




PUBLICAÇÕES 
E ENGAJAMENTOS 
NAS MÍDIAS

4.703 seguidores e mais 
de 4.400 conexões em seu perfil.

Acesse:

Temas Abordados: 

- Líderes têm algo em comum. Aprenda com eles.

- A Teoria da Janela Quebrada

- Grupos de Melhorias de Processos - CCQ

- O Capitalismo Consciente

- 3 formas de fracassar

- O que esperar de 2018

- Como perder dinheiro com estoque, ou melhor, a falta dele.

- Invenções Humanas

- Marketing de Relacionamento é a chave

- Trabalho duro, uma carta aberta para você

- Superando as expectativas dos clientes

Linkedin:

https://www.linkedin.com/in/filipercolombo/
https://www.instagram.com/filipecolombo/
https://www.youtube.com/user/filipec1986/videos


EXPERTISE
ANJO TINTAS

Uma indústria de tintas, solventes e complementos especializada 

em produtos e relacionamentos verdadeiramente duráveis. 

Desde sua fundação, em 1986, a Anjo vem promovendo inovação, 

ecossustentabilidade e ações sociais. Investimos em tecnologias e 

fórmulas exclusivas para promover tranquilidade na compra.

Linhas: 

- Imobiliária

- AnjoCarbon

- Automotiva

- AnjoPrint

- AnjoTech 

- Solventes



O PPR 
NA ANJO
O PPR na Anjo Tintas é uma abordagem 

que envolve todos os profissionais, 

independente do setor, que promove 

engajamento, aprendizado e ganho para 

todos. E isso não poderia ficar apenas na Anjo.

BETO 
COLOMBO



A PALESTRA

Duração: 

1h30 de exposição 

+ 30min de perguntas

Número de pessoas: 

personalizada para 

cada necessidade

Ideal para: 

empreendedores, 

gestores, líderes

e profissionais de RH

DISTRIBUIR
PARA CRESCER
PPR COMO FERRAMENTA 
DE GESTÃO E ENGAJAMENTO



O QUE A PALESTRA 
ENSINARÁ

Participar da Gestão da empresa. 

Momento de  ouvir os  profissionais.

Oportunidade de identificar Talentos.

Medir e melhorar a eficiência da empresa.

Preparar-se profissionalmente para o futuro.

Descentralizar o controle da empresa.

Oportunidade de melhorar a performance no cargo e 

mostrar seu potencial.



O QUE A PALESTRA 
ENSINARÁ

Ampliar o capital intelectual da empresa.

Ampliar o nível de conhecimento e o auto-desenvolvimento 

profissional (cultura, processos, comunicação).

Contribuir para a sustentabilidade da empresa 

e para o bem comum.

Estimular o comprometimento para a melhoria contínua.

Contribuição para garantir sua continuidade no tempo.



O QUE A PALESTRA 
ENSINARÁ

CONHECIMENTO+HABILIDADE

ATITUDE+RESULTADOS
CONSCIÊNCIA+RESPONSABILIDADE

Acesse:

https://www.youtube.com/user/filipec1986/videos


Filipe R. Colombo

+55 48 988-260-130

filipe@anjo.com.br

    filipecolombo 

Anjo Tintas

+55 (48) 3461-8000

+55 (48) 2101-8000

Entre em contato
e agende na sua 
empresa e cidade!

http://anjo.com.br

