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Nossa Empresa

Fundada em 2013 a Forthys Empresarial é uma empresa de Consultoria
Empresarial com foco em Gestão de Risco no Negócio e Gestão da Qualidade
(ISO 9001:2015), que ajuda empresários e profissionais a identificar riscos,
minimizar perdas, melhorar práticas operacionais e reduzir o tempo no
processo.

Sugerimos soluções concretas a cada risco levantado, proporcionando uma
visão do problema e aproveitando o conhecimento acumulado dos consultores
para chegar à melhor das possíveis soluções.

A Forthys Empresarial tem o compromisso de fornecer serviços com alto nível
de excelência e oferecer soluções dos mais diversos problemas, possuímos
profundos conhecimentos e habilidades para definir e solucionar as
necessidades de nossos clientes.

www.forthys.com.br



MISSÃO
Contribuir com o crescimento constante de
nossos clientes, apresentando soluções
inovadoras em processos, pautados na
excelência e na responsabilidade para com o
cliente e o seu negócio.

VISÃO
Ser referência para nossos clientes em valor
de mercado, na prevenção e tratamento de
suas perdas.

VALORES
Dedicação ao trabalho, ultrapassar os
próprios limites, impulso para realizar o
novo, qualidade, ética na conduta e
resultado.



A Melhor forma de conhecer a

qualidade dos nossos serviços é

através daqueles com quem

trabalhamos.

Nosso compromisso não é só

com o negócio do cliente, mas

com os resultados a serem

alcançados.

CLIENTES



CLIENTES



PALESTRAS



Formada por especialistas
independentes, com capacidade,
visão e experiência.
Os consultores são alocadas as
plantas conforme especialidade
e necessidade da empresa.

Nomeação Destaque Profissional do ano 2018
BRASLIDER

Associação Brasileira de Liderança



NOSSOS



Sugerimos soluções concretas
a cada risco levantado, o
trabalho é baseado em uma
filosofia prevencionista, com a
finalidade de mitigar os riscos
e os impactos causados.

RISCOS



GESTÃO DE 

SEGURANÇA 

EMPRESARIAL

Commetodologia específica
para cada processo, a Forthys
Empresarial avalia e oferece soluções
apropriadas na administração e
gerenciamento dos diversos serviços
ligados a segurança patrimonial.



INVESTIGAÇÃO 

EMPRESARIAL

Temos ferramentas estruturadas
para detectar perdas desconhecidas da
empresa, apuramos qualquer
irregularidade que afete diretamente os
lucros da empresa.



Nosso Canal de Denúncias

é seguro e sigiloso,

otimiza processos de

governança, compliance,

organização e gestão de

riscos.



TREINAMENTOS PERSONALIZADOS

As melhores práticas com base
nos conhecimentos acadêmicos e
experiência obtida atuando em
empresas de diversos segmentos de
atuação.
Nossos treinamentos são
padronizados as necessidades de
cada planta e a cada risco levantado
durante a análise dos processos
operacionais.



GESTÃO DE FACILITIES



PALESTRAS
REALIZADAS
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www.forthys.com.br

contato@forthys.com.br

(11) 96073-1225


