SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA O
RETORNO DA SUA EMPRESA
ESTRATÉGIA, SEGURANÇA E
GERAÇÃO DE VALOR

Quem somos
A CONAJUD – CONSULTORIA CONFIANÇA é uma consultoria de serviços corporativos que
desenvolve projetos nas áreas de Reestruturação, Turnaround e Transformação de
Empresas.
Nosso propósito é contribuir com o aumento da eficiência financeira e operacional de nossos
clientes, auxiliando-os a obterem melhores resultados.
Ajudamos empresas com baixo desempenho a desenvolver e implementar estratégias
operacionais para impulsionar uma rápida melhoria no desempenho.
Detemos um amplo conhecimento das melhores práticas locais e globais e contamos com
uma equipe multidisciplinar de especialistas, comprometidos com a potencialização dos
resultados da sua empresa, gerando crescimento e lucro.

Nossa Missão
Ser referência nacional na prestação de serviços de Consultoria empresarial, estando sempre à
frente como protagonistas do desenvolvimento de soluções direcionadas à preservação da função
social inerente à atividade empresária.

Nossa Visão
Contribuir com as instituições na resolução de situações complexas, com o objetivo de estabelecer
um ambiente propício ao desenvolvimento social e econômico, permitindo a harmonização entre
empresas, sociedade e governo.

Nossos Valores
Confiança; Inovação; Grandeza; Comprometimento; Melhoria contínua.
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Nossa expertise
A maioria das empresas provavelmente
enf rentará desafios operacionais e
desempenho inferior em algum momento.
Embora as principais causas possam ser
omitidas, os impactos negativos são visíveis,
entre os quais estão o declínio das métricas
de desempenho, a perda de contratos e a
baixa rentabilidade.
Seja nas empresas que enfrentam o início de um
desafio ou nas que estão em crise, ajudamos o corpo
diretivo a identificar os problemas, estabilizar os
negócios
e
fornecer
resultados
tangíveis
rapidamente.
Para as empresas que iniciam um novo negócio e/ou
estão enfrentando desafios, ajudamos o corpo
diretivo a diagnosticar as causas e a melhorar a
performance.
Mergulhamos
nas
questões
operacionais,
financeiras e administrativas, objetivando a melhora
do fluxo de caixa e o aprimoramento do valor da
empresa para os acionistas, fornecendo uma
plataforma de crescimento sustentável.
Nossa equipe, com larga experiência operacional,
traz uma abordagem eficaz e prática, garantindo a
majoração do seu lucro e a perpetuidade do seu
negócio.

Podemos ajudar a sua empresa a identificar e
capitalizar oportunidades de criação de valor em
todas as áreas, com base em diagnósticos de
varredura e práticas de liderança, incluindo:
• Redesenho do modelo operacional de
negócios;
• Identificação de sinergias;
• Otimização dos recursos;
• Reestruturação financeira e organizacional;
• Análise de dados;
• Liberação de caixa e redução de custos
corporativos;
• Maximização de ativos;
• Alinhamento da força de vendas.
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Viabilização de Projetos
Em um cenário desafiador como o atual, a margem
das empresas é constantemente pressionada,
impactando nos custos e influenciando a
rentabilidade do negócio.
A baixa rentabilidade ocasiona uma redução na
performance do negócio e diminui o retorno
financeiro dos acionistas.
Com isso, se torna essencial buscar profissionais
altamente capacitados que viabilizem projetos e
garantam o retorno esperado nos seus negócios.
A nossa equipe possui a experiência para aumentar
a eficiência operacional, viabilizar grandes projetos
e construir um negócio rentável, longevo e
próspero, visando:
• O alinhamento dos custos às estratégias da empresa;
• A contínua avaliação e revisão dos processos
internos, garantindo a lisura dos procedimentos e a
eficácia da estrutura organizacional;
• A elaboração de um Diagnóstico Empresarial,
mapeando as oportunidades e as soluções de
controle.

Business Plan - Plano de Negócios
Iniciar um negócio é um grande desafio e, a
ausência de metas e prazos bem delineados pode
significar a inviabilização da empreitada.
Com o decorrer do tempo, é comum que a empresa
perca eficiência e o seu desempenho financeiro
fique abaixo do esperado.
O Business Plan sintetiza todo o planejamento
estratégico e sua viabilidade, dando a base
necessária para o empreendedor iniciar as suas
atividades ou expandir o seu negócio.
Permite estruturar as principais alternativas para
uma análise correta de viabilidade do negócio
pretendido, minimizando os riscos já identificados.
Auxiliamos sua empresa a desenvolver uma
estratégia promissora e executável, focada no
aumento de desempenho e aumentando a
confiança dos acionistas e da comunidade
financeira.

www.conajud.com.br

02

Planejamento Estratégico

Análise de Mercado

Em um mercado competitivo é imprescindível
garantir a constante evolução dos processos
empresariais, oferecendo produtos e serviços
diferenciados.

