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Introdução 

A referência utilizada chamada “Sniper’  é um soldado especializado em 

tiro a a longa distância, 

Em natureza o Sniper tem o dever de Observar,ou seja, 

 passar todo tipo de informação para seus companheiros,  

Proteger seus companheiros e Neutralizar que se levado ao pé da letra.  

Todo processo não leva mais que décimos de segundos para que ocorra, 

 desde que haja treinamento para isto. Significa dizer que ao contrário do 

que pensam, 

 o“Sniper” toma decisões sim e as deve tomar com uma rapidez 

gigantesca 

 sem que se perca em nada a precisão, foco final da atividade. 

O Consultor “SNIPER”   

é aquele que prática as tríade da eficiência 

  

 

 

https://youtu.be/UgaQdmkijoY


Introdução 

Prefácio 
 

O Trabalho do consultor é fornecer conhecimento e ajudar seus 

clientes a tomarem as decisões mais seguras para seus 

negócios. Nada mais, nada menos. É  simples assim. 

  

Não há 

nenhuma fórmula mágica ou segredo que faz um consultor mais suce

sso do que outro. 

Mas o que distingue  um bom de  consultor ruim é uma paixão pelo 

seu trabalho  e uma unidade de excelência na prestação de seus 

serviços 

  

  E..--Ah sim. um bom consultor deve estar muito bem informado, 

atualizado  sobre o assunto no qual é especializado, deve se 

transformar em uma autoridade e ser referência na sua 

especialização. 

  

Neste e-book estou fornecendo as 05 dicas de ouro para você se 

tornar um consultor de sucesso , um consultor Sniper e tenho certeza 

que irão ajuda-los a trazer clareza para que possam transformar toda 

a experiência e conhecimento adquiridos em especialidade e criar 

uma vida prospera e abundante para você e seus clientes.  

 

https://youtu.be/UgaQdmkijoY


Nada é 

mais difícil 

e, 

portanto,  

tão 

precioso, 

 do que 

ser capaz 

de decidir. 
Napoleão 

Bonaparte 

Capitulo1   #  Os 10 motivos  porque contratar um 

consultor de empresas 

 
De acordo com uma pesquisa recente, aqui estão as top 10 razões que motivam uma empresa contratar 

um Consultor de empresas.  

 

•Um consultor pode ser contratado por causa de sua perícia.   

O cliente conhece sua capacidade em resolver um tipo de problema especifico e  pagará pelo seu 

currículo histórico.  Exemplo: Você pode ter  a experiência de um exímio negociador trabalhista devido sua 

experiência de ter trabalhado 15 anos em áreas de negociações de acordos de dissídios coletivos. Esta 

experiência o deixa confortável para suportar as pressões deste tipo de ação e seu cliente o pagará bem 

para orienta-lo neste tipo de negociação.  

•Um consultor pode ser contratado para identificar problemas.  

Às vezes os funcionários estão tão  perto de um problema que ficam míopes e não conseguem identifica-

lo e necessitam de uma visão externa sem vícios para identificá-lo 

de forma clara e precisa. 

• Um consultor pode ser contratado para completar a equipe. 

Às vezes a contratação de uma especialidade para completar o time em um projeto ‘spot’  pode poupar 

muito tempo e trazer mais assertividade na conclusão  em vez de contratar empregados em tempo 

integral.  Mesmo que as taxas do consultor  mais elevadas do que o salário do 

empregado, a longo prazo, simplesmente faz sentido econômico para contratar um consultor. 

•Um consultor pode ser contratado para atuar como um catalisador.  

Ninguém gosta de mudanças, especialmente no mundo corporativo. Mas às     

vezes é necessário mudar, e um consultor pode ser contratado  para "fazer a bola rolar." Em outras palavra

s, o consultor pode fazer as coisas sem se preocupar com a cultura corporativa, o moral dos 

funcionários ou outras questões 

 que ficam no caminho, quando uma organização está tentando fazer a mudança. 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/napoleao_bonaparte/
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Capitulo1   #  Os 10 motivos  porque contratar um consultor de 

empresas continuação. 

