
 

PROJETO AJORIO- MAIROM CONSULTORES  

APOIO FIRJAN 

1- OBJETIVO  

Fornecer embasamento teórico de gestão empresarial aos pequenos empresários, AUXILIANDO-OS NA 
PRÁTICA A IMPLEMENTAR ESTAS TÉCNICAS EM SUAS EMPRESAS.  

Não é um treinamento, é um projeto MÃO NA MASSA! 

2- BENEFÍCIOS 

É uma ação eminentemente prática, onde os treinamentos nos conceitos de gestão seguem-se 
imediatamente com a implementação prática. Isso garante a efetiva motivação para implantar o que se 
aprendeu através do suporte que o POWERCASH dará para realmente transformar a empresa.  

Fornece aos empresários uma visão de negócios, diferente da operacional do dia-a-dia que ele está 
acostumado.  

Possibilidade de utilizar o sistema de gestão informatizado existente em cada empresa de forma abrangente, 
privilegiando a visão gerencial da empresa. Caso a empresa não possua sistema de gestão informatizado 
podemos ajudar na implementação ou seguirmos no programa apenas com planilhas. 

Análise das finanças da empresa através de visão categorizada gerencial, possibilitando tomadas de decisões 
mais assertivas e sem achismos.  

Possibilidade de ver claramentre a mistura de finanças pessoais com a empresarial, através desta visão 
categorizada, assim como entender os gastos não operacionais que levam à empresa a dificuldades 
financeiras sem o empresário perceber e o peso dos custos fixos em relação às vendas.  

Fornece condições de subsidiar o empresário para planejar o futuro da empresa e acompanhar de forma 
correta os desvios do planejado, tendo tempo para corrigir rumos.  

E muitos outros... 

3- METODOLOGIA  

Aspectos Gerais:  

Toda a interação com os empresários será remota através de reuniões virtuais, encontros em vídeo-
chamadas e comunicação via Whatsapp.  

Cada empresa terá uma área específica na nuvem (plataforma de aprendizagem do Professor POWERCASH), 
onde estarão disponíveis vídeos de treinamento, material de suporte e materiais de trabalho. Nesta mesma 
área haverá a troca de materiais relativos a cada empresa, com a manutenção da confidencialidade de 
informações.  



A estrutura dos trabalhos será a de aulas em conceitos de gestão e imediata aplicação desses conceitos nas 
empresas participantes, com auxílio do consultor POWERCASH, tratado daqui em diante como POWERCASH.  

A duração proposta é de 12 meses, onde:  

• 1o ao 6o mês: utilizados para a formatação e implantação das técnicas de gestão em cada empresa  

• 7o ao 12o mês: assessoramento para garantir a evolução e perenidade das técnicas de gestão em cada 
empresa  

Execução:  

a) Cadastramento da empresa no Projeto  
b) Preenchimento do formulário RESPONDA AO POWERCASH por cada empresa participante, onde 

serão respondidas questões sobre a realidade de cada uma e servirá de base para um diagnóstico 
inicial pelo POWERCASH e identificação de similaridades entre as empresas (processos de negócios, 
sistemas etc.).  

c) Abertura da área para cada empresa na plataforma de aprendizado do Professor POWERCASH, com 
login e senha  

d) Condução de treinamentos em conjunto, onde todas as empresas participantes deverão participar, 
sobre conceitos básicos de gestão empresarial que serão implementados em cada empresa, pelo 
próprio empresário, com apoio do POWERCASH  

e) APÓS CADA SESSÃO DE TREINAMENTO, CADA EMPRESA TERÁ UMA AGENDA PARTICULAR, VIRTUAL 
E REMOTA COM O POWERCASH, DE 2 A 4 HORAS, PARA INICIAR A IMPLEMENTAÇÃO DO ASSUNTO 
MINISTRADO NO TREINAMENTO.  

f) Durante cada assunto da implementação, o POWERCASH ficará à disposição via Whatsapp para tirar 
dúvidas quanto ao andamento das implantações para garantir que as ações estejam em andamento. 
Cada empresa terá 4 horas mensais de apoio via chamadas de whatsapp ou chamada de vídeo, não 
cumulativa para o próximo mês, além do estabelecido no item e acima. 

g) Repete-se os itens 4 a 6 para cada assunto de treinamento  

4- INVESTIMENTO: 
 
Total para um ano: R$583,00 por mês, R$6.996,00 no ano 
 
ASSOCIADO DA AJORIO PAGA: APENAS R$99,00 POR MÊS, R$1.188,00 por todo o programa 
durante um ano.  
 
O subsídio oferecido aos associados participantes, com apoio da FIRJAN, é de 83%!!!!!! 

