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Driven to excellence ® 
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QUEM SOMOS 
Sobre a Upsoul 
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A Upsoul trabalha de forma criativa e objetiva, oferecendo as melhores 
soluções em consultoria para você e sua empresa.  

Com uma equipe de alta performance que visa resultados efetivos, buscamos o 
melhor mapeamento nos processos e profundidade do cenário identificado, a 
partir da proposta de valor de cada cliente. 

Driven to excellence 
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   Profundo Conhecimento  teórico, técnico e prático;  

   Inovação, qualidade e inteligência competitiva;  

   Resultados impactantes, únicos e transformadores; 

   Qualidade efetiva e evolutiva nos processos;  

   Otimização de fluxos e estruturas através  
    de uma visão sistêmica; 

   Atrelando novos negócios e ideias à processos. 

Através do efetivo conhecimento desses 
segmentos negócio, estamos seguros em 
oferecer nossa experiência e capacidade 
aos nossos clientes com: 

Diferenciais Upsoul 
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Senioridade comprovada 

•  Contamos com  experiências 
ob7das em empresas nacionais 
e mul7nacionais, de diferentes 
portes, líderes em seus 
segmentos de atuação, nos 
ramos industrial, financeiro e 
de serviços; 

•  Nossa equipe possui graduação 
em ins6tuições de primeira 
linha no Brasil, com formações 
complementares. 

Compartilhando conhecimento e experiências 
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Nossa visão 
Ser referência em consultoria, que prima pela qualidade de seus 
produtos, serviços prestados e relacionamentos, em profunda 
conformidade com princípios éticos, contribuindo para a construção de 
uma sociedade mais próspera 

Nossa missão 
Auxiliar os tomadores de decisão a tomar as melhores decisões e 
gerar valor 

Nossos valores 
Ética empresarial, setorial e social 
Excelência profissional de seus consultores e colaboradores 
Foco em resultados e geração de valor 
Posicionamento inovativo no desenvolvimento de suas atividades 
Foco no foco do cliente 
Assertividade 
Relacionamento 
Cumprimento dos prazos 
Melhoria contínua 
Resiliência 
Governança corporativa participativa 
Alinhamento às melhores práticas de mercado 
Responsabilidade socioambiental. 

Nossa identidade 
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Customização 
A partir do perfil do 
cliente e cenário 

identificado. Agilidade 
As melhores 

ferramentas e 
processos. 

Assertividade 
Validação técnica  

e humana dos 
diagnósticos. Impacto 

Resultados que 
além de resolver, 

são únicos  
e transformam. 

Nossa metodologia 
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Estrutura 

DE PRODUTOS 
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Gestão de Projetos 
Estruturação, Planejamento e Controle 

Sistema de Gestão Empresarial 
Implementação de Qualidade Competitiva 

Inteligência Competitiva e Inovadora 
Construção de planos estratégicos 

Gestão Financeira 
Credit Report e Valuation 

Pesquisa & Desenvolvimento 
No setor da Construção Civil 

Estrutura de produtos 
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Gestão de Projetos 
Estruturação, Planejamento e Controle 

Elaboração 
de WBS 

Análise e 
Estruturação 
de Caminhos 

Críticos 

Controle de 
Deliverables 

Análise de 
Resultados 

Estrutura de produtos 
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Sistema de Gestão Empresarial 
Implementação de Qualidade Competitiva 

Otimização 
de Fluxos e 
Estruturas 

Engajamento 
de equipes 

nos 
processos 

Atrelar 
negócios e 

ideias à 
processos 

Certificações 

  Inteligência e estratégia em 
processos de venda avançado 
para mercados específicos; 

  Mapeamento de competência e 
sinergia de equipes; 

  Transferência de estruturas e de 
departamentos físicos para o 
universo virtual. 

Estrutura de produtos 
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Inteligência Competitiva e Inovadora   Profundo conhecimento teórico, 
técnico e prático nos mercados; 

  Construção Civil, Infra Estrutura, 
Transporte, Baixa Renda, 
Manufatura, Varejo e Bens de 
Consumo, entre outros. 

Análise de 
cenários 
futuros 

Construção 
de planos 

estratégicos  

Pipeline de 
projetos com 

ativação e 
implementação 

Construção de 
Comunidade 

Road Show  
em empreas 

Experiência 
e Criação 
de Novos 
Serviços 

Estrutura de produtos 
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Gestão Financeira   Consolidação das informações 
financeiras  

  Revisão de Credit Rating, Fatores 
de Riscos 

  Análise de Linhas de Crédito 
Disponíveis. 

Credit Report Valuation 

Negociações 
de Operações 
Financeiras 

Estrutura de produtos 
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Implantação 
de Novas 

tecnologias 
Desenvolvimento 

de Software 

Acompanhamento de 
desenvolvimento de 

produto 

Implantação 
de Novas 

Processos e 
Metodologias 

Consultoria Construção Civil 

Estrutura de produtos 

  Suporte técnico e consultivo 
no desenvolvimento de novas 
tecnologias no setor da 
construção civil 



1 Clientes 
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CASES DE SUCESSO 

Conheça nossos cases 
de sucesso, divididos 
por áreas de atuação. 

Fale conosco: 
contato@upsoul.com.br 
+ 55 11 98280‐5330 
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www.upsoul.com.br 

OBRIGADO! 


