


ABERTURA
0



OBJETIVO DO ENCONTRO 

Atrair profissionais alinhados com os 
valores e o propósito da Triever, 

para ampliar a capacidade de atuação da 
empresa,  através da realização de 

parcerias com Consultores Associados 
Triever, os quais denominamos 

carinhosamente de  CAT’s.



PERFIL PALESTRANTES



AGENDA DO EVENTO

Abertura 14:30 

Tendências do Mundo do Trabalho - Ameaças ou Oportunidades? 14:50 

As Oportunidades no RJ passam por Profissionalização dos Negócios 15:10  

Coffee break 15:30

Projeto Triever 16:00 

Proposta CAT - Consultor Associado Triever 16:30

Encerramento 17:00



SOBRE AS SÓCIAS – ANDREA PEREIRA

• Administração de Empresas, mais do que por formação

• Capacidade de negociação sem igual

• Atenta aos detalhes, sem perder a  visão do todo

• Excelente visão de negócios

• Prioridade: família, mas consegue conciliar com 
o trabalho, multi-tarefa na essência



SOBRE AS SÓCIAS – JOYCE PAIVA

Ultra conectada com  mundo digital e futurologia

Seu ritmo nos garante sempre a poli position

Capacidade de Planejamento e foco em Pessoas

Criatividade, inovação e intuição são diferenciais 

Formação em Biologia a Marketing –
expertise em ambientes naturais e empresariais 



SOBRE AS SÓCIAS – LUCIENE DIAS

• Psicóloga, automotivada e movida a novos desafios

• Sua ousadia e persistência nos desafiam

• Foco na Qualidade e Resultado do Negócio 

• Comunicação persuasiva, produtividade, e 
comprometimento  marcam sua personalidade

• Liderança inspiradora de pessoas



TUDO JUNTO E MISTURADO…



… DEU ORIGEM AOS FUNDAMENTOS DO PROJETO TRIEVER

1. Trabalho como fonte de realização e divertimento

2. Carreira longeva com valorização da experiência e desenvolvimento contínuo

3. Foco em mercados onde competências de gestão sejam um diferencial - empresas 
familiares do mid-market e compromisso com o crescimento dessas empresas

4. Metodologia própria baseada em conceitos inovadores e soluções digitais, 
adaptada à realidade do mid-market

5. Modelo escalável, com austeridade na gestão do custo e garantia de receita 
recorrente



REFLEXÃO

“Sucesso não é quanto dinheiro você ganha, 
mas a diferença que você faz 

na vida das pessoas”

Michelle Obama 



HORA DO BREAK 
PARA TROCA DE EXPERIÊNCIAS

COM DIREITO A CAFÉ
0 0J 



PROJETO  TRIEVER



QUEM SOMOS

Consultoria de Gestão Empresarial

Contribuir com o segmento de empresas familiares, na
implantação de modelo de governança corporativo, que
garanta
... profissionalização no modelo de gestão,
... eficiência nos processos,
... competitividade no mercado, e
... sustentabilidade do negócio,
com metodologia própria e modelo inovador, colaborativo
e customizado à realidade da empresa.



QUE VALORES NOS ORIENTAM

q Competência Colaborativa

q Comprometimento com Clientes e Parceiros

q Compromisso com a profissionalização da Gestão Empresarial 

q Entusiasmo

q Excelência com Simplicidade

q Felicidade no Trabalho



Experiência em Gestão Empresarial
adaptada ao Segmento de Empresas Familiares

o Experiência executiva de mais de 25 anos em
multinacionais, com atuação nas áreas de Negócios,
Vendas, Atendimento, Marketing e RH

o Formação e experiência em gestão de empresas
familiares

o Metodologia própria desenvolvida a partir de conceitos
inovadores - Canvas, Coaching Executivo e Governança
Corporativa

NOSSO DIFERENCIAL



A metodologia TRIEVER © foi construída a partir de conceitos inovadores de gestão, com o 
objetivo de engajar todo o time na construção do plano de trabalho, com foco na melhoria de 
resultados da empresa,  a partir de um diagnóstico abrangente 

CHECK UP 
EMPRESARIAL

ELABORAÇÃO DO 
PLANO DE AÇAO  

IMPLANTAÇÃO E 
APRENDIZAGEM 
CORPORATIVAS

Diagnóstico baseado em 
dimensões objetiva (ind do 
negócio), subjetiva (clima 

organizacional) e percebida 
(mercado) do negócio

Plano de ação baseado na 
ferramenta LCC (Lean Change
Canvas) e no modelo de co-

criação

Implantação baseado em 
ferramentas de 

Executive Coaching 
e no conceito Ágile
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NOSSA METODOLOGIA (1/2)



A partir do resultado do check up, o plano de ação pode apontar para questões pontuais, que 
demandem um trabalho de consultoria/assessorial, ou para questões estruturais, que demandam
um projeto de governança corporativa.

