional, o comportamento dos colaboradores 
envolvidos nos processos e o modelo de gestão. Para isso contamos
com consultores especialistas e mestres em áreas importantes
do conhecimento técnico e comportamental.

ENTENDENDO A EMPRESA 
COMO UM SISTEMA

Empresas são sistemas abertos, assim são receptivas às diversas
influências do meio e ramo em que atuam. A relação entre a
empresa e o mercado em que esta inserida, seu público-alvo, seus
clientes internos e externos e as estratégias organizacionais de 
missão, visão e valores são fundamentos que devem ser levados em 
conta antes de qualquer eventual mudança. No processo de 
consultoria levamos em conta todo sistema organizacional,
entendendo assim quais as possibilidades de melhorias dentro da
situação atual da empresa e dos objetivos de futuro.
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Estimular o autoconhecimento dos gestores e colaborades se torna
importante para que sejam desenvolvidos os comportamentos

necessários para a eficiência dos processos em que estes desempenham.
Reconhecer os canais de percepção, os níveis e formas de

motivação que podem impactar positiva ou negativamente o
desempenho e a produtividade dos colaborades, são questões

abordadas em todo o processo de consultoria.

PROCESSOS DESENVOLVIDOS
Plano de Negócios

Desenvolvimento de destamportante ferramenta que auxilia a 
estruturação de metas e estratégias para empresas que estão

iniciando suas atividades ou criando novos negócios.

Reengenharia dos Processos
Análise estrutural da rede de processos organizacionais e

readequação em detrimento da mudança mercadológicas,
estratégicas e de cultura interna.

Restruturação da Gestão
A forma com que são geridos os recursos materiais e de capital

humano in�uência diretamente o grau de produtividade e e�ciência
das organizações. Nossos especialistas atuam com a restruturação

da Gestão Administrativa, Gestão Comercial, Gestão de Marketing e 
Gestão Financeira.

COMPORTAMENTOS SÃO A 
BASE DE TODA AÇÃO
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Implantação da Gestão por Competências

Criação de mecanismos que potencializam necessãrias para o
desenvolvimento dos processos diversos nas organizações e que

também são fundamentais para a criação de vantagens competitivas.
O objetivo macro e de que todos os setores da empresa sejam como

partes de um sistema integrado e condizente com os objetivos que
estruturamos o futuro organizacional projetado.

Planejamento Estratégico

Todas as decisões a curto, médio e longo prazo geram os resultados
que podem estar direcionando a empresa aos objetivos almejados ou,

podem estar causando possibilidade de grandes problemas futuros.
Nossos especialistas desenvolvem ações corretivas e preventivas
aumentando a possibilidade de aprendizagem de organização e

diminuição dos fatores que odem gerar prejuízos elevados ao negócio.

Universidade Corporativa 

Através de programas de aprendizagem vinculados ao Instituto Ellus,
nossos consultores podem desenvolver potenciais importantes

em todos colaboradores dos diversos níveis da organização.
A Universidade Corporativa se torna uma ferramenta importante para

capacitação e fomento do conhecimento individual e grupal, trazendo muitos
benefícios para a expansão dos negócios.
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Planejamento Estratégico em Marketing

Desenvolvimento de projetos assertivos de acordo com a realidade de cada
ambiente organizacional, levando em conta os objetivos estabelecidos.
Dentre as ferramentas de marketing usadas por nossa equipe podemos citar:

- Planejamento Estratégico de Marketing; 

- Desenvolvimento de Website E-business;

- Estruturação de Relacionamentos através de redes sociais;

- Criação de postagens (redes sociais) e portfólio;

Recrutamento e Seleção

Contamos com uma estrutura completa para absorver as 
necessidades de recrutamento e seleção de nosso clientes
desenvolvendo em grupos e avaliações psicológicas.
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UMA HISTÓRIA 
DE SUCESSO

A Best Consultoria foi fundada no ano de 2004 conquistando a cada 
dia mais espaço no mercado regional e nacional. Em todos estes anos de

história contamos com uma carteira de clientes com mais de 1.000 empresas
de pequeno, médio e grande porte que já desenvolveram processos em

consultoria empresarial e centenas de pro�ssionais liberais que já realizaram
programas de aprendizagem conosco. Atualmente a Best Consultoria faz parte de
um congolmerado de empresas do ramo de serviços tendo como sua mantenedor

o Grupo Best que atua em mais de 10 estados brasileiros com diversos tipos de 
processos. O grupo é composto pelas seguintes empresas:

CONTATO

Tel: +5554 3045-3548 | 54 99960-5137

Rua Independência -376 | Sala 203
Ed. Moraes - Centro | Passo Fundo - RS | Brasil | 99010-040
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