
SEM O DONO
EMPRESAS FUNCIONANDO PERFEITAMENTE

ESTAR AO REDOR?



PODE
ISSO,

ARNALDO
?

Somos a REVOLUTI 
"Equipes autogerenciáveis"

Startup em estágio:

- Pré-escalar; 

- Operacional e faturando; 

Serviço em processo de maturação: 

- Equipe enxuta; 

- 8 meses de existência; 

- Vendas há 3 meses; 

- MVP saindo do Concierge e começando a ser

entregue puramente online.



OBJETIVO 
DESSE PITCH 
DECK
Buscamos fazer com que você entenda que é possível

que sua equipe trabalhe de forma diferente, mais ágil,

com bons resultados, somente permitindo que

aprendam e testem novos caminhos.  

Quer férias? Vem com a gente.

É possível trabalhar diferente



Empresários 

atuando (e 

atrapalhando) no 

operacional.

Falhas severas de 

gestão e de 

comunicação, 

negligenciadas

Problemas de 

produtividade; 

metas não 

alcançadas

DO QUE CANSAMOS?



Juntamos as metodologias mais ágeis, aprendemos e adaptamos NO empresário nacional, na GESTÃO

da empresa. Tornamos escalável. Fazemos Customer Success EXTREMO! 

(SCRUM+OKR+GTD-BULLSHIT) 
X (SCALE UP + HÁBITOS)

COMO RESOLVEMOS?



O QUE
FAZEMOS

AFINAL?

Hábito de auto-gestão

Repassamos metodologia de autogestão para equipes

operacionais, acompanhamos essas equipes e

ensinamos eles a criarem hábito de gestão ágil.

Depois disso, acompanhamos com nosso ferramental. 

Processo semelhante a RD e ExactSales, mas para

gestão ágil de equipes.



MERCADO

*Esse é nosso público inicial, validado como maior

potencial. 

Prestadores de serviço; 
Dono/gestor deseja ativamente
sair do operacional; 
Equipe > 5 pessoas.



104%
Aumento de nossa própria

produtividade usando nosso

próprio método 

Clientes satisfeitos (nota 9.8 

de satisfação)

8 ONLINE
Atendimento puramente 

online

RESULTADOS ALCANÇADOS EM 4 MESES DE 
APLICAÇÃO? 

CLARO QUE TEMOS!



O QUE
PEDIMOS?

Determine o futuro e deixe o povo 
trabalhar

Determine os objetivos que sua empresa deve 

alcançar;

Determine no que você quer gastar o seu tempo;

Deixe seu time descobrir seu próprio caminho;

Acompanhe os aprendizados semanais;

Dê as condições para que seu time avance.



O QUE 
PRECISAMOS

?

Pouca coisa.........

Dê ao time a chance de aprender e testar;

Diga o que ser alcançado, não o que nem como 

fazer;

Abertura para comunicação direta com seu time.



PRACTICE WHAT 
YOU PREACH

Aplicamos para nós antes de vendermos aos demais.



CONTATO
www.revoluti.com.br

Adriano Luiz Spanhol 
 

adriano@revoluti.com.br

45-999-822-669


