
Olá! Eu sou Dali Silveira, a pessoa por traz da 

Dáli Soluções. Sou reikiana , um eterna buscadora 

do  autoconhecimento apaixonada e praticante  

de yoga. Sou formada em administração de empresas e 

possuo 23 anos de experiência de  trabalho no setor administrativo e financeiro e 

secretariado.  O meu objetivo é fazer com que você TRANSFORME SEU TEMPO 

EM DINHEIRO!

A Dáli Soluções é uma empresa com assessoria remota com foco no administrativo, 

financeiro e secretariado que realiza as tarefas burocráticas diárias da sua empresa, 

sempre com comprometimento, dedicação, organização, profissionalismo e muita 

responsabilidade, para que você tenha tempo para cuidar do seu negócio. Deixe o 

serviço rotineiro e burocrático comigo e gaste seu tempo investindo no seu futuro.



Suporte para Infoprodutores:

• Gestão de redes sociais (programação de posts, responder comentários, perguntas no direct);

• Recuperação de boletos;

• Organização de arquivos digitais;

• Auxílio aos alunos (atendimento técnico com o acesso às plataformas, reenvio de boletos, links de 

acesso e outros);

• Criação e suporte nos grupos de WhatsApp.

• Apoio em transmissões online, apontando travamento do áudio/vídeo e separando as dúvidas 

mais importantes dos ouvintes;

• Elaboração de FAQ com as dúvidas mais frequentes dos alunos;

• Responder a comentários na área de membros conforme FAQ do cliente;

• Acompanhar o acesso dos alunos no ato da compra se receberam o acesso;

• Criação, edição, organização dos módulos na plataforma;

• Incluir vídeos, aulas e materiais extras na plataforma;

• Recuperação de carrinho;

• Emissão de notas fiscais;

• Emissão de boletos;

• Gerenciamento de fornecedores;

• Digitação de materiais para alunos;

• Envio de mensalidades mensais por email e WhatsApp;

• Cobrança e negociação com alunos inadimplentes via WhatsApp;

• Marcação e aviso de aulas presenciais junto aos alunos;

• Assistente de moderação de live e de aulas on line;

• Configuração, importação e sincronização em dos produtos Google incluindo

Gmail, Agenda e Drive;

• Suporte a vendas e pós venda;

• Gestão de e-mail marketing;

• Gestão de Calendários;

• Organização de documentos na nuvem;

• Criação e preenchimento de planilha do controle financeiro 

e de cadastros dos alunos.



Suporte Financeiro
•  Auxiliar o contador no fechamento 
financeiro e contábil da empresa 
mensalmente;
• Emissão de notas fiscais em sistemas
ou sites de prefeituras;
• Emissão e envio de boletos;
• Conciliação bancária;
• Fluxo de Caixa;
• Gestão de contas a pagar e a receber;
• Baixa de pagamentos efetuados /
recebidos;
• Lançamento das despesas e receitas
no sistema de Gestão Financeira;
• Gerenciamento das contas mensais
em sistemas online ou em planilha;
• Inclusão de contas a pagar no bankline;
• Verificação  e controle de depósitos /boletos
pagos;
• Implantação da rotina e organização
financeira;
• Salvar notas fiscais e comprovantes de
pagamentos para envio ao contador;
• Levantamento de custos para gestão
de festa e eventos;
• Previsão de planejamento financeiro
Semestral, bimestral e anual conforme a 
necessidade do cliente.

Suporte administrativo e de 
gestão pessoal:

• Controle da agenda WhatsApp do
cliente;
• Cobrança de inadimplentes via WhatsApp
• Contato com fornecedores de serviços
de telefonia, TV, Internet, Gás, Condomínio, etc.;
• Elaboração  e alimentação de slides e planilhas;  
e sistemas;
• Cotação e compra de insumos
• Gestão de viagens  (reserva de hotel, compra de 
passagem aérea, aluguel de carros e etc);
• Anúncios de produtos usados no Mercado
Livre, OLX, marketplace facebook;
• Gestão de e-mail e correspondências
virtuais;
• Agendamento de postagens para as redes
sociais;
• Consulta e emissão de guias de impostos:
IPTU, IPVA, multas;
• Digitação e confecção de ofícios e
documentos;
• Emissão e consulta de certidões negativas
(Federal, Estadual, Municipal,
FGTS, Trabalhista, Simples Nacional);
• Gestão de logística, rastreio de mercadorias,
controle de envios via correio Jadlog e outros;
• Levantamento de custos e elaboração
de orçamentos;
• Organização de arquivos e pastas em
diretórios online;
• Controle e acompanhamento de
registro da marca e/ou no INPI;
• Envio de presentes, cartão de aniversário 
convites, brindes e etc;
• Envio de formalidades sociais em luto;
• Lembretes de compromissos;
• Serviço de confirmação de presença
(RSVP);
• Suporte na organização de festas e 
confraternizações on line e presencial.



PACOTES E  POLÍTICA DE  
ATENDIMENTO

O valor é pré-pago e válido por até 30
dias. As horas continuam sendo medidas e
o pacote é renovado todo mês, caso houver
necessidade na variação da demanda.

Os pagamentos são feitos por boleto.

O relatório das horas trabalhadas será
enviado no fechamento de cada mês para o
seu controle, juntamente com a n.f

Envio de relatórios e feedbacks
frequentes para que você fique por dentro
de tudo que se passa no seu negócio.

RESCISÃO
A rescisão do contrato não irá ocasionar o

pagamento de multa, podendo ser feita a
qualquer momento. Por uma questão de
programação, solicito que seja feito com
um mês de antecedência.

OUTRAS INFORMAÇÕES
Todas as informações fornecidas são de

sigilo absoluto, ou seja, tenho cláusula de
confidencialidade no contrato.

ENTRE EM CONTATO:

+55 34 99880-4369

@dalisolucoes

dalisolucoesvirtual@gmail.com

QUANTIDADE  
HORAS/MÊS

VALOR 
POR MÊS

NOME DOS PACOTES

8 R$ 566,00 PRIMAVERA

12 R$ 836,00 VERÃO

16 R$ 1043,00 OUTONO

20 R$ 1250,00 INVERNO

PACOTE DE HORAS:

www.dalisolucoes.com

P.S: Caso os pacotes sugeridos acima, não estejam adequados a sua 
necessidade, entre em contato, para que juntos possamos elaborar 

algo dentro das suas particularidades.