NOSSA METODOLOGIA (2/2)

• Oportunidade de melhoria de 
resultados, através do 
desenvolvimento de competências 
(conhecimento/ 
processos/ferramentas)  em áreas 
específicas do negócio.

• Foco no curto e médio prazos

• Oportunidade de melhoria de 
resultados, através do 
desenvolvimento de competências 
(conhecimento/ 
processos/ferramentas)  de gestão 
estratégica do negócio.

• Foco no médio e longo prazos

Questões 
Pontuais

Questões 
Estruturais

Assessoria/
Consultoria

Governança 
Corporativa



A TRIEVER TRABALHA COM UM ECOSSITEMA DE PARCEIROS…

Branding 

Contabilidade 

Energia

Jurídico 

Pesquisa de 

Mercado  

Pessoas 

Segurança da 

Informação

Soluções 

Digitais/Games

Tributária e Fiscal  

Telecom 

Tecnologia

A TRIEVER conta com um ecossistema de
parceiros especializados nos diversos pilares
do negócio, com o objetivo de oferecer uma
solução completa aos clientes.



PARA ENTREGAR SOLUÇÕES DE ASSESSORIA/CONSULTORIA AOS SEUS CLIENTES

• Administração de Recursos/Contratos

• Coaching e Mentoria de Executivos

• Conselho Consultivo

• Dashboard de Indicadores

• Gerenciamento de Projetos

• Eficiência em Custos 

• Estratégia Comercial

• Marketing Digital

• Otimização de Processos

• Planejamento Estratégico de  RH

• Planejamento Estratégico de Negócios

• Relacionamento com Clientes 



Coaching e 
Mentoria

Conselho 
Consultivo

Painel de Indicadores de Negócio

Liderança
Estratégica

Comitê 
Executivo

GOVERNANÇA 
CORPORATIVA  

EMPRESAS 
FAMILIARES 

TRIEVER

Plano de Negócio

E TEM SOLUÇÃO PRÓPRIA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA



GOVERNANÇA 
CORPORATIVA  

EMPRESAS 
FAMILIARES 

TRIEVER

Plano de Negócio
Elaboração do Plano de Negócios, com 
alinhamento estratégico, definição de 

orçamento e projetos, engajando todos 
os níveis da organização com os 

objetivos e desafios.  
PLN

SOLUÇÃO TRIEVER DE GOVERNANÇA CORPORATIVA



GOVERNANÇA 
CORPORATIVA  

EMPRESAS 
FAMILIARES 

TRIEVER

SOLUÇÃO TRIEVER DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

LE

Liderança Estratégica

Elaboração da estrutura organizacional para 
um ciclo estratégico, com desenvolvimento 
das posições de liderança, que garantam à 

empresa uma gestão profissional, com foco 
em Resultados e em Pessoas



CC

Conselho Consultivo

Implantação de conselho consultivo, com 
participação de membros internos e 

externos, com o objetivo de maximizar o 
resultado do negócio e o retorno do 

investimento, além de garantir práticas 
de gestão eficientes, que assegurem a 

sustentabilidade do negócio.

GOVERNANÇA 
CORPORATIVA  

EMPRESAS 
FAMILIARES 

TRIEVER

SOLUÇÃO TRIEVER DE GOVERNANÇA CORPORATIVA



PIN

Painel de Indicadores de  Negócio

Dashboard com indicadores                              
de performance do negócio, 

disponível  via web, com atualização diária, 
projeções semanais e fechamentos mensais,                                                       

sempre acompanhados de análises dos dados.

GOVERNANÇA 
CORPORATIVA  

EMPRESAS 
FAMILIARES 

TRIEVER

SOLUÇÃO TRIEVER DE GOVERNANÇA CORPORATIVA



CE

Comitê Executivo

Implantação do Comitê Executivo, com o 
objetivo de garantir acompanhamento da 

execução do plano de negócio, além da 
performance do negócio, considerando 

indicadores e projetos.

GOVERNANÇA 
CORPORATIVA  

EMPRESAS 
FAMILIARES 

TRIEVER

SOLUÇÃO TRIEVER DE GOVERNANÇA CORPORATIVA



CM

Coaching/Mentoria

Programa de Coaching  e/ou Mentoring para 
Administradores, Executivos de 1º. Nível e 
membros da família que atuem no conselho 
consultivo, com o objetivo de promover o 
autoconhecimento e a consciência da necessidade 
de desenvolvimento de competências necessárias  
para o desempenho da posição que ocupa. GOVERNANÇA 

CORPORATIVA  
EMPRESAS 

FAMILIARES 
TRIEVER

SOLUÇÃO TRIEVER DE GOVERNANÇA CORPORATIVA



PIN
CC

CM
CE

Coaching/Mentoria

Conselho Consultivo

Painel de Indicadores de  Negócio

Comitê Executivo

Programa de Coaching  e/ou Mentoring para 
Administradores, Executivos de 1º. Nível e 
membros da família que atuem no conselho 
consultivo, com o objetivo de promover o 
autoconhecimento e a consciência da necessidade 
de desenvolvimento de competências necessárias  
para o desempenho da posição que ocupa.

