
Potencializando vidas e empresas!



❖ Missão: Potencializar Pessoas e Empresas!

Potencial do que queremos!!

❖ Visão: Referência nacional em treinamento comportamental
de pessoas e em consultoria de alto valor agregado para
empresas!

❖ Valores: Fazer certo; Fazer junto; Fazer melhor e Fazer
acontecer!



A ASV Treinamento & Consultoria surgiu, em Outubro/18, do
propósito de vida de seus fundadores, Alessandro Schlomer e
Pablo Mendonça, de ajudar o crescimento de pessoas e empresas.

Nosso objetivo é potencializar vidas, carreiras, finanças e negócios
de pessoas e empresas para alcançar resultados espetaculares.

Potencial da nossa história!!!



Potencial dos nossos fundadores!!!

Alessandro Schlomer

schlomer@globo.com

Executivo com mais de 15 anos de experiência em Compliance,
Auditoria, Finanças, M&A, Suprimentos e TI em grandes Companhias,
como PwC, Oi, CST, Vale, Transpetro, Brookfield, Omni, UNISUAM entre
outras.

Aprendeu a técnica de Coaching em 2004 na Multinacional PwC, onde
pode aplicar em diversas oportunidades e formado como Leader Coach.

Liderou um grande time (Finanças/FP&A/Supply/Facilities/TI) na
Instituição de Ensino Superior UNISUAM.

Formado em TI, Contábeis e MBA Executivo COPPEAD com ênfase em
Valuation. Extensão em Inovação na Universidade San Diego.
Atualmente, se dedica com paixão a empreendimentos próprios,
consultorias e treinamentos de alto valor agregado!



Potencial dos nossos fundadores!!!

Pablo Mendonça

pablolimademendonca@gmail.com

Gestor por formação, Coach por vocação e Palestrante por amor.

Pablo é Administrador pela FGV, pós-graduado em gestão hospitalar
pela São Camilo, Professional & Self Coaching pelo IBC e Contador.

Experiência de 20 anos em gestão, consultoria e empreendedorismo,
atuando em diversos setores, tanto em Operadora de Planos de
Saúde quanto em Clínica Médica e em diferentes negócios dos ramos
de ótica, vestuário, alimentação, educação, consultoria e saúde.
Atualmente, é Diretor Executivo da Clínica Médica Climesa e de
regulação da Megamed Saúde, Co-Founder, Palestrante e Consultor
da ASV.



Potencial do que realizamos até agora!

❖ Temos como missão Potencializar Pessoas e Empresas!
➢ 2 Edições do Potencialize sua vida;

➢ 1 Edição do Potencialize sua carreira;

➢ Treinamentos In Loco em 2 empresas;

➢ 1 Palestra voluntária em escola do Estado do RJ;

➢ 4 Palestras em parceria com EmpregaRio/Ana Chauvet sobre Carreira;

➢ Entre outros...

Após 5 meses de operação...



Potencial dos nossos números!!!

❖ Temos como missão Potencializar Pessoas e Empresas!

➢ 500 pessoas que experimentaram a ASV

➢ 97% de satisfação

Após 5 meses de operação...



Potencial da nossa agenda!

❖ Temos como missão Potencializar Pessoas e Empresas!
➢ Potencialize sua Carreira em 01/06/19;

➢ Potencialize seu Negócio em 29/06/19;

Em fase de planejamento para 2019:

▪ Potencialize sua Carreira em SC;

▪ Potencialize sua Carreira em SP;

▪ Potencialize sua Carreira em BA;

▪ Potencialize suas Finanças RJ;

▪ Potencialize suas Mídias Sociais RJ;

▪ Potencialize sua Vida RJ;

▪ Workshop de Compliance RJ;

▪ Potencialize sua Liderança RJ.

Próximos eventos ...



TREINAMENTOS

Potencial do que Servimos!!



❖Potencialize 
sua Vida

Potencial do que Servimos!!

