Consultora de Gestão e Inovação

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.

OS NOSSOS PILARES
Pessoas.

Visão.

Serviço.

As pessoas são a chave do
sucesso de qualquer negócio.
Sejam os seus clientes,
colaboradores, ou a
liderança, todos possuem
conhecimento individual e
experiências importantes que
devem ser aproveitadas.
Criamos espaços seguros nas
empresas para que pessoas
diversas tenham
oportunidades iguais.

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.

Gandhi não mentiu quando
disse: “Quem não vive para
servir, não serve para viver”.
Fazemos com que as suas
pessoas tenham visão de
negócio, percebam o impacto
das suas ações e cultivamos
uma atitude construtiva.

Envolvemos todos.

Todos olham para o
mesmo objetivo.

Todos servem ao
negócio.

www.empvision.com

O QUE NOS DIFERENCIA DE OUTRAS
CONSULTORAS DE GESTÃO?
APOIAMOS EMPREENDEDORES E GESTORES A MELHORAR
O DESEMPENHO DE NEGÓCIOS.

TRABALHAMOS OS RECURSOS HUMANOS COMO UMA
ÁREA ESTRATÉGICA DE QUALQUER NEGÓCIO.

NÃO SEPARAMOS AS COMPETÊNCIAS TÉCNICAS DE
COMPETÊNCIAS HUMANAS.

INVESTIMOS NO CONHECIMENTO DO PROMOTOR, DA SUA
VISÃO DE NEGÓCIO E HABILIDADES.

UTILIZAMOS UMA LINGUAGEM QUE ENTENDE.

NÃO CRIAMOS RELAÇÕES DE DEPENDÊNCIA.
DESENVOLVEMOS AS SUAS PESSOAS PARA SEREM OS SEUS
CONSULTORES.

OS NOSSOS VALORES: EMPATIA, INTEGRIDADE,
DIVERSIDADE E INOVAÇÃO.

www.empvision.com

OS NOSSOS SERVIÇOS
Consultoria de Inovação
Vamos entender de uma vez por todas o posicionamento do seu negócio no mercado?
Aplicamos a metodologia Design Thinking ao desenho de modelos de negócio. Criamos
planos de negócio, estudos de mercado, fazemos análise ao posicionamento
estratégico de empresas, estratégias de crescimento, desenho ou redesenho de
produtos e serviços, criação de estratégias de marketing e análise de viabilidade de
projetos.

BUSINESS DESIGN
Desenho ou Redesenho do seu modelo de negócio

2990€ + iva

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:
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

MARKETING REVIEW
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.
1400€ + iva

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.

OS NOSSOS SERVIÇOS
Gestão Estratégica de RH

O seu departamento de RH cuida verdadeiramente das suas pessoas?
Estes programas são desenhados a pensar nas lideranças e colaboradores
com o objetivo de melhorar a cultura organizacional e consequentemente o
desempenho do negócio.

CULTURE ACCELERATE PROGRAM
Este programa foi desenhado para empresas que esperam corresponder às
expectativas das novas gerações que integram o mercado de trabalho, melhorar a
retenção de talentos, criar espaços de senioridade e melhorar a performance das
suas pessoas.
sob consulta

O grande objetivo deste programa, com uma abordagem Top-Down é criar Equipas
de Alta Performance, motivadas e alinhadas com visão de grandes líderes. Começa
com um diagnóstico, realizado através de sessões individuais, mapeamento da
cultura e a criação um plano de ação a 3 meses que pode ser implementado de
forma autónoma pela empresa ou com o apoio da Empvision.

SERVIÇO HAPPINESS MANAGER

sob consulta

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 (trabalhando o Employer Brand), como ao nível do
desempenho.
Eis alguns exemplos de ações que podem ser implementadas com este serviço:
Academia de formação online em temas relevantes para colaboradores.
Coffee-breaks online para quem está em homeoffice.
Newsletter interna para colaboradores.
Happy Fridays no escritório.
Eventos (presenciais e/ou online).
Welcome boxes para acolhimento de novos colaboradores.
Sessões de Outplacement para colaboradores que saem da empresa.
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OS NOSSOS SERVIÇOS
LIDERANÇAS ÁGEIS

Orçamentado
à medida
da empresa
1600€ + IVA

306€ + IVA/dia

306€+IVA/ dia
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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 uma
formação à medida com a duração de 6 Horas (evento de um dia).

OS NOSSOS SERVIÇOS
Academia Empvision

As Nossas formações executivas vão além de uma simples aula.

ENV

ision

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.

CURSO + MENTORIA
Business Design: da ideia ao plano de negócio
Objetivos do curso

600€ + 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.

Módulos
EMPREENDEDORISMO
ANÁLISE DA ARENA DE MERCADO (SETOR, CONCORRÊNCIA E CONSUMIDOR)
POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO
FORMULAÇÃO ESTRATÉGICA
MARKETING ESTRATÉGICO, TÁTICO E OPERACIONAL
REDES SOCIAIS
O FUNIL DE VENDAS
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
NOÇÕES BÁSICAS DE CONTABILIDADE
VIABILIDADE FINANCEIRA DO PROJETO
ANÁLISE DE RISCOS
BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO
PITCH PARA INVESTIDORES
42 horas de formação + 6 horas de mentoria para discussão e análise do trabalho
desenvolvido.
Online | Horário pós-laboral | Todas as terças

OS NOSSOS SERVIÇOS
As Nossas formações executivas vão além de uma simples aula.
Temas para formação à medida (presencial ou online):
Formulação Estratégica (conhecer o seu posicionamento)
desde
150€/h

Conhecer o seu cliente - desenhar personas
Técnicas de Venda e gestão pessoal
Estratégias de angariação e retenção de clientes
Marketing Estratégico, Tático e Operacional
Modelação de processos de departamentos
Ferramentas para melhorar a produtividade
Gestão do trabalho remoto
Organização do trabalho
Gestão de tempo
Gestão de projetos
Como medir a performance de equipas
Ferramentas para otimizar as PME
Ideias para se relacionar com o seu cliente

306€+IVA/ dia

Como inovar nos produtos/serviços
Como introduzir a inovação no adn da empresa
Liderar pelo exemplo
Gestão de RH – Plano estratégico
O que é ser Client Centric?
Customer Success
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Empathy
Empowers
Your
Vision

+351 927 962 673
hey@empvision.com
www.empvision.com
Social: /empvisionconsulting

