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Um pouco sobre nós

Somos a Bull Consultoria, um grupo de
consultores dedicados em potencializar os 
negócios da sua empresa!

Atuamos no ramo de assessoria, consultoria 
e treinamento, desenvolvendo soluções em 
negócios nas áreas de finanças, gestão
organizacional, inovação, marketing e
estratégia. Nosso objetivo é tornar as
empresas mais sustentáveis e lucrativas de 
forma simples e eficiente. Oferecemos 
serviços descomplicados, conselhos
assertivos e atendimento exclusivo com 
foco em grandes resultados.



Ebook - Indicadores 

A Estratégia do seu Negócio é o passo inicial 
para o sucesso!
A sua empresa precisa ter objetivos definidos 
para chegar onde você quer! 

A importância de ter KPis
na sua empresa.
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Vamos fazer um
exemplo do nosso dia a dia:

Você foi ao médico e descobriu
que precisa melhorar sua saúde
porque seus exames 
(indicadores)  estão ruins.

Passo 1: Você decidiu que irá 
iniciar com a perda de peso: 
Objetivo

Passo 2 : Você definiu que irá 
perder 5 kg em um mês: 
Meta

Passo 3: Você foi ao
nutricionista que estabeleceu 
a dieta:

Plano de ação
Você espera em dois meses
ajustar os parâmetros dos
seus exames (indicadores) 



Portanto, traçar a meta do seu
negócio e como chegar lá é crucial!!

Vamos falar dos KPIs

São métricas que você irá utilizar para mensurar e
acompanhar o desempenho do seu negócio.
Sem elas você fica no escuro!

(Key Performance Indicator)



Os exames foram os dados coletados e registrados para
que se possa avaliar o problema.

Como você saberia que sua saúde está ou
poderá ficar comprometida sem os exames?

As métricas (KPIs) que iremos definir serão o balizador 
para você saber se está no caminho correto ou não. 

Sem esse painel você dificilmente chegará em seu 
objetivo.



Muitos empresários vivem essa situação no 
dia a dia de sua empresa, mas devido ao 
hábito, não conseguem visualizar o quanto é 
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Muitos empresários vivem essa situação no 
dia a dia de sua empresa, mas devido ao 
hábito, não conseguem visualizar o quanto é 
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Os empresários que não possuem indica-
dores (KPis) para analisar a situação do seu 
negócio tendem a tomar decisões erradas 
que, em alguns casos, podem significar a 
extinção da sua empresa.

Você deve ter o seu “painel de controle”. Um 
local onde você pode visualizar os principais 
índices estratégicos do seu negócio.



Você precisa identificar
quais os principais indicadores
que impactam seu negócio.

Índice de rotatividade
do estoque

Margem de
contribuição

Custo de aquisição do 
consumidor (CAC)

Ticket médioTaxa de conversão

Esses são exemplos de indicadores que podem ser estrategicamente escolhidos
 para dar subsídios na tomada de decisões e crescimento do negócio. 
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Passo IV
Definirmos quatro
caminhos para atingir
nosso objetivo, vamos
para os indicadores que
me levarão a mensurar se
estou no caminho correto!

Caminho 1:  - CAC 

Caminho 2:  - Ticket Médio

Caminho 3: - Taxa de
conversão

Caminho 4: - Margem 
de contribuição
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Como chegar ao CAC que 
definimos:

- Definir estratégia de
marketing

Passo V

Taxa de conversão:

- Melhorar a abordagem dos 
clientes e técnicas de vendas.

Passo VII
Como Melhorar o ticket 
médio:

- Criar combos de vendas, 
desconto para compra de 
mais de um produto.

Passo VI

Margem de contribuição: 

- Negociar com fornecedor, 
ter capital de giro para
comprar com desconto, 
elevar os preços

Passo VIII
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O empreendedor e seus colaboradores não
conseguem ter foco e atingir os resultados
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Um dos erros mais praticados no mercado
é criar muitos indicadores e muitas metas.

O empreendedor e seus colaboradores não
conseguem ter foco e atingir os resultados
esperados!!

Defina apenas KPis chaves para meta daquele
estágio específico!

Ao mudar de estágio mude as metas e os Kpis 
para atingir o próximo estágio!

Lembre-se que o foco é crucial para atingirmos 
nossos objetivos!!!

Vamos colocar em prática?!


