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INSTITUCIONAL



A PWR É
UMA EMPRESA
DE GESTÃO



A PWR GESTÃO
A PWR nasceu da análise do mercado nacional, 
observando a necessidade de uma consultoria diferente 
das até então existentes.

Esse diferencial está relacionado à troca de foco: de 
aconselhamento externo para uma perspectiva aliada ao 
acompanhamento na EXECUÇÃO em conjunto ao 
cliente. Entendemos que, tão importante quanto 
fornecer conselhos assertivos e valiosos, é papel da 
Gestão definir e acompanhar os meios de EXECUÇÃO. 

Soma-se ao FOCO NA EXECUÇÃO como metodologia, a: 
• CUSTOMIZAÇÃO DO PROJETO; 
• GERAÇÃO DE RESULTADOS;

Dessa maneira, rapidamente, com um modelo 
diferenciado baseado no foco no cliente e na execução, a 
PWR cresce no mercado. 



SEDES • CEARÁ

Nossa sede matriz fica em Fortaleza desde a 
fundação. Hoje, nosso escritório fica localizado 
na Rua Francisco Holanda, 770, no bairro 
Dionísio Torres.

Além de oferecer uma estrutura para toda a 
equipe que realiza back office nos projetos, 
temos ainda diversas salas de reunião para 
receber nossos clientes de todo o País, 
auditório de treinamentos internos e externos, 
assim como um estúdio de gravação.



SEDES • SÃO PAULO

Nossa filial fica na cidade de São Paulo, 
localizada em um prédio comercial na Avenida 
Paulista, próximo ao Masp - Museu de Arte de 
São Paulo Assis Chateaubriand.

A estrutura da nossa filial recebe clientes de 
todo o País, comportando reunião estratégicas 
para todos que nos visitam.



Nosso
PROPÓSITO
é gerar RIQUEZA
e
LIBERDADE



NOSSOS VALORES
GARRA E CONSISTÊNCIA – O que precisa ser feito, será feito.

AMBIÇÃO E VISÃO DE LONGO PRAZO – Trocamos o que queremos agora pelo que

mais queremos.

SINCERIDADE E CONFIANÇA – Somos transparentes, trabalhamos com a verdade.

GERAÇÃO DE RESULTADO – No mínimo, overdelivery.

ANTIFRAGILIDADE – No caos somos mais fortes.

ADAPTABILIDADE – A cada necessidade uma solução adequada.

SIMPLICIDADE – Simplifique e foque no essencial.

EMPREENDEDORISMO – Vivenciamos, influenciamos e impulsionamos a atitude

empreendedora.

MERITOCRACIA E AUTORRESPONSABILIDADE – Você é os seus resultados.

GRATIDÃO E FELICIDADE – Ser grato por tudo e felizes na jornada, sempre.



NOSSA MISSÃO
Promover a riqueza e a produtividade, por meio da garra, 

da consistência e da gratidão, defendendo 

irrestritamente o empreendedorismo e a liberdade.



SIMPLES E DIRETO

FOCO NO RESULTADO E NÃO NO ESCOPO

ADAPTABILIDADE AO CLIENTE

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

TREINAMENTOS PERSONALIZADOS IN COMPANY

PORTFÓLIO COMPLETO

SÓCIOS ACESSÍVEIS

HUB DE NEGÓCIOS

OUTRAS
CONSULTORIAS

VANTAGEM COMPETITIVA



NOSSOS SERVIÇOS

GESTÃO
COMERCIAL

GESTÃO
FINANCEIRA

GESTÃO
INDUSTRIAL

GESTÃO
ESTRATÉGICA

GESTÃO
DE PESSOAS

GESTÃO DE 
CONTROLADORIA

ADEQUAÇÃO, 
COMPLIANCE

E GOVERNANÇA

GESTÃO DE 
PROCESSOS

E QUALIDADE

GESTÃO DE
FRANCHISING

PWR 
EDUCAÇÃO



GESTÃO COMERCIAL
O coração das organizações. A necessidade do aumento das receitas depende de um Comercial bem 
planejado, estruturado e gerido através dos seus resultados de maneira tempestiva, devendo sempre 
agregar valor ao cliente. 

SOLUÇÕES:

• Planejamento Comercial;
• Estruturação Comercial;
• Padrão de atendimento;
• Merchandising;
• Desenvolvimento da força de vendas;
• Estruturação de distribuição;
• Gestão por resultados.



GESTÃO FINANCEIRA
A eficiente gestão financeira de uma organização pode garantir sua perpetuação mesmo em 
momentos de cenários instáveis. Parte dessa Gestão é garantida pela definição e acompanhamento 
de indicadores que possuam razoável segurança em sua composição.

