
Consultoria Online com 

Professor Marins para PME 

Conselhos do                 
Professor Marins para a 
gestão do seu pequeno ou 
médio negócio a um clique  
e a preços de PME – 
Pequena e Média Empresa! 



Conceito 

• A Consultoria online está dentro do Programa 
Anthropos PME – Pequena e Média Empresa que 
visa ajudar as pequenas e médias empresas a 
enfrentar os desafios de um mercado cada vez mais 
competitivo; 

• Como o próprio nome sugere, é uma consultoria 
empresarial realizada à distância (online) através de 
seções de consultoria e interação ao vivo com Prof. 
Marins via Skype, Google+ ou Livestream – tudo de 
forma interativa ao vivo, online. 



A quem se destina? 

• Pequenas e médias empresas (PME) que 
queiram contar com a experiência de um dos 
mais renomados consultores do Brasil; 

• Na consultoria o Prof. Marins apresentará 
sugestões práticas e objetivas de como reforçar 
os pontos fortes de sua empresa e como 
enfrentar as dificuldades e atacar os pontos 
fracos que ela apresenta. 



Temas da consultoria 

• A consultoria tem tema específico?  

▫ Não. Durante a consultoria, o cliente poderá 
abordar assuntos (problemas) de diversas áreas: 
atendimento, recursos humanos, gestão 
operacional, marketing & vendas, motivação, etc. 

 O mais importante é que consiga sintetizar sua 
preocupação para que o Prof. Marins tenha ideia da 
realidade/cenário atual e possa oferecer suas sugestões 
da maneira mais eficaz. 



Como funciona? 

• A consultoria será realizada em encontros mensais 
virtuais de, no máximo, uma hora (01 hora) durante 
um período de 6 meses (com intervalos de um mês 
entre cada reunião). 
▫ O Prof. Marins e o cliente conversam online, via Skype 

com vídeo, Google + ou Livestream, de forma 
totalmente interativa; 

▫ Várias pessoas podem participar da mesma empresa 
nessas conversas ao mesmo tempo; 

▫ O Prof. Marins ao entender a situação e realidade da 
empresa, sugere ações para enfrentar essa realidade, 
seja reforçando seus pontos fortes, seja atacando os 
seus pontos fracos. 



Como funciona? 

• Conhecimento da empresa; 
• Primeiras propostas de atuação; 1ª reunião 
• Análise do que foi feito e seus resultados de acordo com a 

reunião anterior - Proposta de novas ações; 2ª reunião 
• Análise do que foi feito e seus resultados de acordo com a 

reunião anterior - Proposta de novas ações; 3ª reunião 

• Análise do que foi feito e seus resultados de acordo com a 
reunião anterior - Proposta de novas ações; 4ª. reunião 

• Análise do que foi feito e seus resultados de acordo com a 
reunião anterior - Proposta de novas ações; 5ª. reunião 

•Conclusão da Consultoria com análise dos resultados finais ou em 
andamento. Proposta de continuidade das ações 
•Relatório final com  sugestões da consultoria a ser enviado ao cliente 

6ª. reunião 



AVALIAÇÃO FINAL 

• Ao final da Consultoria o Prof. Marins enviará ao 
cliente um Relatório Final com sugestões do 
Consultor para que a empresa continue a 
implementar ações eficazes para vencer os 
desafios do mercado. 



Por que investir?  

• Resultados práticos e em curto prazo; 

• Praticidade (não é necessário viajar e várias 
pessoas da empresa podem ser envolvidas); 

• Baixo investimento (não é necessário ter nada 
além de um computador conectado a internet); 

• Custo diferenciado da Consultoria dentro do 
Programa ANTHROPOS PME; 

• Consultoria e avaliação com um dos consultores 
mais renomados do Brasil. 



Quanto custa? 

• R$10.800,00 pelos seis meses de 
consultoria; 

• Em seis (06) parcelas mensais de 
R$1.800,00; 
▫ Esse valor pode ser pago em cartão de crédito 

ou boleto bancário; 

 Nesse valor estão incluídos todos os trabalho 
de consultoria, sem outros acréscimos. 

 



(15)3331-7777 

cursos@marins.com.br 


