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Empresa de consultoria ajuda empresários a fazerem Diagnóstico Empresarial
Escrito por Equipe D&N Empresas & Negócios, Gestão Nov 28, 2010

Wilson e o Manual do Empresário (fonte: ACI
Guarulhos)
Conheço o Wilson Giglio a pelo menos 3 anos, talvez mais, nesse tempo todo tenho visto ele ser sempre solícito, dar informações,
ajudar empreendedores, etc… aqui mesmo no nosso portal ele já colaborou com alguns artigos (um deles é o artigo mais lido do
portal), outros já estão para ser publicados (só tivemos que dividir em várias partes, pois era muuuuito conteúdo) eu sempre fiquei
intrigado tentando descobrir como ele conseguia dar tanta informação, ser diretor da ACI-Guarulhos e ainda “vender” seus serviços de
consultoria, contabilidade e como palestrante, agora surgiu uma oportunidade de retribuir a gentileza dele, divulgando um de seus
produtos!
Com uma contribuição de apenas R$ 200,00 mais os centavos correspondentes aos 2 dígitos de seu CNPJ ou CPF, (Bco Brasil Ag.
2875-4 C/C 20.090-5 em nome da PEAG LTDA) você receberá 30 planilhas / documentos, conforme relação abaixo:
Diagnóstico Empresarial – modelo para você fazer o diagnóstico e depois enviar para uma empresa de Consultoria especializada
em Gestão Empresarial.
-

Fluxograma – 5 modelos de rotinas internas

-

Organograma – 3 modelos

-

Contas a Pagar – planilha onde você poderá controlar os seus compromissos

-

Contas a Receber – planilha onde você poderá controlar o seu recebimento

-

Fluxo de Caixa – duas excelentes planilhas para você trabalhar o ano inteiro

-

Controle de Estoque – planilha que o ajudará a controlar o seu

-

Análise de Resultado – planilha para você montar do DRE

-

Análise Financeira – planilha completa para você mesmo fazer a análise

-

Balanço Patrimonial com índices financeiros – basta preencher

-

Controle Bancário – planilha com todos os dados – basta preencher

-

Livro Caixa – planilha já preparada para você controlar a sua empresa

-

Análise de projeções financeiras – basta preencher os dados

-

Custo dos Produtos vendidos – planilha pronta para fazer os cálculos

-

Custo das Mercadorias vendidas – idem

-

Custo dos serviços vendidos – idem

-

Prazo de guarda de documentos da empresa (2 planilhas)

-

Tabela de impostos no Brasil

-

Você é um Empreendedor? Questionário com mais de 100 perguntas

-

Plano de Negócios – uma planilha em excel, insira seus dados

-

Manual de Normas Internas – modelo que você poderá utilizar na sua empresa

-

Manual do Colaborador – modelo que você poderá utilizar na sua empresa

-

Modelo de definição de cargos / salários e responsabilidades

Para você obter basta realizar o depósito ou transferência e nos enviar um e-mail ( suporte@parceirodosempresarios.com.br) com seus
dados: razão social, CNPJ, endereço completo, telefone, Diretor Responsável, e-mail de contato e nos informar o valor (não esqueça
os centavos) e a data do mesmo para que possamos enviar a você todo este material (via email). Os centavos são importantes para
verificarmos os depósitos e / ou transferência, se puder envie o comprovante anexo à mensagem, pois são dezenas diariamente.
Se você chegar a conclusão que precisa de uma ajuda profissional, basta nos contatar, somos especialistas em PLANO DE
NEGÓCIOS, DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL, GESTÃO EMPRESARIAL, REORGANIZAÇÃO DE EMPRESAS,
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, ASSESSORIA CONTÁBIL / FISCAL / TRABALHISTA E LEGAL, LUCRO REAL E
PRESUMIDO (ALÉM DE ME e EPP), CUSTOS INDUSTRIAIS, CONTABILIDADE GERENCIAL E ANALITICA,
IDENTIDADE VISUAL e WEB SITES.
Além de tudo isto ainda damos cursos / palestras e treinamentos na sua empresa, para você e / ou seus colaboradores, basta escolher
qualquer um dos assuntos descritos em nosso site na parte de cursos em cd e prepararemos um curso de acordo com a sua
necessidade.
Wilson Giglio
Diretor Máster de Consultoria www.parceirodosempresarios.com.br
Diretor Técnico www.sosempresarial.com.br
Diretor de Capacitação www.aceguarulhos.com.br
Diretor Administrativo Financeiro www.versatty.com
Diretor Geral www.portaldosempreendedores.com.br
Consultor Tributário www.classecontabil.com.br
Consultor Gestão Empresarial www.via6.com.br
Autor do Manual do Empresário
Autor do Manual de Rotinas Trabalhistas
Autor de 22 Cursos em CD, voltado para empresários e seus colaboradores.
Contador, Administrador de Empresas, Consultor Empresarial e Palestrante.
Fone: 11 24614841
e-mail: wilson@parceirodosemrpesarios.com.br
Av. Bom Clima nº 94 – Sala 1 – Guarulhos – SP – Brasil – CEP 07196-220.

Comente esta materia...
Nome (requirido)
Mail (nao sera publicado) (requerido)
Website

Notify me of follow-up comments by email.
Notify me of new posts by email.

+14

VÍDEOS
123

Conheça Itapema (SC)

Categories
Ambiental
Civil
Contábil
Direito
Direito Autoral e Software
DN Tv
Empresas & Negócios
Energia e Ambiente
ERP
Eventos
Gestão
Jurídica
Marcas e Patentes

Marketing
Marketing Jurídico
Medico
Mercado
Notícias
Novelas & Leis
Opinião
Palestra
Petróleo & Gás
Previdenciário
Pública
RH
Segurança
Teatro
Tributário
Vagas
Vida Digital

Últimas postagens
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Nota do CRC/DF aponta exercício ilegal da profissão no caso Brunelli
O Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal (CRC/DF), por meio de sua...
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Berilo, o bígamo
Na novela Passione o personagem Berilo, interpretado por Bruno Gagliasso, é um divertido...
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Grupo Four Midia inova em mais uma mídia e lança guarda-sol com
energia solar
Guarda-sol foi desenvolvido especialmente para carregar celulares e resfriar latinhas na praia. O...
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Gestão de Pessoas – Desapego
Parte II – A Doença do Poder. Antes de assumir aquele cargo era...
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