


Nosso trabalho é focado em ajudar empresas e empresários
na conquista de melhorias de performance consistentes e
financeiramente sustentáveis, através da construção de
estratégias claramente definidas e da melhoria da gestão dos
negócios, em projetos altamente personalizados.



Principais serviços oferecidos

• Políticas de RH 

• Avaliação de Desempenho

• Programas de treinamento

• Programas de Inovação

• Governança e Gestão

• Profissionalização de Gestão

• Organização dos processos 
internos

• Planejamento Estratégico

• Estruturação  e/ou 
reestruturação comercial

• Planejamento de 
Marketing

• Estratégias de 
crescimento e fidelização

• Análise financeira

• Planejamento financeiro

• Ajuste de Fluxo de Caixa

• Gestão Orçamentária

• Implementação de 
orçamento

Finanças
Marketing 
e Vendas

Pessoas e 
Inovação

Gestão e 
processos 
internos



Ajudamos empresas e 
negócios a alcançar 
melhorias significativas, 
viáveis e sustentáveis.



Seriedade, experiência, habilidade e capacidade de
atuação em situações altamente complexas e
competitivas são os diferenciais da empresa.

A seguir, alguns resultados obtidos por nossos
clientes. Alguns dados estão ocultados para
preservar nomes e marcas dos negócios que
atendemos.



Volume de Novos Negócios

• Empresa prestadora de serviços, procurou nossa
Consultoria com o objetivo de desenvolver o seu
negócio.

• O cenário era de redução de volume de
negócios. Atuamos em um projeto de retomada
de presença no mercado.

• Resultados: crescimento real no volume de
negócios, já no primeiro ano com aumento
significativo de receitas.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

Volume de novos negócios

Percentual de 
crescimento

2013 -28%

2014 66%

2015 30%

2016 16%

2017 9%

2018* 20%

Início da 
atuação da 
Consultoria

www.flaviopaim.com.br



Aumento do volume de vendas

• Fomos procurados pelos gestores do negócio
com o objetivo de elevar as vendas, que se
apresentavam em queda e em patamar
inferior ao desejado.

• Resultados: controle da perda de vendas e
clientes e crescimento de 106% no volume de
novas vendas.
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Percentual de 
crescimento do 

volume de vendas

2012

2013 -5%

2014 2%

2015 -13%

2016 9%

2017 106%

Início da 
atuação da 
Consultoria

www.flaviopaim.com.br



Recuperação de vendas 
(crise geral do negócio)

• Empresa procurou a Consultoria em forte
movimento de queda nas vendas e
dificuldades financeiras.

• Através de reposicionamento de mercado,
reestruturação comercial e readequação
financeira auxiliamos a empresas a obter
rápida retomada de crescimento do volume
de vendas e estabilização do negócio.

Vendas crescimento 
faturamento
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Aumento de lucratividade

• A empresa procurou nossa Consultoria com o
objetivo de desenvolver o seu negócio e
reduzir as perdas financeiras e melhorar a
performance geral da empresa.

• Resultados: crescimento na lucratividade em
94% desde o início do trabalho, atingindo os
índices desejados por seus gestores.

2015 2016 2017 2018

Lucratividade

Percentual de Crescimento da 
lucratividade

2015

2016 -33%

2017 46%

2018 33%

Início da 
atuação da 
Consultoria

www.flaviopaim.com.br



Ajudamos empresas e negócios a alcançar 
melhorias significativas, viáveis e sustentáveis.

Nosso propósito consiste em ajudar empresas e empresários a alcançarem melhorias de performance consistentes e 
financeiramente sustentáveis, através da construção de estratégias claramente definidas e da melhoria da gestão dos 

negócios, em projetos altamente personalizados.

O nosso trabalho abrange negócios de diversos portes e segmentos, em projetos de Consultoria, Assessoria e 
Treinamentos desenvolvidos em nove estados brasileiros.

www.flaviopaim.com.br

Mais de 80 
empresas 
atendidas

18 anos de 
experiência 
em Gestão

6 anos de 
Consultoria

Mais de R$ 
750 milhões 

em resultados 
gerados

Converse conosco e saiba como 
podemos ajudar no 

desenvolvimento de seu negócio: 
(54)3601-3768 ou 

flavio@flaviopaim.com.br


