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QUEM É  
A BRAVO

A Bravo Business é uma consultoria 
especializada em expansão, reinvenção 
empresarial e novos negócios. Há sete anos 
no mercado, temos ajudado empresas de 
diferentes setores a planejar seu futuro de 
forma assertiva, baseada em dados de 
mercado e com profunda análise 
contextual. Nosso método co-criativo torna 
o cliente um participante do processo de 
análise. A inovação e a visão 
empreendedora está em nosso DNA e se 
reflete em nossos projetos.



CONHEÇA 
NOSSOS SERVIÇOS



CONHEÇA  
NOSSOS SERVIÇOS

Projetos de 
consultoria

Para empresas de 
médio e pequeno 

porte

Nossos Projetos 

Expansão 

Inovação 

Planejamento Estratégico 

Novos Negócios 

Assessoria de Marketing



PROJETO DE  
EXPANSÃO
Destinado para empresas que 
desejam expandir sua 
operação e crescer de forma 
sustentável. Oferecemos 
serviços para melhorar a 
performance do seu negócio, 
refletir estrategicamente 
sobre seu futuro 
e estabelecer um plano viável 
de expansão da 
sua operação. 
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PROJETO DE  
INOVAÇÃO
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Destinado para empresas que 
desejam expandir sua 
operação e crescer de forma 
sustentável. Oferecemos 
serviços para melhorar a 
performance do seu negócio, 
refletir estrategicamente 
sobre seu futuro 
e estabelecer um plano viável 
de expansão da 
sua operação. 



PROJETO  
PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO
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Orientamos empresas a 
planejar seu futuro de forma 
assertiva baseada em dados de 
mercado e nas potencialidades 
da organização. Há momentos 
em que as empresas precisam 
se reinventar e revisar sua visão 
de futuro para continuar 
existindo e a Bravo Business 
acompanha esse processo.



PROJETO  
NOVOS 
NEGÓCIOS
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Se sua empresa pretende usar 
todo o know how adquirido 
para criar um novo negócio 
diferenciado, nós podemos 
ajudá-la. Um plano de negócios 
assertivo pode identificar novas 
oportunidades de investimento, 
embasar a modelagem de 
negócio e avaliar a viabilidade 
financeira.



ASSESSORIA 
MARKETING 
ESTRATÉGICO
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Temos como essência o 
marketing estratégico e 
estamos ajudando as 
organizações a elevar sua 
comunicação para um novo 
patamar: a se diferenciar. São 
quatro pilares: análise 
mercadológica, identidade 
visual, comunicação visual e 
gestão de marketing.



CONHEÇA  
NOSSOS SERVIÇOS

Mentorias
Para empreendedores 

e empresários 

Nossas Mentorias 

Novos Negócios 

Modelagem de Negócios



MENTORIA 
PARA NOVOS 
NEGÓCIOS
O Programa Novos Negócios 
orienta o empreendedor no 
planejamento de sua nova 
empresa, com objetivo de 
modelar um negócio viável e 
reduzir as incertezas e os riscos 
financeiros. São seis módulos 
conduzidos por encontros 
periódicos.
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CONHEÇA  
NOSSOS SERVIÇOS

Cursos e 
Treinamentos

Empresas, executivos 
e público em geral

Nossos Cursos 

Reinventando modelo de negócios 

Inovação Empresarial 

Treinamentos in Company 

Customizados à necessidade da 
Empresa 
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A Bravo Business tem realizado 
parcerias com as Instituições de 
Ensino Superior, PUCRS e 
UNISINOS, para realização de 
cursos no tema Reinvenção de 
Modelos de Negócio e Inovação. 
Também realizamos cursos in 
company customizados à 
empresas.

CURSOS 
EMPRESARIAIS



Projetos assertivos que 
mitigam os riscos financeiros 

do investimento. 

POR QUE 
A BRAVO?

CO N S U LTO R I A 
A R R OJA DA E X P E RT I S E C R E D I B I L I DA D E

Estamos acompanhando as 
tendências e guiando nossos 

clientes para mercado 
potenciais e inovadores. 

Confiança, comprometimento 
e ética são elementos 

fundamentais estabelecidos 
com nossos clientes. 



Plano de Expansão

Contexto 
A empresa tem crescido exponencialmente nos últimos 
anos e novos investidores se interessaram no negócio. 
Com rodadas potenciais de até R$ 47 milhões de reais, a 
empresa tinha o objetivo de modelar a forma de atuação 
para um crescimento planejado e sustentável.

CONHEÇA ALGUNS DE NOSSOS CASES

Plano de Expansão
Perfil da Empresa: Empresa de fabricação de produtos e 
prestação de serviço - Tecnologia Emergente
Empresa avaliada em $ 4mi

PROJETOS RECENTES CONDUZIDOS NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2020

Atuação da Consultoria 
Desenvolvemos uma análise do modelo de negócio da 
empresa e instanciamos modelos potenciais para sua 
expansão. Foram criados cenários e análises financeiras 
que possibilitaram avaliar o retorno do investimento em 
diferentes contextos.



