






Sócia e Co Fundadora da Pensei Nisso Ltda.
Fundadora da Eloos Consultoria

Empreendedora, Pós graduada em Educação 
Lúdica, Master em PNL, Master COACH, 
Facilitadora do método Points of You, formada em 
gestão de projetos - FEA, possui 15 anos de 
experiência desenvolvendo Gestores, Líderes e 
Coordenadores de Projetos Educacionais, Sociais e 
Empresariais.
Atua em diferentes segmentos: Público, Privado e 
ONG´ além de atuar em diversos Estados como: RJ, 
MG, BA, PR e SC.
Realiza diversos Workshops, Treinamentos, 
Palestras e Cursos de desenvolvimento humano 
dos participantes.

Kelma
Ramos



Fundador e Idealizador da Pensei Nisso Ltda.

Especialista em Processos de Transformação de Plásticos, 
Gestor de Marketing e Especialista de Engenharia de Aplicação 
para Pré e Pós Venda, Instrutor, Palestrante e Consultor 
Especialista em Processos de Injeção de Termo Plásticos.

Ministrou cursos e capacitações em importantes instituições 
de ensino e empresas em toda América Latina e alguns países 
da Europa para o setor Industrial.

Trabalhou por 17 anos nos maiores fabricantes de Máquinas 
para transformação de plásticos do Brasil, possui mais de 25 
anos de experiência na área de processos de transformação 
por injeção de plásticos, treinou mais de 5.500 profissionais 
em toda sua carreira no Brasil, América Latina e Europa.
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Baksa



Objetivos
Criar propostas de soluções 
inovadoras e sustentáveis 

(social, econômica e 
ambientalmente viáveis), 

utilizando serviços de 
consultoria, treinamento e / ou 

representação comercial de 

equipamentos e periféricos. 

Valores
Honestidade, 

comprometimento, 

inovação, eficiência 
e eficácia, 

honrando seus 
compromissos. 

Visão
Ser uma organização 

de referência em 

solução de questões 
Industrial e 

Corporativa.

Missão
Desenvolver e implantar 
soluções sustentáveis 

para problemas nas 
áreas industrial e 

corporativa 
maximizando os 

resultados de nossos 

clientes. 



Clientes



Clientes







Trabalhos destinados a área de transformação humana para identificação
e diagnósticos de pontos onde podemos trabalhar e desenvolver, de forma 
individual ou coletivamente.

O acompanhamento é agendado, enviamos um profissional para elaborar
um diagnóstico completo e ao final do serviço, este emitirá um Relatório
de Consultoria Técnica (RCT) com seu parecer ou com as soluções a serem
desenvolvidas, apontando as horas de trabalho, horas de deslocamento, 
quilometragem de deslocamento e despesas de translado e hospedagem
(se houver). O serviço é faturado 5 dias após emissão do RCT.

A consultoria tem a finalidade única de resolução de problemas pontuais
como:

Definir Perfil Comportamental - Levantamento e orientação do perfil
individual e elaboração de um plano de mudança visando o objetivo final.

Papel e função do Colaborador - Colaboradores que precisam desenvolver
como liderar com pessoas.



• Conceito da liderança contemporânea

• Liderança para inovação

• Líder Lean X chefe

• Comunicação positiva

• Feedback 

• Liderança e a cultura da empresa

• Co Criação da cultura desejada entre as áreas da empresa e 
elaboração de plano de ação para a mudança

• Alinhamento entre liderança e a cultura da empresa

• Perfil comportamental da liderança

• Cultura do pensamento criativo para situações de crise

• Protagonismo da liderança

• Planejamento de carreira

• Engajamento da liderança

• O papel e função de um líder

• Desenvolver uma liderança inspiradora



Baseados na nossa metodologia de ação, reflexão e 
ação, estes eventos visão proporcionar a 
sensibilização e aprendizado de forma  pontual da 
organização, com os temas sugeridos e possível temas
Co- criados com a empresa.

• Principais conceito da liderança contemporânea
• Oque é uma Liderança para inovação
• Você é: Líder lean ou chefe?
• Comunicação positiva e Feedback, como ser eficiente? 
• A importância da Co- criação da cultura da organização
• Cultura do pensamento criativo para situações de crise
• Protagonismo da liderança
• Engajamento da liderança 
• O papel e função de um líder
• Porque Desenvolver uma liderança inspiradora
• Sentir, pensar e agir



Eventos ligados a disseminação de conhecimento
técnico teórico/prático que tem como duração um 
período entre 4 a 16 horas a um grupo de pessoas, 
normalmente realizados em um auditório ou espaço
aberto em função de algumas atividades a 
desenvolver.
Disponibilizamos atualmente uma série
de Workshop´s qualificados e já aplicados para 
empresas ou entidades de ensino.

