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As empresas e seus executivos lidam com um ambiente de
alta complexidade no seu cotidiano. Tal complexidade é
agravada pela falta de recursos, sejam financeiros, tempo
ou conhecimento.
Adicionalmente, as reações devem ser mais rápidas sem
espaço para a hesitação, afinal o calendário não para e as
demandas por desempenho não se reduzem.

O que fazemos?
Podemos ajudar indivíduos, investidores e empresários na
tomada de decisões e na identificação de oportunidades
de melhorias em seus negócios.
Fazemos isso oferecendo aconselhamento (Conselho
Consultivo); colocando à disposição competências por
tempo ou tarefa (Gestão Interina); e via intervenções
com vistas à melhoria de desempenho (Consultoria).

O que nos habilita?
A nossa firma é resultado de profissionais que, além de
competências
específicas,
trazem
experiência
e
senioridade. Nossos líderes foram, antes de tornarem-se
consultores,
gestores em grandes organizações tais
como: Carrefour, Makro, ABRAS (Associação Brasileira de
Supermercados), Microsiga (hoje Totvs), BCN (hoje
Bradesco), Finasa (hoje Bradesco), e MCO.

Nessas organizações ocuparam cargos variados, dentre os
quais destacamos: CEO, CFO, Diretor de Relações com
Investidores e outros nas áreas de Marketing, Comercial,
Compras Conjuntas Internacionais, Marca Própria, Custos
e Controle, Controladoria, Auditoria Interna e Comércio
Exterior.
Além disso, fizemos o suficiente para que nos habilitemos
a ajudar organizações a ganharem tempo e mitigar riscos.

O aconselhamento via Conselho Consultivo tem caráter de
aconselhamento e não de gestão. Seu papel é aquele de
prover opinião, por solicitação, em um aspecto particular
do negócio. Esse aspecto, geralmente, está relacionado à
produtos, comercial/marketing, distribuição, finanças ou
administração geral. Trata-se de um reforço ao processo
decisório em uma empresa.
Gestão Interina é a provisão temporária de recursos e
habilidades de gestão por um executivo de nível ou
próximo ao nível de Conselho. Geralmente, os projetos
que demandam a intevenção desse profissional incluem:
transformação, mudança; especialização (competências
ou recurso adicional); melhoria de negócios; gestão de
crise e desenvolvimento e/ou implantação de estratégia.
Os serviços de consultoria são intervenções pontuais com
vistas à melhoria de desempenho da área ou negócio
envolvendo
otimização
de
operações,
eficiência
organizacional e assessoria financeira.
Gestão Interina – Conselho Consultivo – Consultoria

Quais os benefícios em contratar-nos?
Velocidade

Visão de fora

A hesitação em contratar serviços como o que oferecemos
é natural. As principais perguntas lógicas que alguém se
faz, são: Por que usar uma consultoria? Em que situação
necessitaria desse tipo de serviço? Quais são as vantagens
e desvantagens desse serviço? Por que escolheria essa
consultoria especificamente?
A principal razão para se utilizar tais serviços é o de evitar
um custo recorrente. Utiliza-o apenas por um projeto e
tempo determinados.

Independência

Custo não recorrente

Adicionalmente,
agrega-se
uma
visão
de
fora,
independente e uma senioridade ou expertise que talvez
não se tenha e, finalmente, ganha-se velocidade na
execução.

Como trabalhamos?

Contexto
Proposta
Diagnóstico
Definição do
Plano
Implantação
Entrega e saída

Contratação por
período
“Value for the money”

A nossa maneira de trabalhar é muito simples. Para os
serviços de consultoria e gestão interina, tudo se inicia por
uma conversa em que nos é relatada a situação sob a ótica
da empresa. Fazemos, então, uma proposta comercial
que, se aceita, nos autoriza a iniciar os trabalhos
começando por um diagnóstico, seguido de uma definição
de plano de ação, validação junto a empresa e,
posteriormente, implementação, conclusão do projeto e
saída.
Para Conselho Consultivo, trabalhamos mediante a
contratação de períodos a partir de meio dia por mês
através de reunião presencial. Trata-se de uma oferta de
“value for the money” (valor pelo dinheiro).

Aplicações Gerenciais
Acreditamos que conhecimento e experiência associados à
tecnologia podem gerar aplicações de grande auxílio à
gestão de um negócio. Tendo como base esta crença
disponibilizamos aplicações simples que desenvolvemos
ao longo de anos e que aplicamos em várias empresas por
onde passamos.

Aplicações Gerenciais

Para conhecer qualquer uma das aplicações disponíveis,
basta cadastrar-se em nosso site , para ter acesso ao uso
por um período teste, sem custos.
Aplicações disponíveis:

Fluxo de Caixa | Gestor de Atividades | CRM
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