
TECNOLOGIA PARA GARANTIR  
A EVOLUÇÃO DO SEU NEGÓCIO, 
EM UM MUNDO DIGITAL.



Inspirada pelo sonho empreendedor, 
com agilidade e fascínio pela inovação 
a Lume Consult é a nova empresa 
Lume, carregando uma capacidade 
de realização à prova do tempo.

Somos novos. 
Somos disruptivos. 
Somos a Lume Consult.

A Perfect Insight:  
bem-vindo à

O que vamos fazer  
pelo seu negócio
Para nós a tecnologia é um meio para 
melhorar a vida das pessoas e levar as 
empresas a resultados exponenciais. Reunimos 
toda a expertise em TI e criamos inovação, 
para evoluir o seu negócio a um novo patamar.

Nosso jeito de fazer:
Ganhamos quando todos ganham
Inovação é o que nos move
Ética e respeito são inegociáveis
Colaboração sempre

Nossa soluções:
Enterprise Solutions
Digital Transformation
Advisory Services
Infrastructure & Cloud

Nosso propósito:
Evoluir para Transformar.



RPA (Robotic Process Automation)
Automatize e ganhe tempo para o que gera valor. Com 
o RPA Lume Consult você elimina o risco de erro em 
tarefas repetitivas e otimiza custos, focando no que 
realmente importa. 

DIGITAL 
TRANSFORMATION
Preparamos e inserimos o seu 
negócio, de fato, no mundo 
digital, impactando pessoas, 
processos, softwares e cultura.

Agile Services
Já nascemos ágeis e vamos fazer o seu negócio 
ser também. Além de softwares desenvolvidos na 
metodologia, em que você usufruirá de funcionalidades 
desde a primeira entrega, preparamos a sua equipe 
para trabalhar neste formato, pavimentando o seu 
caminho para a Transformação Digital.

Business & Digital 
Transformation
Tecnologias inovadoras, 
aplicadas de forma coerente 
com o seu negócio.  
O objetivo?  
Sua empresa preparada  
para viver todo o potencial. 
Nossos pilares para conduzir 
uma transformação digital 
efetiva são: 

Change Management 
Uma abordagem de gestão da mudança que se 
beneficia das transformações, este é o formato que 
acreditamos e vamos implementar. Gerenciamos o 
lado humano e cultural, para que sua empresa viva o 
melhor da tecnologia.

Software Development

cultura de 
inovação

produtos 
digitais

modelos de 
negócios disruptivos

tecnologias 
exponenciais



Mobile Solutions
Outsourcing 
Project 
Management
Specialist Advisor
Technology Human 
Resources

ADVISORY 
SERVICES
Nossos especialistas atuando exclusivamente dentro 
do seu negócio, desde desenvolvedores, consultores, 
arquitetos, agilistas a gerentes de projeto. Com o Advisory 
Services você tem a tranquilidade de contar com o que  
há de mais inovador em TI na condução de seus projetos.

Specialist Advisor
Sua jornada de projetos no 
rumo certo! Um Advisor 
full time aplicando as 
melhores práticas de cada 
linha de serviço, trazendo 
know-how com os devidos 
controles, otimização de 
recursos e aplicação direta 
de inovação dentro da sua 
estratégia corporativa.

Segurança e eficiência para  
sua evolução no digital.

Applications 
Cloud Platform
End-to-end Cloud Consult
Security and Data 
Management

INFRASTRUCTURE  
& CLOUD



ENTERPRISE 
SOLUTIONS
Conduzimos uma imersão profunda em seus processos 
de negócio, diagnosticando cenários e provendo a melhor 
solução em ERP e sistemas, sejam em novas implementações, 
upgrades ou suporte. Com metodologia própria e abordagem 
imparcial, por sermos parceiros das gigantes do setor.

AMS (Application Management Services)
Melhoria contínua com o nosso time como uma 
extensão do seu. Atuamos de forma preditiva e 
integrada, atendendo ocorrências, suportando a sua 
TI e identificando oportunidades de evolução em 
seus sistemas.

SAP
Em SAP montamos um time com mais de 20 anos 
de experiência na área, com profissionais que já 
atuaram em diversos projetos SAP. Aliamos nossa 
metodologia ágil, garantindo implementações, 
upgrades, rollouts e migrações rápidas para você 
contar com o mais avançado sistema de gestão.

SAP
Oracle
TOTVS
AMS (Application 
Management Services)



Estão conosco as principais empresas 
de cloud do mundo, para cuidarmos 
da sua TI no formato end-to-end.

Quem já está conosco

www.lumeconsult.com.br

lumeconsult

Onde estamos
Vivemos na nuvem  
e atendemos projetos 
por todo o Brasil. 

Saiba mais em:

Vamos conversar?
Queremos transformar o 
seu negócio por meio da 
tecnologia, nos contate.

contato@lumeconsult.com.br

+ 55 41 3204.7149

Pinhais

Joinville

Porto Alegre

Caxias do Sul

www.lumeconsult.com.br
www.linkedin.com/company/lumeconsult/
https://www.ibm.com/br-pt/partnerworld/program/benefits/levels
https://aws.amazon.com/pt/
https://aws.amazon.com/pt/
https://www.vmware.com/br.html
https://www.e-trust.com.br/
https://azure.microsoft.com/pt-br/free/search/?&ef_id=EAIaIQobChMI6_Ls3rjy6QIVkIKRCh2G0QFjEAAYASAAEgJphfD_BwE:G:s&OCID=AID2000058_SEM_EAIaIQobChMI6_Ls3rjy6QIVkIKRCh2G0QFjEAAYASAAEgJphfD_BwE:G:s&dclid=CKmcm-C48ukCFSEbuQYd88cI6Q
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https://www.google.com/maps/place/Pinhais,+PR/@-25.4246628,-49.1955658,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94dcee4d0fa83283:0xf5fb4b1a0e5bd311!8m2!3d-25.4434411!4d-49.1931448
https://www.google.com/maps/place/Joinville+-+SC/@-26.2628594,-49.1017571,11z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94dea3f39db1ab37:0xbc4b989df161e9fa!8m2!3d-26.2834213!4d-48.8452269
https://www.google.com/maps/place/Porto+Alegre,+RS/@-30.1087957,-51.3172272,11z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x95199cd2566acb1d:0x603111a89f87e91f!8m2!3d-30.0346471!4d-51.2176584
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