


“Você precisa de três elementos 

básicos para abrir um novo negócio: 

conhecer o seu produto melhor do 

que ninguém; conhecer os seus 

clientes; e desejar, com todas as 

forças, o sucesso”

Dave Thomas



Vai começar um 
negócio?

✓ Já fez o Planejamento Estratégico?

✓ Já sabe o valor do capital a ser 
investido?

✓ Já sabe o que vai vender?

✓ Já sabe qual vai ser o seu público 
alvo(persona)?

✓ Já sabe os preços que vai praticar?

✓ Já definiu os fluxos de trabalho?

✓ Já sabe como vai ser a sua política de 
marketing?

✓ Quem vai vender seus serviços?



Básico, importante 
e infalível

✓ Visão, missão & Valores

✓ Modelos de contrato e
documentos

✓ Redes sociais

✓ Modelo de trabalho

✓ Divisão de tarefas e tempos

✓ Organização

✓ Canais de comunicação

✓ Diferenciais de Mercado

✓ Margem de lucro/Ponto de
equilíbrio



Trabalho e 
muito trabalho

Ter um negócio próprio não significa 

TRABALHAR MENOS, pelo contrário. 

Você vai trabalhar muito para criar um 

negócio, para criar uma identidade, 

para criar um nome, criar uma 

reputação, e principalmente um 

diferencial, porque vender o mais do 

mesmo, não vai atrair nenhum cliente!



Comece pequeno 
e pense GRANDE

Atenção para:

✓Regimes de tributação

✓Assuntos técnicos

✓Tenha métricas e indicadores

✓Custos do seu negócio

✓Reputação

✓Legalização do negócio



Criatividade

• Faça, não copie!

• Inove, na forma de informar;

• Idea sensacional: - 30% do preço de mercado;

• Dedique-se e adapte-se as necessidades dos; 
clientes;

• Venda o que os outros não vendem;

• Vá onde os outros não vão;

• Seu negócio deu certo? Invista em outros
negócios – Empreenda!

• Concorrência? Sim, ela vai existir sempre!

• Você trabalha de graça? Nem eu!

• Tempo - Crescimento



Maturidade

Todo negócio tem um tempo 
de maturação. Você não vai 
ficar rico do dia para noite, 

não vendendo serviços 
contábeis. Você não inventar 

um novo Iphone ou uma 
forma de se tele transportar, 

então tenha paciência, estude
muito, todos os dias, e faça
planejamento, não conte
história, faça sua história.



Contatos

@GC_Gilson_Castro
@gestao_contabil

contato@gestaocontabilonline.com.br

www.gestaocontabilonline.com.br

#PodCastGC: https://anchor.fm/gestaocontabil

Canal do Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCxHmvi
WIdHaJovbMi5ntKFQ

Obrigado!


