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O que você irá encontrar nesse
 book?  SOLUÇÕES!!!
E você pode se perguntar, por que
 eu devo ler esse ebook?
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 1 - A primeira pergunta que eu te faço é: você quer transformar a sua 

vida e o seu negócio?

Se a sua resposta for sim, este e-book foi criado para você, mas se a sua 

resposta for não, vou te dar motivos para você repensar e pensar SIM!

Como estão os seus trabalhos?

O projeto que você planejou há algum tempo atrás, você já executou? 

Se a resposta for não posso SIM te ajudar.

E foi pensando nisso que escrevi este e-book 

para você melhorar a sua performance como

empresário e empreendedor e também melhorar

o seu ambiente de trabalho e com isso trazendo

um bem estar para a sua vida. Ou até mesmo 

organizar a empresa para receber

um novo projeto!

Mas Cecília, como eu vou fazer isso?

Pois bem, a baixo eu te dou algumas dicas de como fazer isso, usando 

uma técnica muito simples e fácil.

Transforme o seu negócio
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AVALIAR

ANOTAR

ANALISAR

TRANSFORMAR

Esse e-book vai transformar a sua performance a partir de agora!

 A sua resposta continua sendo " não"?

 Ele foi criado com todo o conhecimento e empenho possível dentro da 

administração e contabilidade.

Para darmos início ao que viemos aqui falar, preciso que você me 

prometa uma coisa:

Você fará deste e- book o seu melhor amigo?

Então você irá anotar as coisas que achar mais relevantes, e que, depois 

de anotar irá vir até mim e ou a equipe do escritório M&D Contabilidade 

Digital para tirar suas dúvidas, caso houver. Combinado?

Estaremos à disposição para ajudar a todos vocês.

Podemos fazer esse combinado?

Siga o roteiro desta técnica: PENSAR
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·Avalie a situação atual   - Avaliando com muita atenção a situação de sua 
empresa você verá coisas e oportunidades que jamais tinha imaginado. Você 
está satisfeito com os resultados, ela é rentável, a energia que paira dentro 
dela é boa, você se sente realizado? Faça quantas perguntas for necessário, 
pois as perguntas te farão ver de forma diferente. 

Também  pergunte porque isto é feito desta forma e o que pode ser feito para 
melhorar. Passe em todos os setores. Seja crítico!

  - Instalações, Financeiro, RH e pessoal, ·Anote tudo e divida por parte
produtos, mercado, sócios, missão, visão, valores, competências, situação 
econômica, etc...

 - Cada pergunta respondida no início quando você fez a ·Analise por parte 
avaliação deverá entrar agora no processo. O que destas coisas que listou que 
não está satisfeito você quer mudar? E se pergunte , porque não mudou até 
hoje. Liste os motivos que te impediram. Oportunidades e ameaças - Talvez 
nem tudo o que foi listado poderá ser mudado, como por exemplo: Mudança 
de endereço – Avalie os prós e contra, e assim por diante.
 
Caso você seja um comércio como uma loja a varejo, restaurante, açougue 
que venda para o consumidor local, avalie se eles continuarão sendo seus 
clientes. Toda mudança gera uma resistência, em graus diferentes é claro, 
para cada setor que irá mexer.

Dica de Ouro

Não se afobe 
A ansiedade e o imediatismo só atrapalham. 

Todo cuidado na hora da decisão é fundamental para
 o sucesso, então primeiro planeje,  discuta com a

 sua equipe, com profissionais ligados ao assunto da 
mudança, veja as possibilidades, analise custo

 benefício para depois agir.



E então? Este e-book te ajudou a 
transformar sua empresa?

Espero que sim!
Um abraço 

Cecília Dmeterko Montagna

QUANDO SE 
SENTIR 
SEGURO
COM  CALMA
COLOQUE O
PLANO EM
AÇÃO!
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