


 

Rua Tiradentes, 466 – Centro - Piracicaba/SP -  (19) 3435-4345 -  (19) 8219-9466  

Os Líderes de sua Empresa são Competentes?

A Estrutura Administrativa de sua Empresa é Adequada?

Precisa Racionalizar seus Estoques?

Necessita Reduzir Custos?

Já pensou em aperfeiçoar seus produtos e serviços e torná-los melhores que os da concorrência?

Quer Corrigir os Rumos de sua Empresa?

Os clientes são bem atendidos em sua empresa? Eles estão satisfeitos?

Você quer conquistar mais clientes?

Os seus concorrentes são um problema? Sua concorrência é forte?

Suas vendas não crescem? Você está aproveitando todas oportunidades do seu negócio?

O fluxo de caixa é insuficiente? Há problemas financeiros?

Problemas no contas a receber?

Os preços de sua empresa estão certos? Você está cobrando tudo que necessita?

Seu lucro é bom? É um retorno compensador para seu investimento? Já fez uma análise dos resultados?

Seu negócio não vai bem? Poderia ser melhor?

Sua empresa tem funcionários demais?

Os seus funcionários não vestem a camisa?

Você precisa de funcionários mais eficientes e mais capacitados?

Empresa Familiar: pai trabalhador, filho nobre, neto pobre?

Seus custos estão elevados demais?

Seus estoques não giram? Há estoques demais?

A informática atrapalha sua empresa? Não te ajuda? Você não consegue as informações de que precisa?

O que uma assessoria pode fazer por sua empresa?

Precisa de ajuda para organizar sua empresa?

Você tem dificuldades com seus sócios? Existe conflito dentro da empresa?

Sua empresa é produtiva?

Seu contador não consegue ajudá-lo?

A situação econômica atrapalha o seu negócio?

A hora para modificar sua empresa é agora?

Obituário: empresa, ex-líder de mercado, FALECEU!

Não tem quem o ajude a resolver os problemas da empresa? Há dificuldades para tomar decisões difíceis?

Tem dificuldades para decidir?

Planejamento é importante! É a chave para as empresas atingirem os objetivos.

Quais são as dez coisas mais importantes que um empresário deve saber sobre administração?

 