Os temas de Workshop´s que a Pensei Nisso
disponibiliza ao mercado são:

Auto-Gestão e Comportamentos: Tem como foco a 
melhoria da confiança, comunicação, integração, 
aproxima as relações pessoais, melhorar o 
trabalho. Apresentamos um workshop participativo
lúdico, com técnicas e ferramentas que expandem o 
pensamento crítico e alinhando com ações
norteadoras de mudança. Publico: lideres de 
diferentes setores, equipe de vendas, equipe
técnicas, gerentes entre outros. Duração de 4 horas.



Eventos completos entre teoria e aplicação
prática para disseminação de conhecimentos e 
prática que tem como finalidade a 
comprovação do que foi aplicado e a análise
dos resultados entre os participantes do curso, 
causando a reflexão e o debate das ideias e 
conceitos discutidos no evento.



Público Alvo: Lideres, Supervisores e Chefes de Setor.

Normalmente funcionários que possuem um grau de 
envolvimento com gestão de equipes ou grupos de 
trabalho, melhorando as relações interpessoais.

Objetivo do Treinamento: Desenvolver os potenciais de 
líderes.

Duração: 24 horas.

Descrição do curso: Trabalharemos tais...

Formato: In Company.



Público Alvo: Lideres, Supervisores e Chefes de Setor. 
Normalmente funcionários que possuem um grau de 
envolvimento com gestão de equipes ou grupos de trabalho.

Objetivo do Treinamento: Treinamento estratégico personalizado
visando auto-conhecimento do líder a fim de melhorar sua
performance como gestor.

Duração: 10 horas.

Descrição do curso: Individual

Formato: In Company ou Atendimento no escritório da Pensei
Nisso.



Público Alvo: Lideres, Supervisores e Chefes de Setor. Normalmente
funcionários que possuem um grau de envolvimento com gestão de 
equipes, grupos de trabalho ou pessoas que queiram se aprimorar e 
desenvolver as aptidões para mudança.

Objetivo do Treinamento: Proporcionar ao público alvo o conhecimento
e a prática aplicada a profissionais que almejam atingir uma mudança
de carreira ou sua consolidação.

Duração: 10 horas.

Descrição do curso: Individual.

Formato: In Company ou Atendimento Individualizado no escritório da 
Pensei Nisso.



Público Alvo: Funcionários em ascensão que podem ser promovidos a cargos de gestão de equipes, liderança
ou grupos de trabalho futuramente ou pessoas que queiram se aprimorar e desenvolver as aptidões para cargos 
de liderança.

Objetivo do Treinamento: Proporcionar ao público alvo o conhecimento e a prática aplicada a profissionais que 
almejam atingir cargos de liderança.

Duração: 16 horas.

Descrição do curso: Individual ou Coletivo.

Formato: In Company ou Atendimento Individualizado no escritório da Pensei Nisso.



Público Alvo: Executivos e Gerência.

Objetivo do Treinamento: Profissionais de alta performance que 
almejam aumentar seu desempenho, ou melhorar seu
autoconhecimento e melhorar as relações interpessoais.

Duração: 10 horas.

Descrição do curso: Individual.

Formato: In Company ou Atendimento Individualizado no 
escritório da Pensei Nisso.



A Pensei Nisso disponibiliza atendimento Online para quem esta muito longe
e precisa de atendimento técnico através de um link exclusivo em uma sala
virtual de reuniões que possibilita ao cliente usar um PC, Tablet ou o próprio
celular durante as reuniões em formato de Video Chamada para mostrar
tanto o processo produtivo como os problemas em seu próprio local de 
trabalho.

Funciona através de planos de horas e pode ser usado até que as horas 
contratadas terminem. O controle das horas é feito pela própria sala virtual 
durante as chamadas.

É simples e prático.

Quer conhecer nossos planos?



O próprio nome já diz tudo, é um programa de aconselhamento para pessoas que 
querem se desenvolver no setor de liderança e gestão de equipes, mas não tem
tempo, disponibilidade de locomoção (por estarem distantes de escolas ou
instituições de ensino) ou não dispõe de recursos financeiros para pagar por cursos
profissionalizantes, faculdades ou cursos de formação.

Utiliza a mesma plataforma do Online como estrutura através de um link exclusivo
para uma sala virtual de reuniões que possibilita usar um PC, Tablet ou seu próprio
celular durante as reuniões em formato de Video Chamada.

Você terá um profissional a sua disposição para esclarecer dúvidas sobre qualquer
tema sobre o assunto.

Funciona através de planos de horas e pode ser usado até que as horas contratadas
terminem. O controle das horas é feito pela própria sala virtual durante as chamadas.

É simples e prático.

Quer conhecer nossos planos?




