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ESTRATÉGIA DE NEGÓCIO
A estruturação de uma Estratégia de Negócio em todas as dimensões,
no Médio e Longo Prazo, promove a sustentabilidade e a maximização
dos resultados da empresa.

REFLEXÃO
ESTRATÉGICA
As
empresas
devem
procurar
refletir
estrategicamente, observando o mercado, com o
intuito de se desenvolverem e alcançarem os
objetivos a que se propõem.
Com este serviço, pretendemos analisar a situação e
estratégia atual da empresa, definindo não só os
resultados a atingir, bem como as ações
necessárias para os alcançar.
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PLANO
ESTRATÉGICO
A criação de um Plano Estratégico é essencial para o
desenvolvimento da organização, consagrando
metas a atingir, enquadradas na sua visão.
A ISCTE Junior Consulting desenvolve este serviço,
com o propósito de ajudar as empresas a analisar o
contexto e os seus recursos e capacidades,
definindo objetivos de curto, médio e longo prazo e
desenvolvendo um plano de ações que englobe
diversas dimensões.
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PLANO DE
NEGÓCIOS
A estruturação da empresa, a nível das mais
diversas áreas da gestão, permite a transformação
de uma ideia num negócio lucrativo e único, no
mercado em que se insere.
A ISCTE Junior Consulting auxilia as empresas
através da clarificação da ideia, análise do contexto,
caracterização do mercado, análise do target e
posicionamento, definindo objetivos.
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APOIO À EXPANSÃO OU
INTERNACIONALIZAÇÃO
Com o crescimento do mercado global, a expansão
e internacionalização são estratégias cada vez mais
adotadas pelas empresas, para alcançarem um
mercado mais vasto e fazerem crescer o seu
negócio.

Para tal, apoiamos as empresas a definir toda a
estratégia
de
expansão/internacionalização,
garantindo um processo bem estruturado, com o
melhor resultado.
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PREPARAÇÃO DE
CANDIDATURAS A INCENTIVOS
Existem, atualmente, inúmeras oportunidades ao
nível de fundos e incentivos a que as empresas se
podem candidatar. No entanto, muitas das vezes,
pelo escasso tempo disponível, deixam passar estas
oportunidades.

Assim, a ISCTE Junior Consulting pretende ajudar as
empresas a potenciar o seu negócio, apoiando-as no
processo de candidatura a incentivos, através da
preparação destas candidaturas.
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MAPEAMENTO E OTIMIZAÇÃO
DE PROCESSOS
Através do Mapeamento e Otimização de
Processos, é possível identificar e conhecer de
forma profunda os processos e atividades
executados pela empresa, permitindo determinar os
seus pontos fortes e possíveis melhorias.

Através deste serviço, pretendemos ajudar as
empresas a melhorar o seu desempenho,
otimizando as suas atividades e processos,
maximizando a eficácia e minimizando gastos.
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ESTUDO DE MERCADO
Os Estudos de Mercado permitem às empresas diagnosticar e
interpretar lacunas de mercado ou oportunidades de negócio.

DIAGNÓSTICO
DE MERCADO
O mercado é atualmente bastante volátil e como tal
as empresas devem conhecê-lo profundamente,
caso pretendam ocupar um lugar relevante no
mesmo.
Para tal, ajudamos as empresas a analisar o
mercado, percebendo como está a evoluir,
identificando os principais players e estudando
como se comportam os consumidores.
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ANÁLISE DE
BENCHMARKING
O mercado é cada vez mais competitivo e as
empresas devem procurar inovar e manterem-se
relevantes. Para tal devem implementar na sua
estrutura boas práticas reconhecidas no mercado.
Este serviço consiste na avaliação de produtos,
serviços ou processos de trabalho de organizações
reconhecidas pelas suas boas práticas, com o
propósito de as implementar na organização.
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ANÁLISE DE
CONCORRÊNCIA
Realizar uma Análise da Concorrência é um ponto
vital para qualquer empresa, para compreender
melhor a sua posição no mercado face aos seus
concorrentes e identificar possíveis pontos de
melhoria.

Assim, ajudamos as empresas a identificar os seus
concorrentes diretos e indiretos e a realizar a sua
análise através de dados e indicadores, percebendo
que resultados estão a atingir.
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ANÁLISE DE TENDÊNCIAS
DE MERCADO
A Análise de Tendências de Mercado permite às
empresas perceber em que sentido o mercado está
a evoluir, sendo determinante para a tomada de
decisão e desenvolvimento de planos estratégicos.
Através deste serviço, procuramos apoiar as
organizações para que consigam acompanhar a
evolução do mercado e as suas tendências, para que
se mantenham competitivas.
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ESTUDO DO COMPORTAMENTO
DO CONSUMIDOR
Os consumidores apresentam necessidades mais
complexas e são cada vez mais exigentes. Assim, o
estudo do seu comportamento por parte das
empresas é crucial para o seu bom desempenho.
Com este serviço, a ISCTE Junior Consulting
prontifica-se a ajudar as empresas a compreender o
processo de tomada de decisão do consumidor,
percebendo como, porquê, quando e onde o
consumidor compra ou não um produto/serviço.
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MARKETING
O Marketing permite à empresa, através da adequação do seu
posicionamento face ao mercado, alcançar o seu target, conquistá-lo,
diferenciar-se dos concorrentes e atingir os objetivos delineados.

