




Os desafios que o empreendedor enfrenta no século XXI

• 67% dos empresários consideram a

gestão de sua empresa insatisfatória,

aponta pesquisa.
Fonte: segs.com.br de 03/6/2022

• PwC mostra que planejamento é

precário para 98% das empresas.

Folhavitoria.com.br de 03/6/2022

Você sabia que a lei 13.429, de 31 de março de 2017, permite que empresas de

qualquer segmento e qualquer tamanho contratem serviços terceirizados para todas as

atividades?



COMO QUEREMOS SE TORNAR UMA REFERÊNCIA?

Sendo "Seres humanos" e "Não Algoritmos".

A complexidade, o volume de informações e o excesso de INFLUENCIADORES digitais tem provocado

nos empresários e lideranças empresariais, dúvidas e mais dúvidas num redemoinho infindável.

Afinal, o que, como e quando fazer?

Com experiência comprovada em gestão de crises corporativas, com as ferramentas e sistemas tecnológicos

mais modernos, capacidade de ambientação e adaptação de qualquer segmento empresarial, nossa filosofia de

trabalho consiste em trazer o que tem de melhor para gestores e empreendedores, diminuindo o estresse

emocional e melhorando a saúde mental dos colaboradores envolvidos, com soluções e respostas precisas e

cirúrgicas para seu negócio.



FINANÇAS / PLANEJAMENTO / 

MEIO AMBIENTE / TREINAMENTO / 

TECNOLOGIA / PROJETOS

Criamos essa empresa com a intenção de facilitar a gestão 
empresarial num conceito minimalista, simples de entender, 

através de SOLUÇÕES ALTA PERFORMANCE, 
para áreas de:



Projetos customizados de 

engenharia e construção como o 

“Eco-bairro inteligente”.

Gestão Administrativa Financeira -

Serviço combinado de escritorio e 

de apoio administrativo.

Serviços avançados de 

tecnologia como: SAAS, 

BAAS, NFTs, INTERNET.

Produtos & Serviços



Assessoria em projetos 

ambientais de qualquer natureza 

com equipe top.

TREINAMENTO em 

Desenvolvimento Profissional e 

Gerencial (in company ou virtual).

Serviços especializados 

para captação de recursos 

com gestão documental.

Produtos & Serviços



 Entendemos e diagnosticamos seu negócio ,agregando valor e resultado dentro

das mais modernas ferramentas de gestão e transparência (Compliance, ESG);

 Respondemos com "precisão cirúrgica" os obstáculos que nossa economia vem

enfrentando no pós pandemia que estão desestruturando todo planejamento

estratégico e financeiro criando soluções para crises e contingências

 Criamos o futuro .Hoje!

RESUMINDO



VISÃO

Nossa visão empresarial consiste em:

 Fugir de modismos, invenções e pirotecnia;

 Construção de soluções com uma gestão

empresarial "raiz";

 Governança e Capacidade de ambientação

e adequação;

 Inovação e novas metodologias de

trabalho;

 Retenção de talentos promissores;

 Consciência social e ambiental;

 Simplicidade criativa - Respostas simples.

VALORES

Reforçamos nosso compromisso com:

 Respeito e imparcialidade com/para os

clientes;

 Transparência e ética na governança

corporativa;

 Crescimento Sustentável e Responsável;

 Cultura comprometida com a Inclusão e

Diversidade;

 Lucro com proposito & Legado Social e

ambiental;

 Mudança e capacidade constante de

adaptação e ambientação.



Sócio: PERSONA MASTERBIZNIS 

Bartolomeu Fonseca

Administrador 

58 anos 

35 anos de experiência profissional sendo os ultimos 10 anos como

diretor ou CEO de empresas no Brasil, como:

 Empreendedor na área de serviços e varejo;

 Especialista em Gestão financeira e Planejamento Estratégico, com

experiência em estruturação e captação de recursos com fundos de

investimento e agências de fomento;

 Professor de Administração e Finanças da UFMT;

 Desenvolve projetos em Compliance e qualidade desde a década de

80;

 Pesquisador e consultor de novas tecnologias para o universo

corporativo e suas aplicações (ESG, NFts, sistemas).



Sócio: PERSONA GREENBIZNIS

Felipe Fonseca

Gestor de Projetos

28 anos

07 anos de experiência profissional na área de Marketing e vendas.

Empreendedor.

 Gestor responsável do projeto “Eco Bairro Inteligente “, desenvolvendo

desde a concepção a entrega, elaborando e implantando o conceito de

produto final do programa de marketing e vendas.

 Experiência com equipes multidisciplinares e desenvolvimento de

programas de tecnologia, meio ambiente para area de incorporação.

 Especialista em programas de auditoria financeira e de qualidade.

 Estudioso da area de Novas tecnologias para loteamentos urbanos e

cidades inteligente.



• EMAIL: asgardgtechgestaoempresarial@gmail.com

• CONTATO: (11) – 43828136 / (11)  914896975 /

(11) 97122-3199

• MATRIZ : RUA HELIANTO 246 SALA 02 - HOLAMBRA- SP

• FILIAL: RUA  ALBERTO SIMÕES,81 – BARUERI - SP 

• Visite nosso site: www.asgardgtech.com.br

http://www.asgardgtech.com.br/

