
Automação de back-office
Estratégia e gestão financeira

Melhoria de processos e indicadores
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Avaliar o negócio
de e por dentro

Estar ao lado,
junto

Aperfeiçoar a gestão
e focar no resultado

Valorizar a forma
e o conteúdo

in side

designbusiness

A Inside foi fundada com o objetivo de levar
fundamentos de estratégia e gestão às
empresas que buscam crescer e que entendem
a importância destas competências para
crescimento e perpetuidade do negócio.

O produto de Gestão de Serviços Jurídicos,
surge em resposta às diversas demandas
atendidas e especialmente pela especificidade
apresentada pelo segmento. Além de nos
aprofundarmos nas questões administrativas e
financeiras, possuímos grande conhecimento
das principais soluções tecnológicas, tanto de
mercado como desenvolvidas internamente.

A Inside acredita ainda, que só com o real
envolvimento com o cliente é possível
identificar problemas específicos, propor
soluções viáveis e gerar resultados efetivos e
extraordinários.
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Acreditamos que o sucesso de qualquer intervenção está em entender

profundamente a demanda, planejar ações com métricas definidas, checar

periodicamente os resultados obtidos e corrigir eventuais distorções.

Planejar ações
com metas definidas

Entender o que a

empresa precisa

Executar atividades orientadas
pelo plano de ação

Checar periodicamente
os resultados obtidos

Corrigir distorções de
planejamento e de
execução

Fazer

Checar

Planejar

Agir
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03.1

A decisão de implantação ou troca de um sistema de gestão é sempre muito complexa,
especialmente quando todas ou grande parte das variáveis não são analisadas com
profundidade. A troca de sistema nem sempre é a melhor alternativa, por melhor que o
sistema possa se apresentar.

Identificamos muitas vezes que parte dos problemas de qualidade da informação estão
na falta de documentação física, na má arquitetura de dados ou mesmo nos inputs da
equipe.

Entender o cenário atual e quais são os GAP´s a serem resolvidos é o melhor caminho
para economizar recursos e maximizar os investimentos.



03.1

 Consultoria e Assessoria na Implantação de Softwares de Gestão;

 Treinamento Back-office; 

 Planejamento para Implementação de Ferramentas de Gestão;

 Levantamento das Necessidades e Indicação dos Sistemas mais adequados; 

 Arquitetura de Sistemas;

 Análise de Softwares e Telas;

 Software para Utilização e Construção da Tecnologia do BI;

 Sugestão migração de Planilhas e Dados;

 Interligação com Software de Controle;

 Treinamentos de Coaching na Área Financeira e TI;

 Avaliação de Hardwares e Softwares Disponíveis.

Para um bom gerenciamento das suas operações, é preciso ter controle, setores integrados e, consequentemente, 

informações gerenciais de qualidade. A finalidade de um software de gestão é ser uma solução completa, totalmente 

integrada, capaz de em um só lugar controlar todas as operações.



03.2

Os processos de gestão financeira e governança são essenciais para o
desenvolvimento e alinhamento de uma boa estratégia. Utilizamos como foco as
informações financeiras existentes e validamos projeções, buscando desenhar
cenários e validar expectativas com os sócios.

ESTRATÉGIA E GESTÃO

FINANCEIRA
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 Planejamento Estratégico; 

 Planejamento Financeiro;

 Harmonização Societária;

 Plano de Metas;

 Diagnóstico Operacional;

 Controle e Redução de Custos;

 Precificação dos Serviços;

 Apuração do Lucro;

 Implantação de Modelo de Gestão Financeira; 

 Controladoria externa; 

 Fluxo de Caixa; 

 Análise de Rentabilidade; 

 Orçamento x Meta; 

 Alinhamento Contábil Gerencial; 

 Documentação do Plano de Contas;

 Implantação de Ferramentas Financeiras e de Gestão.



03.3

As tomadas de decisões estratégicas precisam ser seguras e embasadas. Para

isso, indicadores consistentes e confiáveis são fundamentais. Alinhar e documentar

processos e ter uma equipe treinada são pré-requisitos para o sucesso.

Indicadores devem ter qualidade e serem relevantes, pois a força dessas

informações, somadas a disciplina da gestão baseada em números e fatos, serão

fundamentais para o acompanhamento e alcance das metas, identificação de

avanços, melhorias de qualidade, correção de problemas, necessidades de

mudança e etc.
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 Estruturação/Reestruturação de modelos de gestão e governança; 

 Indicadores Financeiros; 

 Planos de Soluções e Melhorias; 

 Indicadores de Performance por Produtos, Departamentos e Pessoas;

 Indicadores de Rentabilidade;

 Indicadores Operacionais;

 Indicadores de Controle;

 Organização/Reorganização de Departamentos e Setores;

 Controle de Qualidade; 

 Desenho de Processos, Regras e Validação com Sócios;

 Identificação das Rotinas Existentes;

 Mapeamento e Fluxogramas de Rotinas;

 Mapeamento e Fluxogramas documentais;

 Organização de Prazos e Controles;

 Gestão das Rotinas Implementadas;

 Padronização de Procedimentos e Controles;



MARCELO

SCHARRA
Marcelo Scharra, empresário e especialista em estratégia e gestão

empresarial, atua há mais de 20 anos com tração e desenvolvimento

de empresas.

Como especialista é fonte de importantes veículos de mídia como:

Rede Globo, Valor Econômico, Exame, Estadão, Folha de São Paulo,

entre outros.

Além disso, Scharra já palestrou em diversas instituições, Johnson &

Johnson, Insper, PUC, FGV.

Já atuou em mais de 100 empresas e organizações como empresário

e consultor, identificando caminhos necessários para mudança e

liderando pessoas em direção ao sucesso. Obteve resultados

expressivos comprovados, fruto de uma boa definição de estratégia e

excelente capacidade de execução.

Entrevista no Fantástico

Rede Globo

Exame PME

NA MÍDIA:

http://g1.globo.com/fantastico/videos/t/edicoes/v/max-gehringer-mostra-exemplos-de-quem-esta-tentando-superar-a-crise/4701726/
http://redeglobo.globo.com/como-sera/noticia/2015/09/o-tema-e-estagio.html
http://exame.abril.com.br/pme/noticias/10-erros-que-fazem-o-cliente-nunca-mais-voltar
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