CONTEÚDO PARA SITE

NEGÓCIO 4.0

MAIS DO QUE INDÚSTRIA, VOCÊ PRECISA ENTENDER QUAL É O SEU…

NEGÓCIO 4.0

POR QUÊ 4.0?
Sem dúvida, implantar 4.0 em sua empresa vai além da
indústria, da logística, e da tecnologia…4.0 é a nova
forma como os negócios serão realizados e nos habilitará
a responder de forma efetiva e rápida, todas as
demandas que a transformação digital e a nova
economia trouxeram.
Com o seu DNA voltado para tendências, futuro e
inovação a INOVA Consulting trás uma visão definitiva e
única de como a 4.0 irá transformar seu Negócio.

Quer saber como?

UM ROADMAP É PRECISO,
MAS, FEITO PARA SUA
EMPRESA!

• Cadeia de Valor: Buscar as maiores dores e bloqueios da Cadeia

com foco em otimizar T2M, receitas, custos e organização,
listando as oportunidades 4.0.
• Estratégia de negócio: Entender como a 4.0 irá garantir a

entrega da Estratégia do Negócio. Aplicação da ferramenta
Strategic Building Blocks.
• Cultura organizacional: Pessoas, cultura & design organizacional

– O Estilo Start-Up. Rever a estrutura organizacional do Negócio
e redesenhá-la de forma a garantir que a 4.0 seja implantada
com um mindset ÁGIL, que favoreça uma cultura de INOVAÇÃO.

“SITUAÇÃO ATUAL”

TRANSFORMAÇÃO
change
CONVERGÊNCIA

• Inventário de Dores da jornada: Desenhar a Matriz de atividades

com a visão de curto, médio e longo prazo do negócio,
atendendo a Estratégia.
• Viabilizadores/Soluções práticas: Criar um meio para que

soluções práticas e necessidades levantadas, sejam de fato
encontradas e tenham suas implementações, viabilizadas.

PRESCRIÇÃO
entendimentos e
próximos passos

• Resultados financeiros: O P&L será avaliado e o impacto de cada

atividade levantado, mensurado e demonstrado dentro da
própria Demonstração do Resultado.

A

ajustar expectativas
conhecer a realidade
inventariar

B

garantir ativação
envolver lideranças
realizar as mudanças

QUEM?

Um time diferenciado. Experiente em métodos e
processos, em desenvolver e executar estratégias,
mas, com a vivência real em implantação, geração e
gestão real de negócios e de valor.
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“O futuro tem muitos nomes: para o fraco é o
intangível, para o inseguro é o desconhecido e para o
corajoso é a oportunidade”
–VICTOR HUGO