 
 

•Um consultor pode ser contratado para fornecer a necessária objetividade. 

  

      Um bom consultor fornece um objetivo, o ponto de vista fresco, sem se preocupar com o        que as 

pessoas na organização podem pensar sobre os resultados e como foram alcançados. 

  

•Um consultor pode ser contratado para ensinar. 

  

Uma nova técnica de trabalho, um novo software, um novo instrumento, uma nova metodologia, uma 

nova legislação. Um profissional pode ser contratado para formar multiplicadores dentro da 

organização prepare-se  para ensinar aos  novos clientes o 

que eles precisam para se manterem  competitivos.      

  

•Um consultor pode ser contratado para fazer o "trabalho sujo". 

  

Falando francamente: ninguém quer ser a pessoa que tem de fazer cortes de pessoal  

ou para eliminar uma divisão inteira da empresa e  ninguém na empresa tem habilidade para realizar  

estas ações de forma mais humanizada e rápida possível.  Fazer o que tem que ser feito no tempo correto. 

  

  

•Um consultor pode ser contratado para trazer vida nova para uma organização. 

  

A necessidade de revitalização  a  com implantação de  ideias novas que funcionam, 

 E reduzir a  dificuldade em encontrar novos  clientes. 

 Em um momento ou outro, a maioria das empresas precisam de alguém para prestar 

              "primeiros socorros" ,  fazer uma consultoria de imagem empresarial  para deixar as  coisas nos 

eixos novamente.  
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Capitulo1   #  Os 10 motivos  porque contratar um consultor de 

empresas continuação. 

 
•Um consultor pode ser contratado para criar um novo negócio.  

  

Existem empresas que 

contratam consultores que se tornam especialistas neste campo.  Nem todos, porém, tem a capacidade d

e conceber uma ideia  a partir do zero,  

desenvolver um plano de negócios e coloca-lo de pé até a consolidação.  

  

•Um consultor pode ser contratado para influenciar outras pessoas.  

  

Uma empresa pode contrata-lo devido a sua reputação no mercado, é como ter um selo que validade a 

seriedade do negócio que irá  influenciar nas decisões dos cliente e parceiros no projeto. Normalmente 

quando um consultor é um executivo que exerceu um cargo importante nas empresas com a qual seu 

cliente esta negociando, ela o contrata para transmitir que esta colocando a cultura de seu cliente na sua 

empresa. 
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Capitulo 2 - # Tenha um Folder básico e disponível 
  

Há cinco questões que deve abordar seu folder institucional : 

  

 Elas são: 

  

1. Deve claramente deve transmitir quais são seus serviços e suas especialidades. 

2. Deve descrever claramente aos clientes porque vocês são os melhores no que fazem. 

3. Deve conter  algumas razões porque você deveria ser contratado. 

4. Deve incluir algumas breves informações biográficas e currículo de seus serviços. 

5. Deve incluir algumas informações sobre quem são seus outros clientes e referências. 

  

É isso. Mantenha-o simples  mas bem elaborado com linguagem direta,se houver 

disponibilidade financeira contrate um especialista para elaborá-lo e redigi-lo 

direito. Lembre-se  que  seu folder  irá representa-lo no mercado, disponibilize somente 

quando da comunicação com o cliente via papel ou envie via correio eletrônico para 

poder criar uma mala direta de e-mail com o cliente. 

  

  

O êxito de sua carreira de consultoria depende do alinhamento de sua imagem com suas 

competências! 
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Capitulo 3 -# Coisas a considerar antes de se tornar um consultor? 

 
•Quais certificações e licenciamento especiais  serão  necessários ? 

  

 Dependendo de sua profissão, pode ser necessária certificação especial ou uma licença 

 Especial antes de começar a operar como um consultor 

. Por exemplo, Consultores na área de qualidade, Auditoria contábil, Segurança  necessitam de certificados 

obrigatórios para validar e atestar os trabalhos prestados no cliente. 

  

•Estou qualificado para me  tornar um consultor ?  