Objetivo: Orientar Pessoas, através de técnicas, ferramentas e práticas, de modo dinâmico, em um mergulho profundo no 
Autoconhecimento, Planejamento de Vida e Alcance de Metas.

Público: Pessoas em busca de Autoconhecimento e Planejamento de Vida. 

Benefícios:
• Transformação social
• Maior satisfação pessoal
• Aumento de produtividade 
• Melhores resultados
• Networking

Conteúdo:
• Autoconhecimento
• Crenças limitantes
• Reconhecimento dos seus pontos fortes e pontos de melhorias
• Planejamento de Metas e Elaboração de Planos de Ação
• Alta performance, Gestão do tempo e Satisfação pessoal



❖Potencialize
sua Carreira

Potencial do que Servimos!!

Objetivo: Orientar Pessoas, através de técnicas, ferramentas e práticas, de modo dinâmico, no seu planejamento de Carreira.

Público: Pessoas que querem mais! Crescimento na Carreira , Recolocação profissional ou Novos desafios. 

Benefícios:
• Transformação social
• Melhoria salarial
• Melhor imagem e Reconhecimento profissional
• Melhores resultados / Aumento de produtividade
• Networking

Conteúdo
• Autoconhecimento
• Crenças limitantes
• Reconhecimento dos seus pontos fortes, competências e pontos de melhorias
• Planejamento de Carreira
• Elaboração/Análise de Currículo, Entrevistas, Dinâmicas de grupo
• Utilização de Linkedin e demais redes sociais
• Alta performance, Gestão do tempo e Satisfação pessoal
• Ações e Atitudes



❖Potencialize 
seus Negócios

Potencial do que Servimos!!

Objetivo: Orientar Pessoas, através de técnicas, ferramentas  e experiências, de modo dinâmico, na criação ou melhor gestão do seu 
negócio.

Público: Empreendedores, Gestores ou Pessoas em busca do seu próprio negócio.

Benefícios:
• Transformação social
• Crescimento financeiro
• Aprender com os erros dos outros
• Networking

Conteúdo:
• Autoconhecimento
• Reconhecimento dos pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças para seu negócio
• Ferramentas de gestão (PDCA, CANVAS, SWOT, BSC, Orçamento OBZ e Método Falconi)
• Plano de Negócios/MVP/Inovação
• Crescimento exponencial
• Liderança/Gestão de Pessoas
• Planejamento Financeiro e Tributário
• Orientações jurídicas/Acordo de acionistas/Compliance
• Análise de Cenários e tendências
• Ferramentas de gestão
• Gestão Compartilhada/Enxuta
• Alta performance, Gestão do tempo e Planos de Ação



❖ Implemente um 
Programa de Compliance
com baixo investimento

Potencial do que Servimos!!

Objetivo: Orientar Profissionais, através de técnicas, ferramentas  e experiências, na implementação de um Programa de Compliance com 
baixo investimento.

Público: Profissionais que gostariam de implementar um Programa de Compliance com baixo investimento ou Empresários que queiram 
entender mais sobre esse tema tão relevante no cenário atual.

Benefícios:
• Estar em conformidade com a Legislação atual sobre Compliance
• Aumentar a segurança para a Empresa sobre riscos de natureza ética
• Apto no cumprimento de exigências de Parceiros comerciais, Multinacionais, Governo, etc., que exijam um Programa de Compliance
• Evitar prejuízos por fraudes internas ou externas
• Networking

Conteúdo:
• Principais Marcos
• Características da Lei Anticorrupção
• Programa de Compliance
• Benefícios na implementação
• Investimento



❖Potencialize suas Finanças

Potencial do que Servimos!!

Em fase de planejamento...

❖Potencialize suas Mídias Sociais

❖Potencialize suas Vendas

❖Potencialize sua Liderança



❖
C

o
n

su
lt

o
ri

as

Potencial do que Servimos!!