Independente do projeto e do tamanho da
companhia, compreender seu ambiente de atuação
é primordial para definição das estratégias de
atuação e a tomada de decisões.

O Planejamento Estratégico permite uma
avaliação do ambiente de negócio, dando aos
gestores um panorama completo dos valores e
diferenciais
da
companhia,
garantindo
a
adequada tomada de decisões nas ações
estratégicas.

Nessa linha, a Análise de Mercado possibilitará traçar
uma visão completa do perfil de seus clientes e
avaliar o potencial financeiro da empresa,
identificando assim, os produtos substitutos.

Propomos a utilização racional dos recursos
humanos, materiais e financeiros, desenvolvendo
estratégias que possibilitem o crescimento e o
lucro do negócio, pautados na:
• Análise profunda do ambiente interno e externo
da empresa.
• Avaliação crítica das forças, fraquezas, ameaças e
oportunidades da organização, com base em um
minucioso estudo dos concorrentes.
• Elaboração e fixação de estratégias, táticas e
metas corporativas alinhadas às esferas da
empresa, com direcionamento para ações mais
rentáveis.

Desse modo, a Análise de Mercado ostenta papel
crucial na condução dos negócios no que tange a:
novos investimentos em produtos, entrada em
novos mercados, avaliação de posicionamento e
expansão.
Oferecemos uma avaliação completa, pautada em:
• Estratégias para o negócio, de forma a analisar
amplamente os fatores e riscos do mercado;
• Conhecimento pleno dos concorrentes e de suas
estratégias.
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Dimensões avaliadas

1ª Fase

2ª Fase

Sintomas e
severidade da
crise

Origem da
Crise

Análise
dos dados

Elaboração
do plano de
reestruturação

Retorno do
crescimento
Redução
de custos

4ª Fase

2ª Fase

Diagnóstico

Planejamento

Nessa etapa são feitas
análises para determinar:
• Deterioração e origem
da crise;
• Sintomas, causas e
severidade da crise.

EMPRESA

Entrada de
novos recursos

1ª Fase

Otimização
das receitas

3ª Fase

3ª Estabilização
Estancando a Sangria
Financeira
É o momento de atuar
para superar as principais
causas da baixa eficiência
operacional e, assim,
restabelecer a liquidez da
empresa. Isso inclui:
• Redução de custos e
despesas, com a venda de
ativos não operacionais
dispensáveis a operação.
• Concentração na tríade:
produto, mercado e
cliente, com consequente
abandono de táticas
deficitárias.
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Durante a elaboração do
Plano, todos os dados
obtidos são analisados,
dando ensejo aos planos de:
• Reestruturação
operacional, estratégica e
financeira.

4ª Recuperação
Retomada do
Crescimento
Nessa fase há dois
caminhos:
• Manter a estratégia
adotada, caso a origem da
crise seja interna; ou,
• Efetivar um
reposicionamento
estratégico, caso a crise
que abateu a empresa
tenha origem em
condições externas.
A reestruturação da
empresa restabelecerá a
sua liquidez ,
proporcionando novos
recursos e o retorno do seu
crescimento
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Resiliência Empresarial

Melhorar e readequar o modelo de Gestão pós-crise,
irá permitir a sua empresa uma evolução no curto e
médio prazos.

Os desafios

Eficiência na Gestão

Corte de Custos

Maximização da Receita

---Otimizar o retorno do capital
investido nos processos da
empresa, mirando na gestão
eficiente do ciclo financeiro.

---Detectar as oportunidades de
custos e estabelecer metas
rigorosas para estancar a sangria
financeira.

---Buscar gaps nos processos
produtivos
da
empresa,
identificando e estabelecendo
metas para cada fase do ciclo.

---Criar uma cultura baseada no
controle de custos.

---Melhorar as vendas e detectar
oportunidades de receitas,
estabelecendo metas para
aumentar a saúde financeira da
empresa.

---Reduzir as despesas financeiras
e
eliminar
desperdícios,
maximizando os ativos da
empresa e os ganhos no fluxo de
caixa.

---Enxugar
as
despesas
e
melhorar a eficiência operacional,
dominando os fluxos produtivos
e preparando a empresa para
enfrentar cenários adversos com
eficiência e segurança.

---Criação de oportunidades, com
foco nas atividades mais rentáveis.
---Planejar e controlar as etapas
produtivas, alocando os recursos
nas atividades que propiciam os
melhores retornos, aumentando
sistematicamente a receita da
empresa.
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As prioridades durante a crise
Ao enfrentar um momento de instabilidade nos negócios,
é preciso ser flexível e ágil para empregar as mudanças
necessárias e garantir a continuidade da empresa.

