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Consultoria de
Inovação

PARA
EMPRESAS
QUE CRIAM
UM MUNDO
MELHOR



A Empvision é uma consultora de gestão e inovação que não separa competências técnicas de

competências humanas. Através da consultoria de inovação garantimos que os nossos clientes estão

conscientes da sua proposta de valor e adotam práticas de gestão que tornam os seus negócios mais

reslientes num mercado em constante mudança.

Temos uma comunicação descomplicada, adotamos metodologias ágeis e adaptamo-nos facilmente a

qualquer ambiente organizacional.

A EMPVISION

A consultoria de inovação existe para todo o tipo de negócios. Para os que estão a nascer (Business

Design - Criação de Plano de Negócio), para os que querem crescer, ou para os que querem garantir que

têm tudo o que é preciso para sobreviver a um mercado em constante mudança (Diagnóstico

Organizacional).

Na Empvision vamos um pouco mais longe pois queremos garantir que a consultoria de inovação existe

para criar negócios sustentáveis, geridos por pessoas boas que procuram contribuir positivamente para

a criação de um mundo melhor.

PARA QUEM É A CONSULTORIA DE INOVAÇÃO?

MARCAS QUE CONFIARAM EM NÓS

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


BUSINESS DESIGN - CRIAÇÃO DE UM PLANO DE NEGÓCIO

CONSULTORIA DE
INOVAÇÃO PARA
CRIAÇÃO DE NEGÓCIOS

Utilizamos a metologia de design thinking para desenhar ou redesenhar modelos de negócio.
Isto significa que partimos do propósito do promotor para identificar oportunidades que
permitam a construção de negócios resilientes e relevantes.

Missão
Visão
Valores

Análise ao setor - As grandes tendências
Análise do Consumidor - quem é o nosso cliente?
Análise da Concorrência e Moodboard

SWOT - forças, fraquezas, ameaças e oportunidades
PESTLE - análise macro
5 Forças de Porter - medir a rivalidade do setor

Análise BGG - que produtos iremos vender
Matriz ANSOFF - que mercados com que produtos
Matriz GE - etapas (o que é prioritário)

Arquétipo de Marca e Slogan
Marketing Mix
Personas
Desenho do Funil de Vendas
Matriz Comunicacional
Proposta de marketing operacional nos canais digitais

O (S) PROMOTORES DO PROJETO

VETORES ESTRATÉGICOS

ANÁLISE DA ARENA DE MERCADO

POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO

FORMULAÇÃO ESTRATÉGICA

MARKETING ESTRATÉGICO, TÁTICO E OPERACIONAL

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
VIABILIDADE FINANCEIRA DO PROJETO
BUSINESS MODEL CANVAS 
PITCH PARA INVESTIDORES
PLANO DE AÇÁO A UM ANO - gantt chart

O QUE ENTREGAMOS
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Missão
Visão
Valores

Análise ao setor - As grandes tendências
Análise do Consumidor - quem é o nosso cliente?
Análise da Concorrência e Moodboard

SWOT - forças, fraquezas, ameaças e oportunidades
PESTLE - análise macro
5 Forças de Porter - medir a rivalidade do setor

Análise BGG - que produtos temos (e que novos podem ser desenvolvidos?)
Matriz ANSOFF - que mercados com que produtos
Matriz GE - etapas (o que é prioritário)

Arquétipo de Marca e Slogan
Identidade visual da marca
Marketing Mix
Desenho do Funil de Vendas
Personas
Matriz Comunicacional
Proposta de marketing operacional

Matriz de Riscos
Mapeamento da cultura 
Boas práticas de Gestão de  RH
Espaços de inovação
Política de diversidade

VETORES ESTRATÉGICOS

ANÁLISE DA ARENA DE MERCADO

POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO

FORMULAÇÃO ESTRATÉGICA

MARKETING ESTRATÉGICO, TÁTICO E OPERACIONAL

ANÁLISE DE RISCOS & CULTURA ORGANIZACIONAL

Analisamos o posicionamento estratégico da empresa (setor, consumidor, concorrência),
analisamos produtos e serviços existentes e que podem vir a ser criados, olhamos para a sua
marca e potencial de crescimento, avaliamos a cultura organizacional, espaços de inovação e
agilidade de processos, elaboramos uma apresentação e um relatório com recomendações.
Este relat́ório pode ser completo ou por módulos..

O QUE ENTREGAMOS

CONSULTORIA DE
INOVAÇÃO PARA
NEGÓCIOS EXISTENTES



hey@empvision.com
www.empvision.com

Social: /empvisionconsulting

VAMOS CONVERSAR?
HEY@EMPVISION.COM

TEL. 927962673

http://www.empvision.com/

