










 REGRAS DO JOGO:
 01  - A CARTA TRIBUTÁRIA NO BRASIL É ALTISSIMA
 02 – AS PESSOAS PRECISAM DE LIDERANÇA CONSTANTE
 03 – A CONCORRÊNCIA, É CRUEL
 04 - O  MERCADO É VOLATIL

 A GRANDE SACADA EM RELAÇÃO A REGRA DO JOGO É :
 NÃO SOFRER COM ELA MAIS SIM SABER LIDAR COM ELA















 O maestro  conduz a sua equipe com:

 Sinergia – Sintonia – Engajamento - Trabalho em equipe e
Atingindo resultados extraordinários.

 Nós empresários temos que ser como um maestro, entender o
suficiente de cada instrumento para poder validar a execução do
trabalho, mas não ser o músico.

 Maestro entende de teoria musical, assim como o empresário deve
entender de gestão, entender sobre princípios do comportamento
humano, estabelecimento de metas e indicadores e formação de
cultura.

 Saber o suficientes pra validar os resultados.

 Você esta atuando como músico ou maestro da sua empresa?



•Domina o PPR
É o Gestor, é Estratégico

• Constrói Sistemas
•Define um passo a passo
•Gerencia, coordena e lidera 
pessoas para gerar resultado
•Planeja a estratégia com 
Inteligência e flexibilidade
•Toma decisões inteligentes, 
que geram ações e  que dão 
resultado.



Processo de business coaching / mentorias e consultorias

TREINAMENTOS:
Maestria Empresarial
Liderança
Comportamento empreendedor
Gestão de pessoas
Planejamento estratégico
Gestão financeira
Marketing/vendas















Pessoas Disciplinadas 
Pensamentos Disciplinados
Ações Disciplinadas







 Tem uma  liderança visionária. 
 Tem o  DNA a ALMA da empresa  
 Tem Humildade para ouvir
 Disposição para trabalhar Duro
 Coloca as pessoas certas no Ônibus

O Tamanho da empresa esta na 
cabeça do Dono. 

A tua visão vai te lavar ao topo. 













Delegar

Comunicar Treinar

Engajar





 MindSet
 mind – mente / set - configuração
 Configuração da mente
 É o drive que a sua mente usa para tomar

decisões, baseado no seu conhecimento, suas
experiências, suas memórias e referencias pessoais

É nosso modelo mental - É conjunto de 
crenças e valores, a forma como enxergamos 

o mundo, o nosso mindset define nosso 
futuro



JULIAN ROOTER PSICOLOGO AMERICANO EM 1966 PUBLICA 
UM ARTIGO CIENTICO ONDE APÓS 10 ANOS DE PESQUISAS 
ELE DEFINE QUE : TODAS AS PESSOAS AO LONGO DA VIDA  

DESENVOLVEM  LOCUS DE CONTROLE INTERNO OU 
LOCUS DE CONTROLE EXTERNO



 LOCUS DO LATIM = LOCALIDADE

 LOCUS DE CONTROLE INTERNO
 SÃO PESSOAS QUE ATRIBUEM A RESPONSABILIDADE DOS

FATOS DA SUA VIDA PARA SI.

 LOCUS DE CONTROLE EXTERNO
 SÃO PESSOAS QUE ATRIBUEM A RESPONSABILIDADE DOS

FATOS DA SUA VIDA PARA OS OUTROS OU FATORES
EXTERNOS.

 A IMENSA MAIORIA DAS PESSOAS DE SUCESSO POSSUEM 
SEU  LOCUS DE CONTROLE INTERNO, OU SEJA ASSUMEM 
AS REDEAS DA SUA VIDA, SE TORNAM PROTAGONISTAS 

DA SUA PRÓPRIA HISTORIA.



 PRINCIPAIS CARACTERISTICAS

 LOCUS CONTROLE EXTERNO
 VITIMISMO – SEMPRE TEM UM CULPADO
 REATIVOS E PESSIMISTAS
 DOGMA – RESIGNAÇÃO  - VERDADE IMUTAVEL
 MEDO E PREGUIÇA
 INÉRCIA E LENTIDÃO
 ATRIBUEM TUDO A SORTE OU DESTINO
 VIVEM NA ZONA CONFORTO

 LOCUS CONTROLE INTERNO
 AUTORESPONSABILIDADE
 PRO-ATIVO E OTIMISTAS
 BUSCA CONHECIMENTO E APRENDIZADO
 RAZÃO – BUSCA SUPERAÇÃO
 CORAGEM E DISPOSIÇÃO
 AUTOCONFIANÇA
 INSPIRADOR E MOTIVADOR
 CRIAM A PROPRIA SORTE, E SEU FUTURO 
 AUTOCRITICA
 NÃO SE SATISFAZEM COM STATUS-QUO 
 OS RESULTADOS  E O EXITO DEPENDEM DELE



O Jornalista Napoleon Hill recebeu a missão de documentar e compartilhar as
estratégias que transformaram Andrew Carnegie, no seculo XIX, em um
dos empresários mais bem-sucedidos de todos os tempos.

"Foi ideia do próprio Sr. Carnegie que a fórmula mágica, que lhe deu tamanha
fortuna, fosse colocada ao alcance de pessoas que não têm tempo para
investigar como ganhar dinheiro", escreveu Hill no prefácio do livro "Quem
Pensa Enriquece" (Ed. Fundamento), resultado de sua parceria com Carnegie.
Hoje, 78 anos após a publicação da obra, o conteúdo continua atual.





 1. Desejo:
 você precisa querer. Todos os milionários começaram com o

sonho, a esperança, o desejo. Imaginavam suas riquezas
antes de vê-las em suas contas bancárias.

