


Invictus Consultoria Empresarial 

Sou uma empreendedora em busca de transmitir meus conhecimentos e experiencias á 

empresas que estão buscando um espaço nesse mercado tão competitivo de negócios, onde 

sai na frente quem tem mais informação e está disposto a competir e ganhar seu espaço.  

 Meu trabalho consiste: 

 Buscar melhoria contínua; 

 Aumento do fluxo de vendas; 

 Visibilidade digital (Instagram, Facebook, etc.) 

 Proporcionar uma visão geral do negócio (missão, visão, público algo, estratégias, etc.); 

 Alavancagem empresarial, afim de proporcionar segurança e tranquilidade na gestão dos 

negócios. 

 



Missão 

Promover o 

desenvolvimento de 

pessoas e organizações 

tornando-as mais 

competitivas, humanas e 

produtivas e transformar 

conhecimento e 

informação em resultados 

financeiros em benefício 

de nossos clientes, 

parceiros e de nossa 

empresa. 

Visão 

Ser uma organização 

referência em gestão, 

estratégia e 

desenvolvimento 

organizacional e por 

trabalhar constantemente 

para colaborar com o 

negócio de seus clientes. 

Valores 

• Integrar ao negócio do cliente e 
buscar constantemente meios de 
promover melhorias; 

• Respeitar a opinião e o 
conhecimento do próximo; 

• Primar pela transparência nas 
relações com os colaboradores, 
clientes e fornecedores; 

• Prestar serviços de qualidade a 
preços competitivos e de maneira 
eficiente; 

• Enxergar nas pessoas o meio para 
efetivar mudanças e alcançar novos 
negócios. 

 



Minha formação! 
 Graduada em Administração com ênfase em Comercio Exterior; 

 Pós-graduada em Marketing Estratégico; 

 Pós graduada e Licenciada em Docência para Educação Profissional e 

Tecnológica; 

 Certificação Bancária CPA-10; 

 Proforge – Programa de formação de gerentes;    

 Assistente Operacional, documentação e processos administrativos; 

 Gestão de projetos; 

 Departamento Pessoal; 

 Administração de Rh; 

 Contabilidade Empresarial 



Minhas experiências:  

 Atuei há 10 anos no mercado financeiro focada em gestão empresarial (Banco Itaú), 
onde adquiri através de treinamentos e experiências na gestão de carteira 
empresarial habilidades para gerir, administrar e alavancar negócios. 

 Já atuei na área administrativa, operacional, recepção, atendente, assessoria, etc. 

 Atuei há 02 anos no comércio, ramo óptico, como gerente empresarial, onde 
minhas funções estavam relacionadas á toda gestão de equipe, mídias sociais, 
administrativo, financeiro, alavancagem da marca, gestão de pessoas, etc. 

 Atuo há 02 anos com a consultoria Invictus. 

 E através dos meus conhecimentos e experiencias, busco auxiliar empresas com 
dificuldades financeiras, alavancagem das vendas, busca de resultados, 
reconhecimento e expansão da marca, mídias sociais e áreas afins. 

 Enfim, busco entender as necessidades da empresa, para assim abordar e oferecer 
um trabalho com muita dedicação e sabedoria e com isso desempenhar com 
excelência os resultados, que com certeza serão além do esperado. 

 



Minha atuação está voltada para pequenas e médias 

empresas onde meu trabalho consiste: 

 

 Diagnostico: Entendimento do problema ou oportunidade de melhoria e definição 

da melhor solução a ser trabalhada para potencializar os resultados.  

 Proposta: Confecção da proposta de projeto, contendo a solução a ser trabalhada, 

as metas de melhoria de resultados a serem seguidas, a precificação do 

investimento e o cronograma. 

 Projeto: Análise detalhada dos dados e das características do problema, 

entendimento das causas raízes do não alcance de resultados, proposição de 

ações de melhoria e acompanhamento de resultados, baseados no método PDCA 

(Plan, Do, Check, Act – Planejar, Fazer, Checar e Agir). 

 

 



 Resultado: Solução do problema diagnosticado, melhoria dos resultados 

operacionais e financeiros da empresa no período do projeto. 

 Acompanhamento: Transferência de conhecimento para a organização, a 

fim de manter os bons resultados alcançados. 

 Fim do projeto: Melhoria dos resultados financeiros e do conhecimento 

gerencial da empresa. 

 



Alguns de meus clientes: 

 Sulcarbon Indústria e Comercio de Peças Sinterizadas Ltda 

 Nortus Tecnologia Ltda 

 Preta Salgados 

 Joalheria e Ótica Magoo  

 Delícias da Ana 

 AutoWeb Comércio de Sistema para Informática Ltda 

 Taskén Comercio de Confecções Ltda 

 



A Invictus Consultoria agradece a 

confiança para apresentar este 

portfólio e aguardo breve retorno 

para negociações e/ou parcerias. 

 

Att. 

Dulci Lima 

 