Novo Negócio
Perfil da Empresa: Indústria fabricante de máquinas 
Agronegócio
Investimento inicial de R$ 2 mi

CONHEÇA ALGUNS DE NOSSOS CASES
PROJETOS RECENTES CONDUZIDOS NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2020

Novo Negócio

Contexto 
Investidores se interessaram em um mercado em 
crescimento e buscaram a consultoria para desenvolver 
um plano de viabilidade para avaliar a atratividade do 
novo negócio e potencial de retorno do capital. 

Atuação da Consultoria 
Desenvolvemos um plano de negócio, com análise de 
mercado, pesquisa de cliente oculto com concorrentes, 
análise de modelo de negócio, plano operacional, 
marketing e estratégico, além das análises financeiras. O 
projeto apresentou os indicadores financeiros de 
viabilidade para três cenários e ofereceu evidências para 
a tomada de decisão do aporte financeiro ao novo 
negócio. 



O QUE DIZEM 
DA CONSULTORIA

GABRIEL ROSITO
Empresário na Rosito Luce

Como todo dono de negócio pequeno, com 
larga experiência no ramo, sempre achei 

saber tudo sobre minha empresa. No inicio foi 
difícil assimilar um custo extra para algo que 

tinha certeza dominar. Não fazia ideia da 
diferença que faz ter um plano de negócios 
bem feito! Procedimentos operacionais bem 
descritos e uma visão mais acadêmica da 

minha empresa. 
O retorno foi gigantesco, a vida da empresa 
fica bem mais organizada, os desperdícios 
caíram exponencialmente e os funcionários 

trabalham bem melhor, pois sabem 
claramente as suas responsabilidades e 

metas. Esta consultoria vale cada centavo.

PAULO RIEGEL
Empresário e Empreendedor

Sou empresário há muito tempo, já tive mais de quatro empresas e agora 
estou montando outra em ramo totalmente diferente do que já fiz. 

Para essa nova empresa pensei em fazer de modo diferente das outras 
que foram abertas e tocadas conforme o impulso e de modo 

desorganizado, muito mais do modo "vamos em frente" do que no modo 
"como ir em frente". Enfim, depois de imaginar essa nova empresa quis 
primeiramente fazer o planejamento estratégico dela, começar do modo 
"certo", o que não é muito fácil pois requer tempo e a ânsia de começar 

"logo" a fazer, a produzir é muito grande. 
Para fazer esse trabalho escolhi a Bravo e diria a Marina pois já a conheço 

desde o tempo de estudante e admiro sua determinação e sei da sua 
capacidade. E minha escolha se mostrou acertada pois o trabalho mal 

começou e os "resultados" apareceram quase que de imediato, estou muito 
feliz e aprendendo a cada reunião. Vi e tenho confirmado a cada momento 
que organizar desde o começo todo o meu impulso me faz ganhar e não 

perder tempo, vai me fazer economizar energia, tempo e dinheiro 
escolhendo caminhos estudados antes e não durante a jornada.  

Meu muito obrigado a Marina pelo seu empenho e profissionalismo.
GABRIEL SCHLATTER

Coaching na Antever 
Professor na ESPM-RS

No complexo mundo dos negócios é sempre 
bom contar com profissionais capazes e que 
entendam do mercado.  A Marina Gaspareto, 

da Bravo Business, é uma dessas 
profissionais que identificam oportunidades 
no mercado e que ajudam a empresa a se 

estruturar para aproveitá-las. 
 Se você quer que uma grande ideia 
aconteça e que sua empresa esteja 

preparada para atender seus clientes, essa 
é a pessoa que vai te ajudar a chegar lá.



CONSULTORA RESPONSÁVEL
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Marina Gaspareto 
Consultora e Fundadora da Bravo Business 

Doutoranda em administração pela UNISINOS, Mestra em administração na linha 

de estratégia pela PUCRS, especialista em Gestão Empresarial pela UFRGS e 

graduada em administração pela ESPM. Experiência em diversos projetos de 

consultoria, ao longo de seis anos de atuação, e projetos de pesquisa com 

corporações internacionais.



Venha expandir
seu negócio conosco



Entre em 
contato conosco

Av. Carlos Gomes, 1000, sala 502  

Porto Alegre, RS, Brasil

+55 51 3108 4858 | +55 51 99384 4858 

atendimento@bravobusiness.com.br 

www.bravobusiness.com.br 
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CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM 
EXPANSÃO, REINVENÇÃO EMPRESARIAL 

E NOVOS NEGÓCIOS

PORTO ALEGRE 
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