Treasy é selecionada para o Scale-Up Endeavor 2019: o que muda
para você?

A Treasy foi uma das scale-ups selecionadas pela Endeavor, maior organização de apoio
a empreendedores de alto impacto do mundo, para participar do programa de
aceleração Scale-Up Endeavor 2019.
Scale-up, segundo a própria Endeavor, é uma empresa de alto crescimento cujo ciclo
acelerado de crescimento e criação de riqueza baseia-se, fundamentalmente, na
escalabilidade do seu modelo de negócio.
Selecionado em um grupo de 11 empresas em um
processo com quase 100 candidatas, a
oportunidade vem ao encontro dos quase
300% de crescimento da Treasy no último
ano, resposta a um trabalho realizado com muito
carinho na missão de ajudar empresas de
pequeno e médio porte a deﬁnirem um
objetivo econômico/ﬁnanceiro, elaborarem e
acompanharem um plano para atingi-lo com
sucesso.
Agora, o que essa oportunidade afeta em você que nos acompanha ou é cliente?
A Endeavor promove mentorias, treinamentos e conexão com a maior comunidade
de empreendedores de alto impacto do Brasil. Em seu conselho, constam nomes como
Jorge Paulo Lemann (3G Capital), Nelson Sirotsky (Grupo RBS) e Pedro Passos (Natura) e mais
de 235 empresas aceleradas em todo o Brasil.
Isso signiﬁca aproximarmos proﬁssionais multidisciplinares e com muita experiência na
construção dos pilares da Treasy: metodologia, educação e comunidade.
O pilar da Metodologia
A Metodologia Treasy de Planejamento e Acompanhamento de resultados já impacta
centenas de empresas pelo Brasil por meio do nosso software e serviços. Motivo de muito
orgulho para o nosso time, com o Scale Up Endeavor miramos espalhar o método para
empresas e parceiros de forma exponencial, tornando o processo de Planejar e
Acompanhar Resultados algo simples e natural para as empresas.
O pilar da Educação
Se você acompanha nossos artigos e materiais gratuitos, pode aguardar ainda mais
conteúdos, materiais e cursos com foco em elevar a gestão de resultados de sua
empresa ao estado da arte. Vamos beber da fonte de quem empreende com alto impacto
no Brasil e trazer conteúdos inspiradores e práticos para você trilhar esse caminho junto
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conosco!
O pilar da Comunidade
A Treasy agora faz parte de uma das maiores comunidades de empreendedores de alto
impacto do Brasil, e você pode ter certeza que isso irá se reﬂetir em nosso objetivo de
criar e fomentar a maior comunidade de Gestão de Resultados do Brasil. Em breve
você verá na prática nossa comunidade fomentando educação, boas práticas e gerando
negócios.
O ano está apenas começando e temos muito trabalho pela frente, mas avançarmos com a
certeza de estarmos muito bem acompanhados na jornada.
Vem com a gente!
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