  

Antes de sair se  vendendo e  os clientes comecem  a bater a sua porta para  

contratá-lo, verifique se você tem as qualificações necessárias para realizar um trabalho bem feito. 

Se você quer ser um consultor de informática, por exemplo, certifique-se que você 

esteja  atualizado com todas as tendências e mudanças no seu segmento. 

  

  

• Sou eu organizado o suficiente para se tornar um consultor?  

  

Eu gosto de planejar o meu dia?  

Eu sou um “expert”  quando se trata de gestão do tempo?  

Você deve ter absoluta certeza em afirmar seu  "Sim" para todas as três  perguntas! 

  

  

•Eu gosto fazer “network”? 

  

Nos dias de hoje praticar “network”  é fundamental para garantir  o sucesso de qualquer 

 tipo de consultor. Você deve iniciar a construção da sua rede de contatos imediatamente, utilizar todas a redes 

sociais para se comunicar com seus colegas profissionais e futuros”prospects” , pois a amplitude do  seu funil de 

prospecção nascerá e crescera dentro da sua rede. Participar de feiras, eventos, associações de classe, encontro de 

ex-alunos, etc. é obrigatório para quem quer vender serviços. 

  

• Eu tenho metas em longo prazo e em curto prazo? 

  

São as metas definida das que te  darão a visão adequada e  te permitirão se tornar 

um  consultor? Se seus objetivos não coincidirem com o tempo e a energia que leva 

 para abrir e construir com sucesso um negócio de consultoria, então faça suas considerações   

antes de fazer qualquer movimento nesta direção! 
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Capitulo 4 # Top 11 das empresas de consultoria que  prosperam nos dia 

de  hoje 
 Embora você possa ser um consultor em praticamente qualquer campo empresarial, 

destaco os  atuais top 20 serviços  consultoria no mercado. 

  

1.Contabilidade:  

 Contabilidade é algo necessário em  todas as empresas, não importa quão grande ou  

Pequeno seja ele. Consultores de contabilidade podem ajudar um negócio em 

as suas necessidades financeiras. 

  

2. publicidade: 

 Este tipo de consultor normalmente é contratado por uma empresa para desenvolver 

Campanhas de publicidades estratégicas e fora do contexto normal das empresas. 

  

3. auditoria: 

  De consultores que auditam contas e balanços  para as pequenas empresas são muito demandados 

devido as complicações fiscais em nosso Pais, o atendimento deste requisitos demandam muito 

conhecimento. 

  

4. negócios:  

 Sabe como ajudar um negócio a ter  lucro?   Se você tem um bom conhecimento do negócio e do 

segmento   você poderá contribuir muito com sua experiência é um dos ramos de  consultoria mais 

demandados no mercado . 

 

5. Tecnologia da Informação 

 Este é um mercado amplo de ofertas inesgotáveis, aqui suas especialidades são muito bem vindas, 

Hardware, Software, Certificações, Gestão de Projetos, desenvolvimento, entre outros muitos. 

  

6. Treinamento e desenvolvimento 

 Todas as metodologias e técnicas de trabalho podem ser melhoradas e otimizadas através de processos 

de treinamento e desenvolvimento, muitas empresas necessitam de melhorar a desempenho de seus 

colaboradores através de programas de treinamento e desenvolvimento pessoal e um consultor que 

tenha experiência em levantar necessidades, definir estratégias e implementar programas sempre terá 

demanda neste mercado 
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Capitulo 4 # Top 11 das empresas de consultoria que  prosperam nos dia 

de  hoje continuação... 
  

  

7. Consultor de Marketing  

 Ainda hoje seja no mercado físico ou no mercado digital,  todas as empresas necessitam de aplicar as 

técnicas dos 4 P´s do marketing para fazer com que seu produtos e serviços cheguem ao consumidor e se 

perpetuem nas vendas. 

 

8. Consultor de Vendas 

Elaborar plano de vendas,  definir estratégias, aplicar métodos efetivos . Definir canais e modalidades.  