SOLUÇÕES:

• Diagnóstico Financeiro;
• Gestão Financeira;
• Gestão orçamentária;
• Gestão de custos e formação de preços;
• Gestão operacional das finanças;
• Gestão econômica;
• Estudo de dívidas;
• Estruturação e preparação para auditorias externas;
• Estruturação de Auditoria Interna;
• Análise de retorno sobre o investimento;
• Ponto de Equilíbrio;
• Recuperações Judiciais.



GESTÃO INDUSTRIAL
Como levar a sua indústria mais longe, sem uma visão integrada de todos os processos ou 
informações concretas sobre a competitividade do mercado, os recursos e as necessidades da sua 
marca? Temos soluções especiais para indústrias. Conheça!

SOLUÇÕES:

• Programa de Excelência Industrial (PEI);
• Estruturação e melhoria do Planejamento e Controle da Produção (PCP);
• Dimensionamento e melhoria da produtividade;
• Diagnóstico de Custos;
• Implantação da Gestão de Custos;
• Redução de Custos e Despesas.



GESTÃO ESTRATÉGICA
O atendimento ao nível de exigência dos clientes, a necessidade de vencer diariamente a 
concorrência, além das constantes mudanças no cenário no qual as organizações se encontram 
inseridas, tornam fundamental a definição de estratégias de ação cuidadosamente elaboradas e 
executadas.

SOLUÇÕES:

• Planejamento estratégico utilizando Balanced ScoreCard/OKR; 
• Plano de Negócios Operacional e Financeiro;
• Análise de viabilidade de projetos;
• Ciclo de gestão estratégica e acompanhamento da execução das diretrizes definidas no 
planejamento.



GESTÃO DE PESSOAS
A definição e implementação de uma estrutura organizacional clara, aliada a uma forte cultura 
organizacional disseminada e a escolha e preparação das pessoas certas formam uma poderosa 
fórmula de perpetuação de uma organização.

SOLUÇÕES:

• Pesquisa de Clima Organizacional;
• Diagnóstico organizacional;
• Cultura organizacional (Negócio, missão, visão e valores); 
• Gestão de competências e resultados;
• Plano de Cargos, Carreira, Salários e Benefícios (PCCSB);
• Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PLR); 
• Estruturação de unidade de Gestão de Pessoas;
• Estruturação organizacional;
• Gestão de empresas familiares; 
• Governança corporativa;
• Reestruturação societária e sucessão familiar.



GESTÃO DE CONTROLADORIA
A metodologia da controladoria é baseada no processo de controle. Na prática, ela se desenvolve por 
meio de padrões de qualidade que devem ser previamente estabelecidos, sempre a partir do 
planejamento e do orçamento da sua empresa.

SOLUÇÕES:

• Definição e acompanhamento de KPI’s (Key Performance Indicator’s);
• Implementação de ARM’s (Avaliação dos Resultados Mensais);
• Estruturação de Conselho Gestor;
• Implementação de Gestão por Resultados;
• Definição e acompanhamento de metas globais e setoriais.



ACG | ADEQUAÇÃO, COMPLIANCE E GOVERNANÇA
Nossos programas de adequação visam assegurar a conformidade do empreendimento com a melhores 
soluções à regulamentação aplicável ao setor econômico, sempre com a atenção de evitar criar burocracias 
desnecessárias, fazendo o alinhamento de modo a trazer segurança com o mínimo de perda de agilidade 
nos processos internos. 

SOLUÇÕES:

• Organizações e Reestruturações Societárias com foco na inteligência de tomada de decisão;
• M&A: fusões, aquisições, cisões e incorporações societárias.
• Inteligência em transações com bancos, fundos de investimento e investidores-anjo;
• Proteção e Consultoria em Marcas e em todos os ramos da Propriedade Industrial;
• Recuperação Judicial e Gestão de Crise;
• Planejamento Patrimonial e Sucessório;
• Desenvolvimento, implementação e operacionalização de programas de compliance que preservem o  
Valor organizacional e criem vantagens competitivas através de indicadores-chave de risco (KRI);
• Desenvolvimento de Modelo Operacional e de Governança Corporativa;
• Resposta a censuras regulatórias (punições, acordos, sentenças) reais ou potenciais por meio da 
implementação de processos de mudanças eficientes e eficazes;
• Análise Tributária do Negócio ou Grupo Empresarial;
• Modelagem Contratual para transações comerciais de rotina: fornecedores, clientes e parceiros, assim 
como relações trabalhistas;
• Avaliações de risco de contratos vigentes.



GESTÃO DE PROCESSOS E QUALIDADE
Processos mapeados de maneira clara, segura e devidamente otimizados são a chave para ganhos 
de eficiência nas organizações e garantem a padronização das rotinas executadas entre todos os 
envolvidos.

