
Nosso propósito é ajudar pessoas e empresas a crescerem e evoluírem!

https://www.torusdh.com.br/


Por quê?

Somos uma empresa de Consultoria, Coaching e Treinamentos 

que acredita que o caminho para a evolução das pessoas e das 

empresas e se dá através do autoconhecimento,               

da educação e do desenvolvimento humano.



O QUE OFERECEMOS

COACHING E 
MENTORING

CURSOS 
IN COMPANY

CURSOS E 
WORKSHOPS

ABERTOS

CONSULTORIA 
EMPRESARIAL

JOGOS 
CORPORATIVOS

PALESTRAS



COMO TRABALHAMOS

2. PESQUISAS 
E ESTUDOS

3. PROPOSTA DE 
AÇÕES DE 

TREINAMENTO

ETAPAS DA 
CONSULTORIA

4. APLICAÇÃO DAS 
AÇÕES DE 

TREINAMENTO

4.  MEDIÇÃO DOS 
RESULTADOS

6. PLANO DE 
SUSTENTAÇÃO

1. DIAGNÓSTICO



CONSULTORIA EMPRESARIAL

✓ Construção do Propósito Corporativo

✓ Aderência a Cultura Organizacional

✓ Visão Sistêmica 

✓ Programa de Desenvolvimento de Lideres

✓ Assessment (Seleção/Sucessão)

✓ Avaliação de Competências

✓ Comunicação e Feedback Eficaz

✓ Resolução de Conflitos

✓ Gestão de Mudanças

✓ Jogos Corporativos

✓ Integração de Novos Colaboradores

✓ Programa de Team Building (Formação de Times)

✓ Venda Consultiva

✓ Excelência e Humanização do Atendimento

✓ Alavancagem da Satisfação de Clientes

✓ Programa de Redução do Estresse e Qualidade de Vida 

✓ Desenvolvimento da Inteligência Emocional



✓ Líder Coach e Liderança Consciente

✓ Construção de Times Motivados e Engajados

✓ Método Disney de Encantar Clientes

✓ Modelagem para Venda Consultiva

✓ Pilares da Inteligência Emocional

✓ Comunicação Eficaz e Feedback para Equipes

✓ Caminhos para a Felicidade Pessoal e Profissional

✓ Programa de Mindfulness para Qualidade de Vida

CURSOS IN COMPANY



CURSOS E WORKSHOPS ABERTOS

CLIQUE AQUI E CONFIRA A AGENDA

Aprimore seus 
conhecimentos e 

competências com 
nossos cursos abertos

https://www.sympla.com.br/torusdh


COACHING E MENTORING

✓ Life Coaching

✓ Coaching Executivo

✓ Coaching para Recolocação Profissional

✓ Coaching em Grupo

✓ Team Coaching

✓ Mentoring de Liderança



JOGOS CORPORATIVOS

Explorers Game – Mudanças de mindset
para a nova economia

Startup Mundi – Linguagem das 
startups e etapas de criação

Jogo do Herói – Autoconhecimento

Purpose Mining Game – Mineração do 
propósito individual e corporativo

Grok – Comunicação não violenta

Mindfulness Coach Game –
Atenção plena e qualidade de vida



PALESTRAS

CLIQUE AQUI E CONFIRA OS TEMAS

Nossas palestras tem o 
poder de sensibilizar e 

engajar as pessoas para 
novas práticas

https://www.torusdh.com.br/palestras


NOSSO BACKGROUND

Programação Neurolinguistica 

Eneagrama

Mindfulness (Atenção Plena)

Visão Sistêmica

Gamificação e Design Thinking

• Motivações por trás dos comportamentos
• Resolução de conflitos
• Melhoria na comunicação e qualidade do feedback
• Construção do processo de gestão por competências
• Formação de times e líderes

• Ampliação da visão de mundo
• Rapport para estabelecer vínculos e confiança
• Ampliação do poder de persuasão e de liderança
• Definição de metas e objetivos

• Redução do estresse e da ansiedade
• Melhora as funções cognitivas (concentração, foco)
• Atua no clima organizacional e relacionamentos 
• Inteligência emocional

• Ampliação da visão sistêmica da empresa
• Compreensão das 3 leis sistêmicas (ordem, 

pertencimento e equilíbrio)
• Atuação nos padrões repetitivos e crenças
• Construção do propósito corporativo

Coaching & Mentoring

• Desenvolvimento do papel de líder x cargo
• Aceleração no desenvolvimento da carreira
• Potencialização dos talentos individuais
• Maior assertividade na tomada de decisões

• Maturidade e auto responsabilidade
• Integração de equipes e novos colaboradores
• Sensibilização a mudanças (competição x colaboração)
• Melhora do clima organizacional



DEPOIMENTOS
“O processo de Coaching foi enriquecedor e gratificante! 
Acredito que o autoconhecimento seja a peça fundamental para 
que você perceba como interage com as pessoas, no seu 
objetivo profissional e pessoal. Aprendi a ter mais 
autoconfiança, pois tinha a tendência de não acreditar em mim 
mesma, aprendi a me comunicar melhor e a ser mais calma”.

Káthia Nakaza
Staff Accountant na Amazon

“Consigo trabalhar conceitos aprofundados de Mindfulness 
com meus Coachees de forma prática, leve e divertida! Ah, e 

também aplico em mim mesma. É um exercício diário e 
muito agradável! Muito obrigada, Patricia!” 

Clarice Santana 
Master Coach de Carreira

“Antes de fazer qualquer curso de desenvolvimento humano, 
qualquer um que seja, precisa antes conhecer a metodologia 
destes trainers, fantástico e muito funcional. Apaixonada pela 
metodologia e condução da Torus, muito obrigada por toda a 
transformação positiva, crescimento e claro por mudar a minha 
vida”.

Adeline Madricciani
Coordenadora de T&D da TSA Qualidade

“Com exercícios simples e fáceis que trazem 
resultados extraordinários em nosso dia a dia e na 

nossa vida como um todo. Ele nos tira da teoria e nos 
coloca na prática. Parabéns!”

Andrea Emboaba 
Diretora na Global University Systems



CLIENTES E PARCEIROS



NOSSAS PUBLICAÇÕES

Artigos, Livros e E-books
No link torusdh.com.br/publicacoes você 
pode conferir as publicações de autoria dos 
nossos consultores que são divulgados em 
diversos canais do país. 

Vídeos
No link youtube.com/TorusDH você 

confere os vídeos dos treinamentos e 
depoimentos de nossos clientes. 

https://www.torusdh.com.br/publicacoes
https://www.youtube.com/TorusDH
https://www.youtube.com/TorusDH
https://www.torusdh.com.br/publicacoes


Queremos ajudar você 
a transformar seus 

resultados através do 
desenvolvimento das 

pessoas!

Entre em contato e fale com um de nossos especialistas:

contato@torusdh.com.br

11.99492.9372 (Patricia)

http://bit.ly/torusdh
mailto:contato@torusdh.com.br
http://bit.ly/torusdh
mailto:contato@torusdh.com.br
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