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CONHEÇA-NOS
Somos a consultora que não separa
competências técnicas de competências
humanas.

Distinta de uma consultora tradicional,
onde há pouco envolvimento e processos
muito estandardizados, focamo-nos no
propósito do promotor e na sua visão.

Não separamos competências técnicas de competências humanas. Os Recursos
Humanos são tratados como uma área estratégica da empresa;

Criamos uma cultura de serviço focada no cliente com a difusão da visão do
negócio por todos os colaboradores;

Trabalhamos as áreas de Desempenho do Negócio, Recursos Humanos, Startups
& Empreendedores e Academia de formação.

Em qualquer processo de consultoria estamos juntos do início ao fim:

Diagnóstico, gestão, acompanhamento e follow-up;

Todos os programas podem ser desenhados à sua medida;

Não criamos relações de dependência. Desenvolvemos as suas pessoas para
serem os seus consultores.

O NOSSO DIFERENCIAL
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Não estamos numa entrevista, mas o nosso defeito é o Perfecionismo.

Tudo que entregamos ao cliente é pensado para exceder suas
expectativas. Faça um teste.

Diga-nos até onde quer ir e iremos Juntos.
Não o abandonamos a meio do processo. O nosso serviço vai além de
uma entrega, trata-se de um plano customizado de sucesso.

Apaixonados pelo seu projeto.

Olhos nos olhos, conhecemo-nos e apaixonamo-nos pelo seu sonho.

Somos fascinados pelo propósito da marca que quer construir.

Consultores de negócios Criativos existem? Sim encontrou!

Designers, digitais, conectados e atentos, além da experiência em
diversos setores e mercados. Nós avisámos: não somos uma consultora
convencional.

Somos Pintores de um quadro maior.
Não limitamos nossa visão e não olhamos apenas para o problema.

Analisamos competências técnicas e humanas, além de diversos
setores, mercados e tendências em busca da solução perfeita.

OS NOSSOS PILARES

Pessoas.
As pessoas são a chave do
sucesso de qualquer negócio.

Sejam clientes, colaboradores, ou
a liderança, todos possuem
conhecimento individual e
experiências relevantes ao
processo de consultoria.

Envolvemos todos.

COMO TRABALHAMOS

Visão.
Acreditamos que a sua visão de
negócio é o que mais importa para
alcançar os resultados que espera.

Por isso, com máxima atenção ao
mercado, tendências, tecnologias e
diversos setores, difundimos a visão
para que seja partilhada por todos.

Todos olham para o mesmo objetivo.

Serviço.
Gandhi não mentiu quando disse:

“Quem não vive para servir, não
serve para viver”. Conhecemos o
poder transformador de uma cultura
de serviço. Vamos levar isso às
empresas, colocando equipas ao
serviço da visão de grandes líderes..

Todos servem ao negócio.

www.empvision.com



WWD - PROGRAMA IMERSIVO DE EQUIPAS

O Wild Working Days (WWD) é um programa com uma metodologia de imersão que
permite que a parte ou totalidade da sua equipa de gestão pare por um curto período
de tempo apenas para se focar na melhoria de desempenho do negócio.

Pode ser utilizada para um diagnóstico empresarial, identificação e análise de riscos
que possam afetar a empresa, para construir uma visão, identificar oportunidades de
crescimento ou necessidades de formação.

Aplique esta metodologia com o apoio de um consultor Empvision para envolver a sua
equipa de gestão num momento que seja relevante para todos e para o negócio.

Desempenho do Negócio

OS NOSSOS SERVIÇOS

dos CEOs top performers nas melhores empresas (IBM-The 2021 CEO
Study), consideram a agilidade e flexibilidade operacional como
prioridade.

Com o envolvimento das suas equipas para atingir a eficiência e
sucesso que deseja, temos os produtos ideais para si. 

56%
Qualquer gestor já passou por problemas de desempenho nos negócios.

ESTUDO DE MERCADO

Receba um relatório de análise à sua arena de mercado com informações sobre as
tendências do setor onde atua, informações valiosas sobre o seu cliente e principais
concorrentes.

Este estudo é muito útil para que possa alinhar a estratégia de marketing e melhorar a
performance das suas vendas. Este serviço inclui uma sessão que pode ser presencial
ou online onde explicamos como é desenvolvida esta análise, para que possa ser
implementada de forma periódica pela sua equipa de gestão.

www.empvision.com

A partir de
306€ + IVA /dia

1440€+iva



Recursos Humanos

dos CEOs (Visual Capitalist) assumem dificuldade em mudar a sua cultura
organizacional, então provavelmente irá passar por este problema.

Temos então o produto ideal que vai desenvolver seus colaboradores,
além de capacitar e dar suporte ao sobrecarregado RH num programa
customizado.

50%
O seu departamento de RH cuida verdadeiramente das suas pessoas?

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

Este programa foi desenhado para empresas que esperam corresponder às expectativas das
novas gerações que integram o mercado de trabalho, melhorar a retenção e performance. 

