Por que especialista em Infoprodutos?
Seja bem Vindo Infoprodutor, eu sou Gustavo Oliveira, fundador da Oliveira &
Associados Contabilidade e atuo neste ramo desde o início de 1997 quando comecei minha
carreira na PricewaterhouseCoopers. De lá pra cá foram muitas experiências profissionais,
inclusive nos primórdios da internet e em 2004 eu comecei meu escritório de contabilidade,
naquele momento nascíamos como associados de um outro escritório mais antigo e depois
de 3 anos seguidos de crescimento, em 2007 resolvemos seguir de forma independente e
imprimirmos nossa cultura e modelo de trabalho com foco em alguns segmentos com alta
complexidade tributária.
Quase uma década depois e agora com uma equipe de 25 pessoas e mais de 200
clientes ativos, resolvi gravar meus primeiros vídeos em 2016. Em 2017 conheci a Fórmula
de Lançamento e aí veio de novo aquela vontade tremenda de empreender neste mundo
digital, pois até então eu só gravava vídeos para ajudar a traduzir o "Tributariês" que é uma
mistura de "Juridiquês" com "Contabilês". Tipo coisa de maluco.
Seguindo essa trilha comecei meus infoprodutos por segmento e em 2018,
participando do "Insider", alguns colegas começaram a me pedir pra estudar esse mercado
e a ver se era possível reduzir a carga tributária. E foi isso que fiz pois a dor desse
segmento é muito grande. E finalmente encontrei os melhores modelos tributários para
infoprodutores e foi aí que nasceu o Guia do Infoproduto, um projeto que se propõe ao que
o nome diz. Ser um guia para os infoprodutores montarem e tocarem seus negócios com as
melhores práticas de gestão, tributação e planejamento.
A partir daí começamos os nossos lançamentos deste produto e já formamos bons
empreendedores nessa empreitada. Em 2020 esse será nosso principal projeto e com
certeza vai alavancar muitas empresas com nossos produtos e mentorias de negócio, onde
conseguiremos até dobrar o faturamento de alguns deles.
A Oliveira & Associados tem sua expertise em contabilidade e não executa nenhum
planejamento tributário, porém para suprir essa necessidade você poderá acessar ao Guia
do Infoproduto e ter tudo o que precisa e depois de entender tudo o que está disponível
para o seu negócio, terá muito maior facilidade de interagir com nossa empresa para
ajudarmos você a tocar o dia-a-dia da sua empresa.
Uma coisa que sempre me perguntam é se é possível atender todo o Brasil. E a
respostas é SIM! Atendemos todo o Brasil e com toda essa especialização que nunca ví em
outro escritório de contabilidade. Esperamos você aqui e será uma honra ter você como
parte de nossa história.
Não se zanguem com outros contadores por desconhecerem este segmento com
esse nível de detalhe. Contadores são como médicos, precisam se especializar em algum
segmento ou ficarão como clínicos gerais. E se você procurou um clínico geral, ele nem
sabe dos detalhes e particularidades que existem em nossa atividade de infoprodutores e
com isso vão te enquadrar em Treinamento no Simples, que está longe de ser a melhor
forma de enquadramento.
Para saber mais acesse: www.guiadoinfoproduto.com.br e acompanhe nosso
trabalho nas redes sociais.
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