 
5- Pré- requisitos: 
 
Ser associado da AJORIO 
Comprometimento com o programa durante um ano 
Acompanhamento pelo empresário dono do negócio e mais um ou dois funcionários 

 
6- PROGRAMA COMPLETO: 

FASE 01:  



Treinamento 01:  

 
 

1. Demonstrativo de Resultados (DRE)  
2. Custos Fixos e Variáveis  
3. Plano de Contas  
4. DRE – Exemplo Prático de Como Usá-lo  

Parte prática 01:  

1. Verificar as funcionalidades de cada sistema em cada empresa quanto a implementação do Plano de 
Contas  

2. Desenvolver plano de contas específico para cada uma  
3. Orientar quanto as atualizações do contas a pagar e contas a receber  
4. Orientar quanto a venda de cartões de crédito  

FASE 02:  

Treinamento 02: 
1. Como analisar o Demonstrativo de Resultados (DRE) 
Parte Prática 02: 
1. Analisar cada DRE após o primeiro mês fechado de cada empresa  

FASE 03: 
Treinamento 03:  

1. Fluxo de Caixa  
2. Como registrar as informações na sua empresa – Regimes de Caixa e Competência  
3. Conciliação bancária  

Parte Prática 02:  



1. Verificar as funcionalidades de cada sistema em cada empresa quanto: 1.1. Fluxo de caixa 
1.2. Conciliação bancária  

2. Orientar quanto execução da conciliação bancária  
3. Auxiliar a operacionalizar o fluxo de caixa no próprio sistema ou via planilha  

FASE 03:  

Treinamento 03:  

1. Precificação  

2. Ficha Técnica  

Parte Prática 03:  

1. Verificar as funcionalidades de cada sistema em cada empresa quanto a existência de ficha técnica  
2. Auxiliar na montagem de planilha de precificação para cada empresa  
3. Orientar quanto a parametrização da ficha técnica no sistema de cada empresa ou implementar 

planilha para esse fim 

FASE 04:  

Treinamento 04:  

1. Controle de estoque e seus parâmetros  
2. Compras  
3. Contagem de estoque  
4. Análises de estoque  

Parte Prática 04:  

1. Verificar as funcionalidades que o sistema de cada empresa tem quanto a controle de estoques  
2. Auxiliar na implementação do controle de estoques, compras e suas análises  
3. Orientar quanto a contagem e atualização da contagem de estoque  

FASE 05:  

Pós-Treinamentos:  

Por um período de 6 meses, POWERCASH ficará à disposição de cada empresa para ajustar as implantações 
e a cada início de mês fará uma reunião com cada uma, de cerca de 2 horas, analisando o DRE em conjunto.  

Cada empresa terá 4 horas mensais de apoio via chamadas de whatsapp ou chamada de vídeo, não 
cumulativa para o próximo mês, além do estabelecido no item e acima. 

7- REGRAS A SEREM CUMPRIDAS: 

OBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS PARTICIPANTES: 
 
Participar de todo o treinamento formal agendado, sendo pontual. Caso falte e queira novo 
treinamento do mesmo assunto, haverá honorários a serem pagos diretamente à AJORIO. 



 
Desenvolver as atividades demandadas pelo POWERCASH e ter as mesmas preparadas e 
terminadas dentro do cronograma estabelecido. 
 
Caso haja atraso no desenvolvimento de atividades e a empresa participante desejar reunião 
adicional do POWERCASH além do previsto, haverá honorários a serem pagos diretamente a 
AJORIO. 
 
Participar das reuniões agendadas com o POWERCASH nas datas e horários estabelecidos. É 
permitido remarcar uma reunião a cada 3 meses, devendo a mesma cancelada com 24 horas de 
antecedência e remarcada imediatamente. Caso haja necessidade de ter reuniões adicionais, ou 
por não comparecimento ou por desejar reunião adicional, haverá honorários a serem pagos 
diretamente a AJORIO. 
 
OBRIGAÇÕES DO POWERCASH: 
 
Ministrar os treinamentos nos horários definidos e agendados, sendo pontual. Caso haja 
problemas de internet que afete a transmissão do treinamento, o mesmo será remarcado. 
 
Ter sempre agenda para agendar as reuniões programadas. Caso haja problemas de internet que 
afete a realização da reunião, esta será remarcada. 
 
Conduzir as reuniões agendadas nas datas e horários estabelecidos. É permitido remarcar uma 
reunião a cada 3 meses, com cada empresa participante, devendo a mesma ser cancelada com 24 
horas de antecedência e imediatamente remarcada. 
 
Valor de cada hora adicional: R$ 110,00. 
 
 