Os novos talentos procuram empresas que se preocupam os trabalhadores que integram, para
que possam crescer com ela com oportunidades iguais e para que sintam que fazem parte de
um projeto com sentido onde a sua ação tem importância. O grande objetivo deste programa,

com uma abordagem Top-Down é criar Equipas de Alta Performance, motivadas e alinhadas
com visão de grandes líderes. Contempla um diagnóstico de 4 semanas (a começar pelos
gestores e alargado a todas as pessoas da empresa) e a criação um plano de ação a 3 meses
(ou mais) que pode incluir mentoria, formação à medida, eventos, entre outros.

OS NOSSOS SERVIÇOS

SERVIÇO HAPPINESS MANAGER

Este profissional, tal como o nome indica, faz a gestão e a monitorização da felicidade e da
satisfação dos colaboradores no seu local de trabalho. O Happiness Manager deve criar e
fomentar um ambiente saudável e familiar, o que passa pela organização de eventos e
atividades que permitam estreitar os laços entre os colaboradores e a empresa, aumentar o
nível de felicidade, bem-estar, desenvolvimento pessoal e satisfação.

Muitas empresas podem considerar ser um investimento prescindível, no entanto, a longo prazo
irá proporcionar melhores resultados para a organização, tanto ao nível da sua imagem
externa, como ao nível do desempenho.

www.empvision.com

LIDERANÇAS ÁGEIS

Aquilo que diferencia uma empresa boa de uma empresa excelente, passando-se a barreiras
das condições dignas de trabalho, é uma liderança exemplar. E para se ser um bom líder
importa trabalhar quatro aspetos fundamentais: Empatia, Assertividade, Compromisso e
Competências.

A nossa metodologia pressupõe não só o desenvolvimento de competências técnicas mas
também humanas da sua equipa de gestão. O processo inicia-se com um diagnóstico de
necessidades da sua equipa de gestão e criação de um plano de ação que pode incluir
mentoria individual, formação à medida e/ou  eventos em equipa.

A partir de
1500€ + iva*

(*) O valor mensal apresentado tem como referência uma empresa com dimensão até 60 colaboradores.

 a partir de 

1170€ + IVA

A partir de
1800€ + iva*

(*) O valor apresentado tem como referência uma equipa de gestão até 12 pessoas. Inclui diagnóstico das lideranças, 1 sessão de grupo  de 1

dia e desenho de um plano de ação.

(*) O valor apresentado inclui 1 newsletter  interna para colaboradores, dinamização do serviço de coffee-break online, 1 happy friday, 1 webinar 
 e 5 sessões de mentoria individual 



Startup e Empreendedores

das Startups falham por não perceberem se o mercado procura realmente seus
produtos e/ou serviços, segundo estudo da CBI Insights. Além disso fatores
como: onde procurar investimento, dificuldade na angariação de parcerias e
equipa com skills insuficientes também influenciam nos altos índices de falência.

O nosso serviço responde estas e outras exigências. Contacte-nos e saiba
mais.

42%
Vamos entender de uma vez por todas o posicionamento do seu negócio no mercado?

ANÁLISE DA ARENA DE MERCADO
POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO
FORMULAÇÃO ESTRATÉGICA
MARKETING ESTRATÉGICO, TÁTICO E OPERACIONAL
O FUNIL DE VENDAS
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
VIABILIDADE FINANCEIRA DO PROJETO
ANÁLISE DE RISCOS
BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO
PITCH PARA INVESTIDORES

BUSINESS DESIGN

Desenho ou Redesenho do seu modelo de negócio

Utilizamos a metologia de design thinking para desenhar modelos de negócio.

Isto significa que partimos do propósito do promotor para identificar
oportunidades que permitam a construção de negócios resilientes e relevantes.
Mais do que um plano de negócio, inclui ainda o módulo de pitch para
investidores e um plano de ação a 1 ano.

Ideal para empreendedores / Startups, bem como para empresários que
precisem de rever o seu posicionamento na arena de mercado.

Estrutura:

OS NOSSOS SERVIÇOS

www.empvision.com

2990€ + iva



Definir o posicionamento da sua empresa e/ou analisar o potencial de uma
ideia de negócio.

Construir um Business Model e um Business Plan aplicando os conteúdos das
aulas.
Ter um olhar externo à sua ideia ou ao seu modelo de negócio atual e
identificar novas formas de o rentabilizar.
Minimizar riscos, adotando boas práticas de gestão e análise.

Dominar os passos legais e fiscais a considerar para constituição e
funcionamento do negócio.

Saber vender a sua ideia às pessoas certas e atrair potenciais investidores.

CURSO + MENTORIA

Business Design: da ideia ao plano de negócio

Objetivos do curso

34 horas de formação + 6 horas de mentoria para discussão e análise do
trabalho desenvolvido.

Online | Horário pós-laboral

OS NOSSOS SERVIÇOS
Academia Empvision

Empreender, gerir um negócio, lançar um novo produto ou serviço. Tudo requer
tempo, dinheiro, dedicação e conhecimento. Os nossos programas de formação
executiva são voltados para as dores mais comuns de gestores e das suas
equipas.
Contacte-nos hoje mesmo, fique a conhecer as propostas de formação existentes
ou crie uma à sua medida.

As Nossas formações executivas vão além de uma simples aula.

ENV

ision
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550€ + IVA



Empathy
Empowers
Your
Vision

+351 927 962 673

hey@empvision.com
www.empvision.com

Social: /empvisionconsulting

http://www.empvision.com/

