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Jamais te esqueças, para ser consultor tens 
de agregar valor.

Para saber como agregar valor tens de te 
relacionar com potenciais clientes 
constantemente, saber fazer as perguntas 
certas, ser verdadeiro(a) e um exímio(a) 
gestor(a) do teu tempo.

Lara Serafim, CEO & Fundadora da Empvision
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Lara Serafim

Estudou Gestão de Projetos (ISEG), Gestão Estratégica e Criação de Valor para 
empresas (Universidade Católica), foi consultora para a área de 
Boa-Governança na Organização Mundial do Movimento Escutista (WOSM) 
onde prestou serviços de consultoria a vários países da região Europeia e PALOP. 

Foi mais tarde Consultora & Associate Partner onde liderou uma equipa de 
analistas e consultores de inovação. 

Em 2021 decidiu criar a Empvision - A consultora de gestão e inovação que não 
separa competências técnicas de competências humanas.

Voltada para soluções, nada lhe dá mais prazer do que resolver problemas e ver 
empresas a crescer.  Vasta experiência comercial, gere atualmente o centro de 
coworking Mu Workspace que agrega vários empreendedores.

Mãe, Vegan, Empresária, é descrita pela equipa por ter uma energia inesgotável 
e conseguir fazer mil coisas ao mesmo tempo, sempre com boa disposição.
Defende que quem ama o que faz não se cansa de ensinar e de aprender.

Criou a Empvision pois sabe que são as empresas, através das suas ações,  que 
moldam o futuro e a vida das pessoas.

http://www.empvision.com
https://www.muworkspace.com/
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Mariline Pinto

Licenciada em Gestão, iniciou o seu percurso em 2006 no meio corporativo 
numa multinacional de Auditoria e Consultoria como Administrativa e mais 
tarde na coordenação e organização de eventos de formação. Em 2016 decidiu 
empreender, saiu do corporativo, e criou a sua própria marca pessoal.

Presta serviços como consultora e assistência onde testemunhou em primeira 
mão todas as dificuldades e desafios que empreendedores e prestadores de 
serviços têm na organização e nos processos administrativos do seu negócio. 

Como intermediadora de crédito apoia muitas famílias na reorganização das 
suas finanças pessoais.

Voltada para criar soluções de modo a facilitar e automatizar o dia a dia do 
BackOffice de um negócio, gosta do desafio da organização a 360º e da 
formação de forma a capacitar e dar autonomia aos empreendedores de 
fazerem crescer os seus negócios.

Foi a fusão de todas estas competências obtidas ao longo dos anos e dar a 
possibilidade de fornecer ao meu cliente um serviço de Excelência.
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Objetivos do 
Curso
Pretende-se que no final do 
curso os formandos sejam 
capazes de:

● Preparar metodicamente cada contacto 
comercial. Saber como conduzir as várias 
fases do processo de venda e de 
consultoria.

● Dominar ferramentas que tem ao seu 
dispor para concretizar os objetivos da sua 
equipa comercial.

● Dominar cada fase do ciclo de vendas.
● Saber estudar as necessidades e critérios 

de decisão dos seus clientes.
● Apresentar a sua oferta de forma 

persuasiva e de acordo com o perfil de 
cada cliente.

● Dominar o tratamento das objeções.
● Criar estratégias de gestão pessoal que 

permitam o melhor cumprimento dos 
seus objetivos.



Destina-se a:
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● Profissionais da área comercial.

● Freelancers / prestadores de serviços que 
pretendam crescer o volume de negócio.

● Pessoas que desejem tornar-se consultores no ramo 
imobiliário, marketing ou representar qualquer marca 
que venda produtos ou serviços.
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1. Mercado de Consultoria e as Competências do Consultor

1.1 Fundamentos da Consultoria

● O que é o serviço de consultoria
● Quem é o Consultor

 

1.2 Carreira de Consultoria

● Prós e Contras da Carreira de Consultoria
● Quanto ganha um consultor
● O perfil de consultor. Existe um perfil ideal? 

2. Estruturação da Consultoria

2.1 As primeiras decisões

●  A sua oferta – o que vou vender?
● O seu mercado – para quem vou vender
● Quais são os seus fatores de diferenciação?
● Qual é o seu posicionamento?

 

2.2 Análise do Cenário

● As suas capacidades Internas
● Quem é o cliente?
● Quem são os concorrentes?
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2.3 Gestão Organizacional da Consultoria

2.3.1 Aspetos Internos

● Metodologia de trabalho
● Gestão de uma equipa
● Parceiros
● Ferramentas de gestão

 

2.3.2 Aspetos Externos

● Branding: logo, cores, assinatura, email, domínio, cartão de 
visita

● Templates – PPT, Doc, Excel, Emails

3. Gestão Comercial da Consultoria

3.1 Comportamento do Cliente de Serviços

● Alinhamento de Expectativas

3.2 Como conseguir o primeiro cliente

● Definição e priorização de prospects
● Metodologias de abordagem
● Tangibilização da sua marca
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3.3 A Proposta Comercial

● Metodologia para desenhar sua Proposta Comercial
● Como precificar
● Entrega e apresentação de propostas comerciais
● Estratégias de Negociação
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4. Gestão do Relacionamento com o Cliente

 

4.1 Os entregáveis

● Workshops, apresentações, trabalho administrativo
● Cronograma
● Gestão do Projeto
● Emails – cobranças e follow-ups

4.2 Gestão do relacionamento com o cliente

● Como lidar com problemas no relacionamento
● Como apresentar notícias desagradáveis/ sensíveis
● Como dizer Não
● Como cobrar a um cliente devedor
● Como recuperar clientes



Preço e condições
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PRODUTO PREÇO INCLUI CONDIÇÕES

Curso “Capacitação para a prática 
do serviço de consultoria”.

210€+IVA.
Até 10 formandos.

desconto de 10% para 
empresas que inscrevam 
duas ou mais pessoas.

● 16 horas de formação distribuídas por 
dois dias completos e uma manhã.

● Formato Presencial
● Apresentação (PPTs)
● Certificado Empvision com duração e 

descrição dos módulos abordados
● Coffee-break
● Kit boas-vindas

Pagamento:
no ato de inscrição.
Não reembolsável.

Lisboa, 1 de outubro de 2021
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CURSO
16 H
● Formato: presencial
● Local: ANJE - Faro
● Datas:

-  Quarta e Quinta, 1 e 2 de 
fevereiro (das 9h00 às 
17h00) 
- Sexta, 3 de fevereiro (das 
9h00 às 13h00)

Informações por e-mail:
academia@empvision.com 
ou tel,92 796 26 73 

Formulário de Inscrição: AQUI

https://goo.gl/maps/DfbovL3B8j5HogLo7
mailto:academia@empvision.com
https://forms.gle/UucfwJhUipME5f9N9
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www.instagram.com/empvisionconsulting

https://www.linkedin.com/company/empvisionconsulting

Capacitamos negócios através de pessoas e 
transformamos pessoas através dos negócios.

http://www.empvision.com
http://www.instagram.com/empvisionconsulting
https://www.linkedin.com/company/empvisionconsulting

