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Trinta e cinco anos de experiência profissional à frente de áreas organizacionais 
relevantes de grandes empresas; experiência com implantação de novos negócios; 
especialista em marketing, vendas tanto de produtos de consumo quanto bens 
industriais (B2B); significativa experiência como Gerente Geral e inúmeros projetos 
de consultoria e implantação de projetos tanto internos, quanto como prestador de 
serviços a terceiros.  
 
Foco no atendimento ao cliente a partir de suas reais necessidades, sólidas 
referências profissionais de serviços prestados e clientes satisfeitos.  
 
Bio-data adicional em:  

http://teoriadosanduiche.files.wordpress.com/2011/01/bio-data.pdf 
http://teoriadosanduiche.files.wordpress.com/2010/12/cvportug.pdf 

 
Luiz M Flores & Consultores Associados 

 
Escopo de Serviços que oferecemos 
Acreditamos que “pessoas de bem”, comprometimento com resultados negociados e esperados, foco, medição de 
resultados e acompanhamento, mistura inteligente de teoria e prática, sólida experiência anterior, trabalho em 
equipe, gostar de gente, uma postura ganha-ganha, sorte, recursos adequados, bom planejamento, respeito ao fator 
tempo, sensibilidade e paixão pelo que se faz são os principais ingredientes para o sucesso em qualquer projeto. 
 
M&A 
Projetos de venda e compra de empresas, fusões, no todo ou parcial incluindo todas as etapas descritas no link a 

seguir:  http://teoriadosanduiche.files.wordpress.com/2011/01/ma-etapas.pdf 
Casos de serviços bem sucedidos já executados para clientes de grande, médio e pequeno porte. Parceria com 
escritórios jurídicos de vários portes. Projetos “Taylor made” de acordo com as necessidades de cada cliente. 
 
Doing Business 
“Fazendo negócios no Brasil” – Orientação básica para empresas estrangeiras considerando ou iniciando negócios no 
Brasil. Diversos casos já executados com sucesso. 
 
Doing Business – específico 
Algumas vezes o cliente estrangeiro solicita análises mais aprofundadas de sua indústria de atuação, ou cenário 
competitivo, aspectos de formação de preços ou tributação local; formas societárias de adentrar o mercado brasileiro. 
Alguns casos muito detalhados de análises com grande proveito para os clientes. 
 
Planejamento Estratégico 
Encontramos as soluções estratégicas para cada empresa adentrar ou revigorar-se em seus mercados de atuação. As 
metodologias que mais empregamos são derivadas principalmente dos modelos “Blue Ocean” (W. Chan Kim – Ed. 
Campos); Michael Porter (Ed. Free Press) e do pensamento estratégico dos profs. Henry Mintzberg e Michael Gerber. 
Profunda experiência anterior como Diretor de Planejamento Estratégico e formulador de estratégias empresariais de 
grande sucesso prático. Livro no prelo sobre o assunto no link abaixo: 

http://teoriadosanduiche.files.wordpress.com/2011/01/guerra-e-arte.pdf 
 
Planos de Negócios 
Desenvolvimento de planos de negócios de acordo com as necessidades de cada cliente identificando as competências 
do negócio central, planejamento institucional, considerações de mercado e canais de distribuição, estimativas de 
vendas, preços e margens, DRE, capital de giro, fluxo de caixa, balanço patrimonial integrado, CAPEX, análise de 
investimento. Diversos casos bem sucedidos já realizados para benefício de muitos clientes satisfeitos. 