Dashboard com indicadores                              
de performance do negócio, 

disponível  via web, com atualização diária, 
projeções semanais e fechamentos mensais,                                                       

sempre acompanhados de análises dos dados.

Implantação de conselho consultivo, com 
participação de membros internos e 

externos, com o objetivo de maximizar o 
resultado do negócio e o retorno do 

investimento, além de garantir práticas 
de gestão eficientes, que assegurem a 

sustentabilidade do negócio.

Implantação do Comitê Executivo, com o 
objetivo de garantir acompanhamento da 

execução do plano de negócio, além da 
performance do negócio, considerando 

indicadores e projetos.

GOVERNANÇA 
CORPORATIVA  

EMPRESAS 
FAMILIARES 

TRIEVER

Plano de Negócio
Elaboração do Plano de Negócios, com 
alinhamento estratégico, definição de 

orçamento e projetos, engajando todos 
os níveis da organização com os 

objetivos e desafios.  
PLN

SOLUÇÃO TRIEVER DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 

LE

Liderança Estratégica

Elaboração da estrutura organizacional para 
um ciclo estratégico, com desenvolvimento 
das posições de liderança, que garantam à 

empresa uma gestão profissional, com foco 
em Resultados e em Pessoas



GOVERNANÇA 
CORPORATIVA  

EMPRESAS 
FAMILIARES 

TRIEVER

SOLUÇÃO TRIEVER DE GOVERNANÇA CORPORATIVA EM NÚMEROS

3 desenhos de estrutura

18 posições de liderança 

e +  50 h de  
capacitação

+ de 30 reuniões de 
Conselho Consultivo

+ de 50 indicadores + de 100 reports

+ de 50 reuniões 
de Comitê Executivo

• Programa Coaching Sucessão  
• Programa Mentoring

Executivo

14 executivos e + de 140 h

2 planos de negócio 3 ciclos de orçamento



• Diferenciação da empresa através da profissionalização da 
gestão, baseada em modelo inovador

• Mapeamento e melhoria dos processos internos e da 
percepção do mercado

• Capacitação e engajamento do time da empresa, para 
seguimento do modelo;

• Potencialização dos resultados de negócio, considerando 
dimensões de mercado, de produtividade e financeiras

• Garantia da sustentabilidade do negócio

BENEFÍCIOS DO PROJETO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA



Com o objetivo de contribuir com o crescimento do

Rio de Janeiro, e com o desenvolvimento de

empreendedores de sucesso em temas de gestão,

criamos o #RioBiz, evento que oferece a

oportunidade de compartilhar conceitos inovadores

de gestão e governança,

NOSSO COMPROMISSO COM  A PROFISSIONALIZAÇAO DA GESTÃO 



INDICADORES DE SUCESSO DO PROJETO TRIEVER (1/2) 

Em mais de 2 anos de atuação, 
a Triever não perdeu nenhum cliente, 
ou seja, ao término de cada contrato, 

o mesmo é renovado ou expandido.



INDICADORES DE SUCESSO DO PROJETO TRIEVER (2/2) 

Além disso, vejam o que clientes da Triever tem a dizer sobre o nosso trabalho:

Para mim o maior diferencial da TRIEVER é 
conseguir traduzir e implementar os conceitos 
das grandes empresas, nas pequenas e 
médias.(...)

A parceria da TRIEVER tem sido fundamental para 
nosso projeto de sucessão e profissionalização da 

empresa. Agradecemos a objetividade e o 
discernimento para a condução do processo, que nos 

faltava!

Em pouco tempo, a Triever nos mostrou que mesmo 
sendo uma empresa de pequeno porte e familiar, 
podemos ter uma estrutura de empresa grande.

Em todos os projetos, tivemos a grata 
satisfação de vivenciar experiências 
inovadoras  e aderentes à realidade da 
empresa familiar.

Eficiência, dinamismo e trabalho em equipe: 
efeito do trabalho da Triever

(...) as expectativas foram bastante superadas e hoje 
tenho a certeza de que um dos meus maiores acertos 

foi ter contratatado a Triever.



NOSSO DESAFIO ATUAL

Ampliar nossa capacidade 
de atuação, através de parcerias 
com Consultores Associados 
que possam atuar na 
captação de novos clientes 
e na condução de projetos de 
consultoria e/ou  
governança corporativa



OBRIGADA!