SOLUÇÕES:

• Diagnósticos de Processos;
• Matriz de Riscos e Controles;
• Mapeamento e Otimização de Processos;
• Auditoria de Processos;
• Programa de Excelência Operacional;
• Implantação da Gestão do Controle da Qualidade (CQ);
• Gerenciamento da Rotina Diária (GRD);
• Preparação para a Certificação da Norma ISO 9001 – Sistema de Gestão da Qualidade.



GESTÃO DE FRANCHISING
Toda expansão de negócio por meio de franquias traz consigo uma série de desafios para a gestão. 
Da escolha do franqueado ao acompanhamento dos resultados, tudo deve ser bem planejado, 
executado e corrigido rápido, quando necessário. A PWR traz, em seu portfólio, a expertise de anos 
de consultoria aplicados a Gestão de Franchising.

SOLUÇÕES:

• Estruturação da Franquia; 
• Definição de Perfil de Franqueados; 
• Modelagem Financeira do Negócio;  
• Planejamento estratégico para franquias; 
• Análise de Appraising;
• Estruturação e acompanhamento de suporte operacional;
• Circular de Oferta de Franquia;
• Pré-Contrato;
• Contrato de Franquia;
• Estudo de Franqueabilidade.



PWR EDU – CAPACITAÇÃO CORPORATIVA

A PWR Gestão também mentora cursos nas mais diversas áreas da gestão: Comercial; Financeira; 
Liderança; Projetos e Processos.

Curso para empresários e gestores que querem criar uma 
METODOLOGIA COMERCIAL efetiva e se capacitarem para estar aptos 
a colocar isso em prática.

Experiência em formato de curso que ensinará as técnicas de gestão com 
ferramentas para levar o financeiro a outro patamar, de modo a 
impulsionar seus resultados estratégicos e controles na empresa.

Nesta formação você irá descobrir como ter um time radicalmente 
alinhado ao que você acredita e que gera resultados consistentemente.

Você irá aprender a gerenciar e liderar projetos com os melhores 
indicadores, mensurando e acompanhando os resultados de forma 
assertiva!



NOSSA
EQUIPE



QUEM FAZ A PWR GESTÃO

Sócio Fundador da PWR Gestão, 
especialista em Estratégia, Gestão de 
Resultados e Gestão de Pessoas, atuando 
desde 2009 em projetos de 
planejamento estratégico, 
reestruturações empresariais focadas em 
potencialização de crescimento e 
turnaround dos segmentos do Varejo, 
Saúde e Bem-Estar, Entretenimento, 
Serviços, Construção e Alimentação.

Possui MBA em Gestão Empresarial pela
Fundação Getúlio Vargas e é Graduado
em Administração de Empresas pela
Universidade Estadual do Ceará.

Atuou como sênior de auditoria na
multinacional EY e na M Dias branco,
sendo encarregado de projetos em
indústrias alimentícias, energia eólica,
supermercados, grandes redes varejistas
e grandes grupos familiares do Norte e
Nordeste do Brasil.

wilsonsa@pwrgestao.com

Wilson Sá

Formado em Administração, com MBA 
em Gestão Financeira, Controladoria e 
Auditoria pela Fundação Getúlio Vargas.

Possui mais de 11 anos de experiência na 
área de business auditing e consulting, 
tendo trabalhado como Senior
experiente de auditoria na multinacional 
Ernst & Young, onde trabalhou 
principalmente com grandes empresas 
listadas na CVM. Tem experiência em 
diversos setores, varejo, prestação de 
serviços, distribuição de energia elétrica, 
indústria de bebidas e alimentos, entre 
outros.

Trabalhou também com  análise e 
implementação de processos e controles 
em engarrafadora da CocaCola, baseado 
nos padrões internacionais da legislação 
americana SOX (SarbenesOxley).

pauloporto@pwrgestao.com

Paulo V. Porto

Sócio fundador da PWR Gestão, 
especialista em Gestão Comercial de 
pequenas e médias empresas do varejo, 
atacado e prestação de serviços. 
Gerenciou projetos  de definição e 
implementação de Gestão Estratégica 
em todo o Brasil. Atua com consultoria e 
gestão empresarial desde 2010.  

Diretor Comercial do Instituto Mises
Brasil, um dos maiores think tanks
liberais do mundo. Realiza palestras nas 
áreas de Vendas, Estratégia Empresarial 
e Comportamento Executivo, em todo o 
Brasil.

raduan@pwrgestao.com

Raduán Melo



QUEM FAZ A PWR GESTÃO

Sócio da PWR Gestão, graduado em 
administração de empresas com Pós-
graduação em controladoria. Especialista 
em estruturação de negócios complexos.