 2. Fé:
 acredite que você pode alcançar seu objetivo. Ficar rico

começa com a mentalidade — acreditar que você
acumulará riqueza. "A quantidade de dinheiro é limitada
apenas pela pessoa em cuja mente está o pensamento.

 3. Afirmação:
 use frases para alcançar seu objetivo. Tornar o desejo por

dinheiro ou sucesso em realidade requer que você repita
para seu subconsciente o seu objetivo,inclusive em voz alta.
Basta dizer o que você quer e como pretende alcançar



 4. Conhecimento especializado:
 ganhar experiência e continuar aprendendo. A educação 

só se torna poderosa quando organizada e aplicada à 
vida. E deve ser continuamente reabastecida. 

 5. Imaginação:
 tenha ideias e visualize seu sucesso. Se você pode 

imaginar, pode criar. "Ideias são os pontos de partida de 
todas as fortunas. As ideias são produtos da imaginação", 
escreve. 

 6. Planejamento organizado:
 aja. Você precisa correr atrás do que quer. E deve agir 

com persistência e entusiasmo. "Nós somos bons 
'começadores', mas péssimos 'terminadores



 7. Decisões:
 Derrote a procrastinação com determinação. Aqueles

que tomam decisões rapidamente, sabem o que querem.
No fim das contas, tomar uma decisão errada é melhor
do que não tomar decisão alguma."

 8. Persistência:
 Não pare até você conseguir o que deseja. Persistência é

fundamental quando se busca o sucesso, mas poucas
pessoas têm a força de vontade necessária para
transformar o desejo em algo real. Persistência
constante."

 9. Mestres da mente:
 Esteja rodeado pelos melhores. Pessoas bem-sucedidas se

cercam de amigos talentosos e colegas que partilham sua
visão. O alinhamento de várias mentes criativas é mais
poderoso do que apenas uma.



 10. Subconsciente:
 Abrace a positividade e descarte emoções negativas.

"Emoções positivas e negativas não podem ocupar a mente
ao mesmo tempo. Um ou outro deve dominar. É de sua
responsabilidade se certificar de que as emoções positivas
constituam a influência dominante de sua mente"

 11. O cérebro:
 Se relacione com outras pessoas inteligentes e aprenda com

elas. Nosso cérebro é um "transmissor e receptor de
vibrações de pensamento", absorvendo os pensamentos de
outras pessoas que nos rodeiam — o que torna ainda mais
importante estar com pessoas inteligentes, criativas e
positivas. “.







 SISTEMA  COERENTE,   REGRAS CLARAS  E CONDUTA 
FIRME  QUE ASSEGUREM A  MÁXIMA EFICIÊNCIA.

 ControlesSistêmicos e periódicos - Lee IococaSalvou aCrysleyComo ?

 Ataque ganha jogo defesa ganha campeonatos. ( Vendas Ganha Jogo X Lucro
ganha campeonato ).

 Profundaobsessão pelo Lucro e pelo controle dos custos.

 Negociar dividas é fácil difícil émudar amentalidadee a gestão do negocio.

 ( O lucro começa namente ). Cada centavo importa.

 Oque você pode cortar de custo que não cai a receita ( faça um check list da sua
empresa ) Administrar demaneira que sobre. E saber investir.

 Oseu sucesso será proporcional a suas ações diárias.

 Quais são as 3 coisas que você deve fazer todos os dias para ganhardinheiro ?





Lucratividade

INDICADOR1 INDICADOR2 INDICADOR3 INDICADOR 4

1 2 3 4 5

Margem de 
Contribuição

Ponto de 
Equilíbrio

Liquidez 
Corrente

EBITDA

INDICADOR5

Lucratividade é o índice

que nos fornece, em

percentual, a relação

entre o seu lucro líquido

sobre a receita bruta.

É o ganho bruto das

vendas, ou seja, é a

contribuição das vendas

para pagar as despesas

fixas e ainda gerar

lucro

Diretamente relacionado com

a Margem de Contribuição, o

Ponto de Equilíbrio se trata

de uma equivalência da

receita com os gastos (custos

+ despesas), de modo que

tenhamos o quanto a

empresa precisa para estar

no seu “ponto zero”.

Tratando-se da capacidade

da empresa quitar as suas

obrigações e compreender

como isso se sucede, o

indicador que mais

utilizamos é o de Liquidez

Corrente.

Ele representa o

quanto a companhia

é capaz de gerar de

recursos sem contar

com o impacto

financeiro e dos

impostos.



ANÁLISE DOS 
RESULTADOS

A
DIAGNÓSTICO 

CONTÁBIL

D
CRESCIMENTO 

ASSISTIDO

C

1. 2. 3.

Plano ADC da Contabilidade 
Consultiva
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ACOMPANHAMENTO TRATAMENTO

 Propostas de melhoria 
dos problemas 
identificados 

 Consultoria especializada 
em tratar os problemas 
identificados



ACOMPANHAMENTO
“Vamos Juntos”

 Insights de melhoria de 
performance 

 Atualização mensal dos dashboards
 Indicações de pontos de melhoria 

com recomendações de tratamento 
 Reuniões trimestrais de revisão dos 

resultados



ACOMPANHAMENTO

 Maior conhecimento dos números da 
sua empresa

 Entendimento dos pontos que 
precisam ser melhorados na sua 
gestão

 Acompanhamento mais claro da 
performance da sua empresa 

 Aumento do lucro / potencialização 
dos resultados 

 Tomada de decisão mais assertiva e 
com apoio 
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