
Especialistas em Gestão & Franchising



A Multiply Consultoria foi criada por  
um grupo de consultores com 

experiências em importantes órgãos, 
como: Sebrae, Senac e Embrapa. 

Os consultores prestavam serviços 
para o fortalecimento econômico e a 

geração de empregos no segmento de 
micro e pequenas empresas do País.

Nossa História de Sucesso

http://www.grupomultiplyconsultoria.com.br/


Missão

Buscar, de maneira sustentável, os 
melhores resultados e diminuir os 
riscos das micro e pequenas 
empresas, além de fortalecer a 
economia, gerar oportunidades e 
competitividade a todos os 
envolvidos no projeto.



Visão

Ser reconhecida como a melhor 
solução de negócios para micro e 
pequenas empresas do Brasil, 
atuando no fortalecimento 
econômico e no desenvolvimento 
do País.



Valores

Ética

Empreendedorismo

Sustentabilidade

Disciplina

Foco



Mult Social
Multiply Consultoria através do Projeto 
Mult Social, desenvolve trabalhos de 
consultoria, palestras e treinamentos em 
todo território nacional de forma gratuita, 
fortalecendo a economia, gerando 
oportunidades e maior competitividade a 
todos envolvidos no projeto.



Os Especialistas

Somos especialistas no mercado de micro 
e pequenas empresas. Já atendemos mais 

de 500 empresas em todo o território 
nacional, garantindo o sucesso e a 
excelência dos projetos realizados.



Nosso Time

Nosso time é composto por 
especialistas de diversas áreas 
que, juntos, somam 
conhecimentos,  experiências e 
cases, garantindo o sucesso de 
todos os nossos clientes e 
parceiros. 



Área de Atuação

A Multiply Consultoria já atua em todo território nacional e  
também nos EUA.



Nossas Principais Conquistas



No mundo dos negócios obtém o melhor resultado o empreendedor que melhor se prepara para
investir em uma oportunidade. Com a construção de um business plan o empreendedor cria
parâmetros de comparação do negócio com o segmento e com o mercado, visando a viabilidade
econômica do projeto, também utiliza para conferência e acompanhamento dos resultados do
projeto em relação à projeção inicial, a reação do mercado e os resultados alcançados.

Objetivo
Garantir sustentabilidade do projeto, transformando-o em um 
negócio autossustentável e perene.
Vantagens
Dimensionamento do negócio, aumento da acertabilidade, Melhor 
planejamento dos custos de instalação e de manutenção.



 Sumário Executivo
 Análise de Mercado
 Processo Operacional
 Análise Financeira
 Plano de Marketing
 Assessoria na Implantação



• Sumário Executivo
• Identificamos e pautamos as principais 

definições de seu empreendimento



Análise de Mercado
Levantamos estudo apurado sobre clientes,
concorrentes e oportunidades



• Processos Operacionais
• Definição de todo processo operacional, incluindo 

elaboração de lay-out do ambiente, mantendo 
organização e maior controle dos processos.



• Análise Financeira
• Serão levantadas informações sobre as condições 

financeiras, garantindo o uso adequado do capital, 
para maior sustentabilidade do empreendimento.



• Plano de Marketing
• Elaboração de plano de marketing 

adequado para saber o que seu produto 
atenderá e quais clientes.



• Assessoria na Implantação
Após todo levantamento, é feito
acompanhamento direto durante toda
implantação até a inauguração.



comercial@grupomultiplyconsultoria.com.br
Acesse o site e saiba mais: 
www.grupomultiplyconsultoria.com.br

USA - MIAMI - FLORIDA
Central USA
PHONE: 786 - 456 - 5067
FAX: 786 - 456 - 5001
7900 Oak Lane
Suite 400
Miami Lakes
FL 33016

RIBEIRÃO PRETO - SP
Central Brasil
FONE: (16) 3602 - 8492
Av. Pres. Vargas, 2121
Jardim Santa Ângela
CEP: 14.020-260
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