Ver link: http://teoriadosanduiche.files.wordpress.com/2011/01/novos-negc3b3cios.pdf 
 
Implantação  
Ajudamos nossos clientes na fase de implantação dos planos que desenvolvemos juntos. Forte comprometimento com 
os resultados negociados e esperados. Capacidade de liderança de equipes e capacidade motivacional. 

http://teoriadosanduiche.files.wordpress.com/2011/01/bio-data.pdf
http://teoriadosanduiche.files.wordpress.com/2010/12/cvportug.pdf
http://teoriadosanduiche.files.wordpress.com/2011/01/ma-etapas.pdf
http://teoriadosanduiche.files.wordpress.com/2011/01/guerra-e-arte.pdf
http://teoriadosanduiche.files.wordpress.com/2011/01/novos-negc3b3cios.pdf
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Especialidades adicionais 
Adicionalmente estamos aptos a prestar os seguintes serviços de consultoria: 
 
Marketing de serviços  
Aplicando conceitos da Escola Nórdica de Serviços (Finlândia/ Hanken/ C.Gronröos) e da Escola Americana (L.Berry e 
Parasuraman) buscamos identificar e otimizar o conjunto de serviços oferecidos aos clientes (internos e externos) das 
empresas que atendemos. Veja mais detalhes nos links abaixo:  

http://teoriadosanduiche.files.wordpress.com/2011/01/qualidade-a-essencia-do-marketing-
servic3a7os.pdf 
http://teoriadosanduiche.files.wordpress.com/2011/01/service-value-c-gronroos.pdf 
http://teoriadosanduiche.files.wordpress.com/2011/01/exemplos-de-qualidade-em-servic3a7os.pdf 
 
Formação de preços, custos e margens 
Análises de formação de preços, custos e margens de contribuição, levando-se em conta tanto o “valor em uso” a 
partir dos clientes finais e intermediários (cadeia de valor do cliente) quanto a cadeia de valor da indústria de 
referência (valor de troca). Diversos casos bem sucedidos implantados. 
 
Linhas de produtos 
Desenvolvimento de novas linhas de produtos ou produtos específicos no setor de consumo, revisão de linhas de 
produtos, desenvolvimento na China, Índia, Sudeste da Ásia quando necessário. Forte conhecimento do mercado local 
de embalagens, prestadores de serviços em formulações, rotulagens, registros Anvisa, de marca, etc.  
 
Mercados alvo 
Identificação ou revisão dos clientes alvo da empresa, identidade corporativa, planejamento institucional, 
posicionamento de marcas e linhas de produtos, com parcerias externas relevantes estudadas caso-a-caso. 
Forte experiência prática encomendando e conduzindo pesquisas qualitativas e quantitativas. Implantei o Grupo de 
Pesquisa Cooperada do Sipatesp/ Abhipec ajudando colocar o Brasil entre os mercados com melhor qualidade de 
dados no mercado cosmético internacional. 
Sua empresa é orientada para marketing?  (ver abaixo) 

No link: http://teoriadosanduiche.files.wordpress.com/2011/01/analise-da-orientacao-para-marketing.pdf 
 
Esforço promocional 
Análise do esforço promocional da empresa (no caso de produtos de consumo). Otimização do esforço promocional 
tanto no caso de varejo, vendas diretas ou canais de distribuição exclusivos. 
 
Esforço de vendas e canais de distribuição  
Analisamos o esforço de vendas de nossos clientes, quando necessário, e apresentamos sugestões de melhorias tanto 
no caso de atendimento ao varejo, quanto no caso de vendas diretas (de relacionamento ou porta-a-porta). 
 
Marketing industrial 
Além dos canais varejistas e de vendas diretas acumulamos ainda forte experiência anterior (de marketing) com 
mercados industriais ou B2B em áreas como motores elétricos, capacitores, medidores de voltagem, manutenção 
industrial, serviços de engenharia especializados. Incluindo formas de divulgação, materiais informativos, sites via 
internet, organização de eventos técnicos, programas de visitas de clientes à empresa, revisão do esforço de 

marketing em geral. Link: http://teoriadosanduiche.files.wordpress.com/2010/12/o-novo-mark-industrial.pdf 
 
Modelos de gestão 
Experiência com a metodologia Malcoln Baldridge – prêmio nacional da qualidade americano e com os processos ISO 
de qualidade, prêmio nacional da qualidade no Brasil e outros modelos de gestão, visando ajudar nossos clientes 
aperfeiçoar os métodos de gestão que empregam para atingir os resultados empresariais que esperam, e fazer suas 
empresas crescerem e prosperarem. Comprometimento com a implantação e com resultados. Experiência com 
arranjos produtivos locais (APL’s) – industrial clusters com colaboração anterior efetiva junto à Fiesp nesse sentido. 
 
