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Bio: Felipe Silva, Contador, 
Especialista em Negócios 
de Impacto social, CEO 
da Advice Contabilidade, 
Palestrante, Pós graduado 
em Gestão 4.0, Liderança 
e Inovação pela PUC-RS, 
Mentor empresarial no 
Segmento saúde e 
Terceiro Setor.

Anos de experiência, cases 
de sucesso, muito networking, 
resultados e feedbacks reais 
me capacitaram para atuar 
como mentor empresarial. 
De forma prática e eficaz 
montamos o seu plano de 
negócio, planejamentos juntos 
os passos de crescimento e 
acompanhamos passo a passo. 
Seja para você, sua clínica ou 
empresa, através de em um 
dos modelos de mentoria pré 
definidos ou em uma proposta 
totalmente personalizada. Meu 
propósito é o seu sucesso!
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Perfil do
Mentorado

Empreendedores, pessoas que desejam 
começar a empreender, médicos, para 
quem quer lançar um projeto inovador, 
vendedores, coordenadores de time, 
gerentes de projetos, para quem tem um 
sonho e quer tirar ele do papel. Uma ideia 
só se torna um empreendimento de sucesso 
com planejamento.



Tipos de Mentorias

• Precificação de produtos e Serviços
• Analise de estratégica de vendas
• Captação e retenção de clientes
• Cálculo de ROI para ampliação e expansão
• Margem de lucro por produtos e serviços
• Procedimentos administrativos
• E mais...

• Montagem de Plano de Negócios
• Analise de Atendimento
• Gestão Financeira
• Softwares e Soluções Digitais
• Treinamento de equipe
• E mais...

Partindo de um bate papo com 
o mentorado definimos um perfil
de mentoria totalmente personalizado, 
que pode ir desde a montagem de um 
plano de negócios, desenvolvimento 
profissional, posicionamento 
mercadológico e outros.
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M� odologia
A mentoria ocorre em ambiente online ou 
presencial, nela abordamos os conteúdos 
utilizando as seguintes ferramentas:

• Brainstorming estratégico
• Metodologias ágeis de resolução
 de conflitos
• Estratégias de Growth Hacking
• Projeções e análises de viabilidade 
financeira, econômica e operacional.



@felipesilva.cnt         (15) 99778.6094