Sobrevivência
Avaliar e sanar rapidamente os impactos de curto
prazo nos negócios é crucial e vital para garantir a
sobrevivência da empresa. Os recursos deverão ser
otimizados e alocados de maneira estratégica,
melhorando a gestão do caixa.

Um plano de gestão bem estruturado e que inclua todas as
dimensões do negócio servirá como norte ao corpo
diretivo.
A condução deverá ser pautada em uma visão 360º graus,
permitindo entender as diferenças, interdependências e
impactos das dimensões do plano de gestão, de modo a
provocar o reequilíbrio operacional e financeiro, garantindo
a perpetuidade da empresa no curto, médio e longo prazos.

Superação
Adaptar-se ao novo cenário rapidamente, encontrar
alternativas inteligentes para o processo produtivo e
gerir as finanças de maneira cautelosa, permitirá
que a empresa atravesse o momento de crise e se
fortaleça, tornando-se mais competitiva, rentável e
capaz de entregar produtos e serviços de alto valor
agregado.
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Setor Público
O que fazemos?
como

detectar

desvios

no

Com a crescente pressão sobre os

empresas

recursos,

alternativas viáveis de investimento.

procedimento adotado.

Desenvolvemos soluções inteligentes

Promovemos a sinergia entre os

e oportunas para os nossos clientes

setores, viabilizando mecanismos

Oferecemos consultoria de gestão

por meio da análise dos dados, que

de

e negócios, com o intuito de

permitem

stakeholders, visando a realização

fomentar e aprimorar as parcerias

simulações capazes de indicar e

de

entre

antever possíveis problemas, bem
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primordial
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projetos
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diversos

duradouros
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Varejo e consumo
Como podemos alavancar o seu negócio?
A nossa experiência na indústria de

e melhorar a execução e eficiência

impactos

varejo e consumo atrelada às

orçamentária

possibilitando a criação de modelos

nossas competências de gestão do

agregando

negócio, permitem a realização de

entregando melhores resultados aos

consumidor moderno, oferecendo

um diagnóstico completo, capaz de

acionistas.

vantagens

identificar,

aprimorar

e

da

valor

ao

empresa,
negócio

e

A análise acurada do cenário de
consumo

O foco é aumentar a produtividade

negócios

a

indústria,

voltados
competitivas

para

o
que

asseguram o reconhecimento da

criar

melhores processos.

de

sobre

e

do

perfil

do

marca pelo mercado.

novo

consumidor permite entender os
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Saúde
Vamos repensar?
O aumento da população idosa e

operacionais e financeiros, gerando

da

benefícios à população como um

expectativa

mudando

de

vida

estão

constantemente

o

mercado de cuidados à saúde, que

todo, dentro de uma cadeia de saúde

Conte com o apoio de nossa equipe

inteligente e sustentável.

para aumentar a eficiência e o
desempenho econômico-financeiro

tem se especializado cada vez mais
nas demandas dos pacientes.

gerenciais e operacionais.

Trabalhamos
qualidade

para

dos

a

da

reduzir

os

melhorar

serviços,

Novas tecnologias têm propiciado

custos, aprimorar a infraestrutura e

melhorias nos aspectos clínico,

garantir a segurança nos aspectos

sua

empresa,

processos

e

aperfeiçoando
impactando

positivamente a sociedade.
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Industrial
Como podemos alavancar o seu negócio?
Sabemos que a concorrência global

meio de um mapeamento do fluxo

de

está

produtivo,

mitigando o desperdício e, por outro

cada

vez

mais

acirrada,

que

fornecerá

um

tornando premente a necessidade

diagnóstico capaz de apontar os

de aumentar a produtividade e o

principais gargalos e desperdícios da

uso de novas tecnologias.

operação de seu negócio.

negócio,

identificando

e

lado, aumentando a receita.
Queremos ajudar a sua empresa a
aumentar a sua produção, utilizando

O nosso papel é identificar e propor

Queremos

potencializar

a

melhorias

empresa,

propondo

insights

que

otimizem

a

produtividade da sua empresa, por

sua

menos recursos e mais qualidade.

inovadores e uma nova perspectiva
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Por que virar a página se você pode escrever uma nova história?
Para melhorar ainda mais a performance dos seus
negócios ou para superar desafios a sua empresa
pode contar com uma ajuda externa. Temos um
time de especialistas capacitados para solucionar
situações complexas.
Assessoramos de maneira objetiva sempre que as
circunstâncias demandem intervenção ágil e
estruturada,
implementando
mudanças
significativas.
No cenário atual, poder contar com uma ajuda
especializada é fundamental para executar o
planejamento realizado. E para isso, a nossa equipe
oferece todo o suporte para a reestruturação de
sua empresa.

+ 55 11 2092-2244

consultoria@conajud.com.br

Recuperação

Estabilzação

Planejamento

Diagnóstico

+ 55 11 98574-2244