Ainda me deparo com grandes empresas que não acreditam que o planejamento de vendas é importante 

e necessário e existem grandes demandas reprimidas nesta área 

 

9. Produtividade e Performance 

 Busca incessante por melhoria de produtividade,  performance e a gestão de tempo,  a utilização das 

ferramentas  como lean system, TOC,  PI2,  8D,  entre outras aplicadas em atividades chaves das 

organizações são muito bem aceitas no mercado. 

 

10. Recursos Humanos 

Orientação para a elaboração do plano de treinamentos (Colaboração, team operativos, CCQ,  , liderança 

participativa,  Coaching empresarial,  Mentoria estratégica .)  Definição dos processos de RH  são 

atividades que podem ser muito demandadas  por empresas que querem melhorar seus processos e  

buscam atingir o “estado da arte”  em gestão de pessoas.  

11. Financeiro 

 Muito em moda no momento atual o consultor financeiro atua normalmente como braço e cabeça 

pensante auxiliando o CFO a buscas as soluções e projetos de engenharia mais efetivos para  o ajuste 

do fluxo de caixa da empresa. A busca de alternativas nas formas de capitalização e ajustes dos 

endividamentos são requisitos muitos demandados neste mercado 

 

Você a partir daqui pode também buscar sua modalidade única e inovadora, o mercado é ávido pelas 

novidades  criadas para ajudar na evolução empresarial. 
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Capitulo 5 # Por onde começar, quem poderá me ajudar  com o empurrão 

inicial ? 

  
Uma das principais dificuldades é o fechamento do primeiro projeto, como  prospecta-lo, vendo-lo e 

entrega-lo?  O que fazer ao finaliza-lo e  quando em como partir para o próximo. 

Vou dar algumas dicas para você começar a criar sua lista de futuros clientes. Não é uma tarefa difícil, mas 

são necessárias algumas ações básicas para iniciar. Vamos lá: 

  

Crie uma lista de todos os amigos profissionais com os quais você trabalhou nos últimos 05 anos,  muitos 

deles podem estar bem posicionados no mercado e  conhecendo sua historia e competências poderão 

demanda-lo de alguma forma neste momento. Atualize e-mail,  telefones, whatsapp, e outras meios de 

comunicação. Enviei sua apresentação eletrônica para todos.  

Procure as associações comerciais, Cooperativas, Grupos de empreendedores na sua cidade e ofereça 

algumas palestras ou mini cursos gratuitamente, esta colaboração é uma ação de mão dupla, 

normalmente muitos participantes recomendam os meus serviços quando ofereço algumas dicas 

importantes nestes eventos. 

Você deve criar sua pagina de trabalho nos canais das redes sociais: 

  

3.1. Linkedin para apresentar seu currículo e suas competências. 

  

3.2. Pagina no facebook  apresentando sua empresa e que possibilitará você fazer promoções dos seus 

serviços. 

  

3.3. Instagram para fazer suas chamadas rápidas  e reforçar sua marca. 

  

3.4. Um site pessoal onde seu cliente irá encontrar  todas as informações necessárias para te contratar e 

onde você possa receber cadastros de e-mails de possíveis clientes e colocar a disposição ferramentas 

gratuitas de apoio para estes clientes, tais como artigos em PDF, Planilhas Excel, Modelos de documentos 

e formulários, venda de cursos ,etc. 
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Para finalizar: 
 

Como disse são pequenas dicas importantes que recebi durante estes 15 

anos de carreira e me ajudaram muito no meu progresso profissional e 

pessoal. 

  

Posso lhe afirmar que hoje sou mais independente e seguro financeiramente 

do que quando era empregado do regime de CLT,  Faço minha agenda,  

organizo meus relacionamentos e ganho meu próprio dinheiro e realizo meus 

sonhos.  

Espero que lhe ajude neste inicio de carreira ou no seu reposicionamento 

  

Caso esteja necessitando de mais ajuda ou tenha dúvidas entre em contato 

comigo, 

 

Terei prazer em escuta-lo e quem sabe colaborar com mais algumas dicas. 

  

           Forte Abraço 

 

             Roberto Uyvari Jr.  

             +55 19 981814720   

             www.mantradiário.com.br  www.consultorsniper.com.br 
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