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OLÁ, SOMOS A SINERGIA CONSULTORIA E SOLUÇÕES!

Atuantes no mercado desde abril/2017. Ambiciosos, temos um sonho bem grande:

Queremos ser referência mundial no que fazemos.

Somos apaixonados por Pessoas e Tecnologia, e o que se viu a partir daí foi uma afinidade

de valores e objetivos e uma imensa vontade de fazer mais e melhor.

QUEM SOMOS



NOSSA HISTÓRIA
Foi a inquietude de Fernanda Carvalho que fundou a Sinergia

Consultoria e Soluções. 

Fernanda Carvalho – já tinha uma longa trajetória e alcançado muito

resultados na área de Recursos Humanos, trabalhando em empresas de

Tecnologia, Nacionais e Multinacionais.

Mas chegou uma hora que isso era insuficiente para uma pessoa

inquieta como Fernanda. Crescemos, deixamos de ser só a Fernanda

Carvalho para hoje nos tornarmos #TeamSinergia.

 

 



NOSSO TIME

Temos um Time que nos dá muito

orgulho. Cada membro do time busca

fazer o seu melhor todo dia nos

projetos em que está atuando, pois

sabemos que o sucesso de nossos

clientes é o que solidifica o nosso

know how em diferentes mercados e

nos ajuda a impactar cada vez mais

positivamente a vida das pessoas.

Somos diferentes porque queremos

nossos clientes focados no que eles

sabem fazer melhor: Gerir seus

negócios.



NOSSO LEMA

#FOCONORESULTADO

Entendemos as reais necessidades

de negócio e alinhamentos de

mercado, participando desde o início

com o desenho da solução.

#TEAMSINERGIA

Entendemos que criar um nível de

confiança, de transparência junto

aos nossos clientes faz parte do

processo estratégico, para que

possamos realmente trabalhar

juntos e atingir resultados.



ABRIL/2017

Inicio de nossas operações B2B e B2C.

 

2018

Em Junho/2018 inicamos operações

B2B no Exterior. 

Mais de 800 clientes atendidos B2C,

com soluções de Carreira. 

+ 10 Empresas atendidas com

soluções de Tecnologia e HR TECH.

2019

Contamos com mais de 30 Empresas

atendidas em soluções de RH e

Tecnologia. 

 

ALGUNS CLIENTES:

 



SOLUÇÕES EM RECURSOS
HUMANOS
 

SOLUÇÕES EM TI
Funcionamos como uma "Software House".

Trabalhamos sob a gestão de metodologias ágeis,

como Scrum e Kanban, para transformar a sua ideia

em um produto de sucesso!



Criamos soluções disruptivas com foco em transformar
boas ideias em negócios que geram resultados excepcionais. 
 

OUTSOURCING EM TI
 

RECRUTAMENTO E
SELEÇÃO
 

SOFTWARE HOUSE
 

OUTPLACEMENT
NACIONAL E
INTERNACIONAL
 

SOLUÇÕES EM TI E
SEGURANÇA DA
INFORMAÇÃO
 

TREINAMENTOS E
PALESTRAS
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ENDEREÇO

Avenida Presidente Vargas,

3131, 6º andar. Cidade Nova-

RJ. 

TEL

+55 21 2138-8594

EMAIL

contato@sinergiasolucoes.com

PROPORCIONAR
RESULTADOS
VERDADEIROS, ESSE
É O NOSSO
OBJETIVO.

ONDE ESTAMOS



Quem acredita no que faz, produz um
resultado bem mais eficiente. 
Nós fazemos diferente.
Seguindo metodologias ágeis, criamos
soluções disruptivas com foco em
transformar boas ideias em negócios
que geram resultados excepcionais.

 

#TEAMSINERGIASOLUCOES