Compliance e Auditoria:

▪ Implementação e Gestão de Programas de Compliance

▪ Elaboração e Treinamento de Políticas de Compliance

▪ Código de Conduta Ética

▪ Política Anticorrupção

▪ Política de Compras

▪ Política de Viagens

▪ Política de Segurança da Informação

▪ Implementação e Gestão de Canal de Denúncias

▪ Projetos de Auditoria interna e Controles internos

Forte experiência nos segmentos: Educacional e Saúde

Gestão:

▪ Processos de Turnaround

▪ Apoio em Fusões e Aquisições/ Valuation de 
Companhias

▪ Desenho de Equipes de Alta performance

▪ Transformação do Time de Liderança

▪ Desenho e Melhoria de Processos

▪ Transformação de Cultura Organizacional

▪ Criação de Metas corporativas e Indicadores 
de desempenho

▪ Estrutura de Governança Corporativa

▪ Gestão Orçamentária / Gestão Financeira

▪ Diagnóstico econômico financeiro

▪ Gestão de Riscos Corporativos
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Potencial do que Servimos!!

Jurídico:

▪ Gestão dos Escritórios jurídicos

▪ Avaliação de riscos jurídicos da Companhia

▪ Desenho e Melhoria de Processos e Controles 
internos da área Jurídica

▪ Revisão contratual

Marketing Digital:

▪ Apoio no processo de Transformação Digital

▪ Criação de Cultura Digital

▪ Divulgação do seu negócio através de grandes 
páginas das Redes Sociais

▪ Apoio na criação e crescimento de Páginas das 
Redes Sociais

Departamento Pessoal

▪ Diagnóstico do seu processo de Folha de 
Pagamento

▪ Auditoria aprofundada do processo de Folha 
de Pagamento

▪ Apoio na implantação de Sistema de Folha de 
Pagamento

Tecnologia da Informação:

▪ Elaboração de Políticas de TI

▪ Diagnóstico dos controles do ambiente de TI

▪ Desenho e Melhoria dos Processos e 
Controles internos de TI

▪ Apoio na implantação de Sistemas
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Potencial do que Servimos!!

Suprimentos:

▪ Diagnóstico da situação atual

▪ Elaboração de Políticas para área de Suprimentos

▪ Implantação de sistema de metas e indicadores de 
desempenho

▪ Transformação da área de Suprimentos

▪ Treinamento para equipe de Suprimentos

▪ Apoio no processo de Concorrência para 
aquisições/contratações

▪ Apoio na renegociação de contratos

Gestão Educacional

▪ Desenho e Melhoria da gestão de 
Inadimplência

▪ Desenho e Melhoria do processo de Retenção 
de alunos

▪ Diagnóstico econômico financeiro

▪ Desenho e Melhoria da gestão Orçamentária 
e Financeira

▪ Projeto de Reestruturação de Gastos

▪ Desenho e Melhoria do processo de 
concessão e gestão de Bolsas de estudo

▪ Implantação de Compliance para Instituição 
de Ensino

▪ Desenho e Melhoria da gestão de Facilities
(Manutenção, Limpeza e Segurança)



❖Treinamento In Company

Potencial do que Servimos!!

❖ Todos os nossos Treinamentos estão disponíveis para sua empresa.

❖ Contamos com Profissionais capacitados em diferentes áreas que nos possibilita oferecer o melhor 
treinamento personalizado de acordo com a necessidade da sua empresa.

❖ Nosso objetivo é realmente solucionar suas dores, de forma dinâmica, simples e de alto valor agregado.



❖CONTATO

Potencial do que Servimos!!

Alessandro Schlomer - CEO & Founder

(21) 98789-1897

Pablo Mendonça – COO & Founder

(21) 98463-6212

Instagram: @asvtreinamentoeconsultoria

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/asvtreinamentoeconsultoria

Facebook: https://www.facebook.com/asvtreinamentoeconsultoria

E-mail: consultoria.asv@gmail.com

https://www.facebook.com/asvtreinamentoeconsultoria

