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O QUE
FAZEMOS

2005
desenvolvendo pessoas

Desenvolvimento de
Compet

ê

ncias Comportamentais

de Vendas

www.lucrus.com.br

Desenvolvimento de Profissionais

Desenvolvimento Multiplicadores
de Treinamento

Desenvolvimento Profissionais
de Atendimento ao Cliente

Desenvolvimento de
Lideran

ç

as e Equipes

ED. CORPORATIVA
Diagnóstico de necessidades | design instrucional
aplicação de treinamentos | avaliações,
coordenação de programas de capacitação

PALESTRAS DE
ALTO IMPACTO
clique aqui e veja nosso portf

IPIRANGA
BRADESCO
TIM | ITAU
SULAMÉRICA
PONTO FRIO
ELETROBRAS
SUBSEA7

ó

lio

cursos
programas
workshops
palestras
consultoria
coaching
assessment
fóruns
webinars
projetos...

ALGUNS
CLIENTES

Débora Amâncio 21 991274595

contato@lucrus.com.br
Rodrigo Maia 21 981218698

mais

www.lucrus.com.br

contato@lucrus.com.br
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LUCRUS

PROPÓSITO

Proporcionar diferentes formas de resultado
positivo, indo além do financeiro, conectando
pessoas, soluções e resultados | Essa é a LUCRUS
ESPECIALISTAS

Em soluções customizadas, colaborativas, para o
desenvolvimento de pessoas | Sabemos bem o que
estamos fazendo e faremos juntos com você
DIAGNÓSTICO

Detalhado e preciso, permitindo visualizar a real
situação dos nossos clientes | Vamos ver o que
talvez nem você esteja vendo
METODOLOGIA

Soluções construídas de forma colaborativa
contemplando modernas ferramentas de
transformação | A pesquisa está no nosso DNA
PRÁTICA

Atividades práticas, criativas e envolventes sempre
fazem parte das soluções que oferecemos | A
prática leva à perfeição
CONDUÇÃO

Dinâmica, atrativa e participativa, gerando uma
agradável experiência para os envolvidos | Tem
que ser legal

RESULTADOS POSITIVOS

Sempre, em todas as nossas ações, tangíveis e
intangíveis. Afinal, somos a LUCRUS | Existimos
para isso
SINERGIA

Nossos consultores trabalham como se fizessem
parte do seu quadro de colaboradores | Vestimos
a camisa
SOLUÇÕES SISTÊMICAS

Soluções que atendem às necessidades prensentes
em todas as etapas do processo de desenvolvimento
de pessoas

CONSULTORES

Equipe multidisciplinar composta por profissionais
seniores com experiência em gestão inclusive no
exterior | Dá pra confiar, né?