 

http://teoriadosanduiche.files.wordpress.com/2011/01/qualidade-a-essencia-do-marketing-servic3a7os.pdf
http://teoriadosanduiche.files.wordpress.com/2011/01/qualidade-a-essencia-do-marketing-servic3a7os.pdf
http://teoriadosanduiche.files.wordpress.com/2011/01/service-value-c-gronroos.pdf
http://teoriadosanduiche.files.wordpress.com/2011/01/exemplos-de-qualidade-em-servic3a7os.pdf
http://teoriadosanduiche.files.wordpress.com/2011/01/analise-da-orientacao-para-marketing.pdf
http://teoriadosanduiche.files.wordpress.com/2010/12/o-novo-mark-industrial.pdf
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Indústrias com especialidade 
Somos principalmente especializados na indústria cosmética em geral, indústria de vendas diretas, varejo de produtos 
de consumo e sistemas de distribuição cativos (quiosques próprios, licenciados, etc.). Atuamos ainda com empresas 
voltadas para fabricação de produtos de consumo em geral e eventualmente com empresas que produzem bens e 
serviços industriais (B2B). Significativa experiência anterior com empresas prestadoras de serviços de vários tipos. 
 
“Taylor Made” 
Trabalhamos de acordo com as necessidades de cada cliente, adequando as metodologias, consultores, objetivos e 
demais parâmetros, visando atender os clientes com menor custo e a maior eficácia possível. 
Ver detalhes adicionais no link:  

http://teoriadosanduiche.files.wordpress.com/2011/01/novos-negc3b3cios.pdf 
 
“Retained fees” 
Trabalhamos negociando valores mensais ou por hora para os serviços prestados, taxas variáveis de acordo com a 
dificuldade de cada fase do projeto, e em alguns casos complementados por uma taxa de sucesso (success fee). 
 
Referências profissionais 
Podemos prestar referências profissionais anteriores tanto em nível pessoal, quanto a serviços anteriormente 
realizados em diversos clientes multinacionais, locais, de grande, médio ou pequeno porte. 
 
Confidencialidade e exclusividade 
Assinamos os termos usuais de confidencialidade e exclusividade que forem necessários e solicitados pelos clientes 
após análise e revisão dos termos, condições, e das partes envolvidas em cada caso. 
 
Propostas comerciais 
Quando solicitados, apresentamos propostas comerciais detalhadas sobre os serviços propostos aos clientes, após 
cuidadosa análise e entendimento das reais necessidades do cliente, incluindo escopo do projeto, etapas propostas, 
condições comerciais, equipe sugerida para o projeto e demais informações pertinentes. Essas propostas são 
facilmente conversíveis em contratos de prestação de serviços.  
 
Cronograma de projetos 
Detalhamos em cada projeto as etapas propostas, encadeamento de etapas interdependentes ou não, recursos 
considerados, etc. Podemos contar com especialistas em “Project management” para projetos de grande porte 
quando necessário, bem como com ferramentas de acompanhamento de projetos adequadas. 
 
Principais projetos realizados 
O link a seguir apresenta uma relação dos principais projetos que executei até a presente data:   
Alguns desses projetos alcançaram projeção internacional, com significativas contribuições para os clientes em 
questão, e outros resultaram em significativas soluções para problemas e dificuldades específicas. As equipes, pessoas 
e profissionais com as quais tive a felicidade de trabalhar e compartilhar esses projetos tem os créditos principais por 
tudo que realizamos e os sucessos que obtivemos. 

http://teoriadosanduiche.files.wordpress.com/2011/01/major-projects.pdf 
 
Equipe de profissionais associados 
Nossa equipe inclui diversos profissionais autônomos com profunda experiência no mercado cosmético, de vendas 
diretas, varejo, TI e outras indústrias e ocasionalmente colegas que tambèm prestam consultoria e lecionam em 
período parcial nos programas da FGV/IDE MBA executivo e pós-graduação latus sensus. 
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