




A EGRÉGORA 

Quando várias pessoas possuem um objetivo comum 

suas energias se agrupam e formam uma ‘egrégora’. 

Esta corrente criada a partir da união de pensamentos 

de um grupo é gerada pela somatória das energias 

físicas, emocionais e mentais dos indivíduos que têm 

um objetivo em comum: Fazer o bem para si e para 

todos. 

 

Nosso objetivo é compartilhar conhecimentos técnicos 

e práticos com pessoas e empresas, potencializando 

seus recursos humanos, financeiros, de vendas e 

produção, na busca incansável por crescentes 

resultados. 



A EGRÉGORA 

MISSÃO 
 

Nossa evolução pessoal e profissional é a base para a 

construção de estratégias de maximização de 

resultados, objetivando a perpetuidade dos negócios 

de nossos clientes. 

 

VISÃO 
 

Ser uma das principais empresas de Consultoria de 

Gestão Empresarial no Interior de São Paulo em 3 

anos. 

VALORES 
 

Evolução Pessoal e Profissional – Buscamos sempre evoluir 

como pessoas e como profissionais com o objetivo de difundir o 

conhecimento e melhores práticas. 

 

Ética – Prática de negócios transparentes. 

 

Orientados para Resultado – Maximizar resultados e gerir 

recursos. 

 

Paixão e Energia – Alta performance é nossa busca constante. 



GESTÃO 

EMPRESARIAL 

Orientar melhorias de desempenho em todos os 

departamentos da empresa; 

 

Realizar reuniões de fechamentos para entendimento 

dos resultados e analisar indicadores para tomadas de 

decisões; 

 

Implantar e acompanhar o BSC (Balanced Score Card); 

 

Orientar nas decisões de expansão e novos 

investimentos; 

 

Gerir de forma estratégica os recursos da empresa 

visando maximizar os resultados 



PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO 

Criação de Posicionamento Estratégico e Vantagens 

Competitivas; 

 

Analisar e entender os ambientes estratégicos no qual 

a empresa atua; 

 

Analisar o portfólio de serviços e produtos de acordo 

com o perfil dos clientes; 

Desenvolver norteadores estratégicos; 

 

Redesenhar Processos e Departamentos; 

 

Definição de Metas para curto, médio e longo prazo; 

 

Orientar o empresário a tomar decisões focando em 

Resultado. 



CONSULTORIA 
FINANCEIRA 

Reestruturar o departamento financeiro; 

 

Elaborar políticas de contas a pagar e contas a 

receber; 

 

Implantar Gestão por Fluxo de Caixa; 

 

Implantar DRE e Relatórios Gerenciais; 

 

Analisar adequação de perfis de endividamento 

bancário; 

 

Orientar sobre expansão e novos investimentos; 

 

Implantar Budget e Forecast; 



CONSULTORIA 

COMERCIAL E VENDAS 

Analisar, Entender e Alinhar o posicionamento da 

empresa com colaboradores; 

 

Reestruturar o departamento comercial; 

Implantar políticas de remuneração variável e metas; 

 

Implantar indicadores e relatórios gerenciais para 

tomada de decisões; 

 

Entender e validar os canais de comunicação da 

empresa; 

 

Realizar reuniões de fechamento e acompanhamento. 



CAPTAÇÃO 

DE RECURSOS 

Havendo necessidade em nossos clientes para captar 

linhas de crédito junto à instituições financeiras, nós da 

Egrégora desenvolvemos um modelo de captação de 

recursos eficiente e ágil para: 

Captação para Projetos de Expansão; 

 

Financiamento de Recursos do BNDES; 

 

Capital de Giro; 

 

Outros. 



PROJETOS 

ESPECIAIS 

Desenvolvimento de Business Plan; 

 

Elaboração de Projetos de Expansão; 

 

Análise de Viabilidade Econômico/Financeiro de 

Projetos; 

 

Estruturação de Projetos para Posicionamento e 

Reposicionamento de Marcas e Produtos; 

 

Treinamentos e Palestras de Alta Performance; 

 

Implantação de Departamentos. 



DIFERENCIAIS 

Equipe com experiência profissional, acadêmica e 

certificações - Com mais de 10 anos de atuação; 

 

Comprometimento com o resultado e geração de 

valor para as organizações; 

 

Equipe multidisciplinar; 

Utilização de referências de mercado (documentos 

e casos prévios) com resultados efetivamente 

comprovados; 

 

Consultoria in-loco; 

 

Metodologia própria e implantada com 

customização para cada tipo de cliente 



CLIENTES 



Tel: (16) 99131-9816 

www.egregoracosultoria.com.br 