Empreendedor que já atuou nos ramos 
automotivo e de alimentação, tendo 
vasta experiência no ramo de 
alimentação e gestão de restaurantes. 
Atua também na área de consultoria em 
gestão empresarial desde 2011, já tendo 
desenvolvido projetos nos portfólios de 
Gestão Estratégica, Gestão Financeira, 
Gestão de Processos, Gestão Comercial, 
Desenvolvimento Humano 
Organizacional e turnaround de 
empresas.

eduardobayma@pwrgestao.com

Eduardo Bayma

Consultor Sócio PWR Gestão e de outras 
empresas do Grupo PWR. Engenheiro de 
Produção Mecânica, Auditor Líder ISO 
9001 acreditado pela BSi – British 
Standards Institution, Auditor Interno 
NBR ISO 14001.

Consultor desde 2006, trabalhou em 
mais de 200 empresas. Áreas de maior 
expertise: Gestão de Projetos com foco 
em Gestão Ágil, Gestão de Custos, Gestão 
Industrial, Gestão da Qualidade, Lean 
Manufacturing entre outras 
metodologias voltadas à operação.

migueldyna@pwrgestao.com

Miguel Dyna

Contamos ainda com consultores 
especialistas nas mais diversas 
áreas de gestão.

Todos são altamente preparados e 
acompanham os padrões e 
metodologias da PWR Gestão.

Equipe multidisciplinar

Rodrigo Marinho é advogado, professor, 
mestre em Direito Constitucional e 
empresário.

É conselheiro administrativo e podcaster
do Instituto Mises Brasil, sócio da LVM 
Editora, foi diretor legislativo da liderança 
do Partido Novo na Câmara dos 
Deputados, Diretor de Compliance e é 
sócio do ACG - Adequação, Compliance e 
Governança da PWR Gestão.

rodrigomarinho@pwrgestao.com

Rodrigo Marinho



METODOLOGIA PWR GESTÃO

1. Diagnóstico inicial

2. Definição de pontos 
de prioridade

3. Alinhamento do escopo

4. Execução do Projeto

5. Mensuração e apresentação
dos resultados



ONDE ATUAMOS
A PWR Gestão está presente em 24 estados brasileiros + Distrito

Federal, destacando-se nas principais capitais do País. Além disso, ainda

estamos presentes em outros 5 países: Estados Unidos, França, Chile,

Argentina e Angola.

California (EUA) Massachussets (EUA)

Flórida (EUA)

Santiago (CHI)

Buenos Aires (ARG)

Luanda (ANG)

Brasil

Saint-Jean-de-Cornies (FRA)

Madrid (ESP)



APOIAMOS MOVIMENTOS LIBERAIS

Assim como o nosso propósito de Gerar 
Riqueza e Liberdade por todo o País, 

apoiamos e impulsionamos movimentos 
liberais, que levantam a bandeira e 

acreditam no que acreditamos.

O Mises Brasil e o SFL – Students For 
Liberty são empresas e movimentos 

nacionais que geram conteúdo, explicam 
e mostram a importância de termos um 

País e uma Sociedade mais livre.



“PWR é 
comprometida com 
o resultado de seus 
clientes, e isso faz 
toda diferença. Nos 
ensinou o que e 
gestão e contribui 
demais com o 
desenvolvimento da 
empresa e a clareza 
na tomada de 
decisões. 

Raquel Quartiero

(RQX System)

“ “

DEPOIMENTOS DE CLIENTES

Acho que a PWR é 
extremamente 
competente e 
consistente no 
trabalho  proposta, ao 
mesmo tempo, 
muito ética ao 
entender o momento 
da empresa, da 
liderança. 
Consistente e sutil, 
sensível ao entender 
a empresa. 

Adriana Bordin

(Executta)

Desde o início da 
Wellpet que temos a 
parceria com a PWR 
que nos instiga a ser 
cada dia melhores, 
nos ajuda no 
direcionamento e 
posição da empresa 
no segmento.

Francisco Barreto

(Wellpet)



PRINCIPAIS ÁREAS DE PROJETOS PWR GESTÃO

Educação e
Desenvolvimento
humano

Saúde Comércio e
Varejo

Construção e
Imobiliário Tecnologia

Indústrias e
Agronegócios

Entretenimento Alimentação
Outros
serviços



CLIENTES PWR GESTÃO



CLIENTES PWR GESTÃO



CLIENTES PWR GESTÃO



CLIENTES PWR GESTÃO



CONSTRUTORA CHC LTDA

CLIENTES PWR GESTÃO



CLIENTES PWR GESTÃO



CLIENTES PWR GESTÃO



CLIENTES PWR GESTÃO



Nas retas todos fazem a mesma

coisa, o que se faz nas curvas é que 

diferencia um grande piloto.

“
(Graham Hill – cinco vezes campeão em Mônaco)



MUITO
OBRIGADO

PWR Gestão

www.pwrgestao.com

Whatsapp: (85) 99145-2253


