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Portfólio 
de Serviços

Certificações e Auditorias

Treinamentos

Gestão Empresarial

Excelência Operacional
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A Deal Consulting, com mais

de 16 anos de experiência,

oferece um portfólio

abrangente de soluções de

consultoria, executados por

profissionais experientes e

altamente capacitados.

Linhas de Serviço

Certificações e
Auditorias

■ Implantação de

Sistemas de Gestão

baseados nas normas ISO

9001, 14001, 45001, entre

outras.

 

■ Auditorias internas em

sistemas de gestão nas

normas ISO 9001, 14001,

45001, SA 8000, FSSC ISO

22000, entre outras.

 

■ Auditorias de pontos de

vendas

 

■ Cliente oculto

Treinamentos

■ Treinamento sobre
Normas ISO 9001, 14000,
45001, 31000, entre outras.
 
■ Treinamento em
ferramentas da qualidade,
meio ambiente, saúde e
segurança do trabalho,
entre outras 
 
■ Formação de Auditores
Internos
 
■ Treinamento em
práticas de gestão
(estratégia, processos,
indicadores, riscos,
projetos)
 
■ Treinamento prático
em melhoria de processos

Gestão
Empresarial

■ Estratégia de Negócio 

 

■ Governança

Corporativa

 

■ Gestão por Indicadores

de Desempenho

 

■ Gestão de Performance

de Colaboradores

 

■ Gestão de Portfólio de

Projetos 

 

■ Gestão de Riscos

Excelência
Operacional

■ Revisão de Processos
 
■ Implantação de
Workflow de processos
 
■ Avaliação da experiência
e segmentação de Clientes
 
■ Estudo de Novas
Práticas de Mercado
 
■ Análise de Dados para
tomada de decisão
 
■ Adequação à LGPD
 
■ Modelo Ágil de
Desenvolvimento de
Produtos
 
■ TPM (Total Productive
Maintenance)
 
■ 5s (5 Sensos)



"Queremos compartilhar nossa experiência pelos

serviços prestados por profissionais do time de

consultores da Deal Consulting que ao longo de

anos têm nos auxiliado a manter e melhorar

continuamente nosso sistema de gestão de

qualidade, o qual, com suporte da Deal Consulting

estamos em pleno processo de integração para

certificação do sistema de gestão de segurança de

alimentos. Queremos parabenizar pelo trabalho

sério e profissional, agregando conhecimento e

ferramentas que nos possibilitam alcançar nossos

objetivos com forte impacto positivo no

desempenho da nossa organização."
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Conheça alguns dos nossos clientes

Fabiana Duarte - TNL Tecnal

"O contato que tivemos com a Deal Consulting

gerou uma experiência de crescimento e

fortalecimento para o nosso Sistema de Gestão

da Qualidade. Os apontamentos realizados pelo

consultor Delter Lopes foram fundamentais para

o avanço da gestão dos nossos processos e nos

trouxe uma nova visão sobre a ISO 9001:2015."

Jeter James - Raft Embalagens

Depoimentos 

Lilia Bergh - Brasil Terminais Port.

“A Deal Consulting cumpriu com satisfação

todos os itens requisitados pela BTP,

destacando-se para o acompanhamento

na formação dos auditores internos e na

condução de treinamentos com material

didático e atualizado com o mercado, de

forma clara e objetiva, além de atividades

práticas, o que contribuiu ainda mais para a

melhoria dos nossos processos.”

Fabio Rocha - PLBrasil

"O processo de transformação digital de

uma empresa é complexo e doloroso; foi

nessa fase de transição que a Deal

Consulting chegou para nos apoiar na

elaboração de todas as nossas políticas

internas com ênfase em aprimorarmos

nossos processos de governança

corporativo e apoiar na implementação de

novos sistemas de tecnologia."
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SOMOS A DEAL CONSULTING

Nós acreditamos no trabalho colaborativo e inovador, que promove o

comprometimento, a transparência e a qualidade de nossos serviços

junto aos clientes.

 

NOSSA MISSÃO

Focar na melhoria e resultados das organizações através do uso de

eficientes metodologias e processos de gestão, que inspirem a troca

de conhecimento e o aprendizado contínuo de nossos clientes.

 

NOSSOS VALORES

Ética e Integridade

Comprometimento e pertencimento

Excelência, Alta Performance e Qualidade

Acesse nossas redes sociais

linkedin.com/company/deal-consulting

dealconsulting