ESTRATÉGIA DE
MARKETING DIGITAL
Com a transformação digital, o Marketing Digital
tem verificado um crescimento exponencial e é
atualmente uma das formas mais eficazes de
marketing.
Assim, para a definição de uma Estratégia de
Marketing Digital eficaz são desenvolvidos e
otimizados canais, como motores de busca, redes
sociais, e-mail, para que a empresa se conecte com
os seus potenciais e atuais clientes.

19

ESTRATÉGIA DE
SOCIAL MEDIA
As redes sociais fazem parte do dia a dia de
qualquer consumidor e como tal, é imprescindível
para uma empresa que pretenda ser relevante no
mercado, ter uma estratégia de social media bem
definida.

Assim, para desenvolver esta estratégia definimos os
objetivos a atingir, o target a alcançar, que tipo de
conteúdo partilhar, em que redes sociais estar
presente e quando publicar, apoiando o processo de
implementação da estratégia.
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PLANO DE
COMUNICAÇÃO
Para apresentar um novo produto/serviço ou lançar
uma iniciativa, as empresas têm de a comunicar ao
seu público alvo e para tal necessitam de delinear
um Plano de Comunicação.
A ISCTE Junior Consulting desenvolve este serviço,
com o propósito de ajudar as empresas a passar a
sua mensagem ao target definido, estabelecendo
objetivos e uma timeline e apoiando na avaliação
dos resultados.
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ANÁLISE DE
MARKETING
O Marketing é uma ferramenta crucial para criar
valor e satisfazer as necessidades de um públicoalvo, permitindo criar uma relação de proximidade
com este.
Assim, este serviço ajuda as empresas a definir,
organizar, executar/implementar e avaliar a sua
estratégia durante um determinado período de
tempo, com o propósito de alcançar os objetivos
delineados.
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RECURSOS HUMANOS
O Capital Humano de uma organização é o seu recurso mais valioso,
sendo um dos fatores chave para atingir o sucesso. Neste sentido, o
impacto de Estratégias de Recursos Humanos torna-se evidente tanto
no interior da organização como na sua envolvente.

ESTRATÉGIA DE
EMPLOYER BRANDING
Employer Branding trata-se de uma estratégia
utilizada pelas organizações para se apresentarem e
promoverem de forma atrativa e sustentada a sua
marca, valores e posicionamento enquanto
entidades empregadoras.

Assim, desenvolvemos Estratégias de Employer
Branding Externo e Interno, para ajudar a sua
organização a reter e atrair talento.
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APOIO AO RECRUTAMENTO
E SELEÇÃO
Um dos processos core de qualquer organização é o
Recrutamento e Seleção, sendo fundamental
garantir que se recruta e seleciona as pessoas com o
perfil mais adequado à organização.
Para tal, realizamos um levantamento de
necessidades, quer de funções ou competências,
delineamos estratégias de atração de candidatos,
culminando com a definição dos critérios de
seleção mais adequados.
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APOIO À GESTÃO
DA FORMAÇÃO
A Formação permite consolidar os conhecimentos
e competências dos funcionários, contribuindo para
uma melhoria tanto do seu desempenho individual,
como da performance da organização.
Este serviço passa por assegurar os principais
procedimentos no que diz respeito à Gestão da
Formação,
tais
como
levantamento
de
necessidades, definição da política e plano de
formação e avaliação da eficácia formativa.
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PLANO DE
COMUNICAÇÃO INTERNA
É fulcral que uma empresa estabeleça um Plano de
Comunicação Interna personalizado, adequado à
sua missão, visão e valores e adaptado à estrutura
organizacional.
A ISCTE Junior Consulting realiza, primeiramente, um
diagnóstico do atual processo de comunicação,
como forma de identificar as principais necessidades
e gaps. Em seguida, estabelece os principais
recursos, canais e intervenientes no plano de
comunicação e apoia a sua implementação.
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DESENHO DE SISTEMAS DE
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
Avaliar o desempenho dos recursos humanos de
uma organização permite analisar comportamentos
de forma a garantir qualidade e premiar bons
resultados, motivando a força de trabalho.
Para tal, desenhamos de raiz ou reformulamos o
Sistema de Avaliação de Desempenho, garantindo
o cumprimento dos requisitos legais e definindo
objetivos, competências a avaliar e intervenientes.
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DESENHO DE SISTEMAS
DE RECOMPENSAS
Premiar o mérito dos funcionários, permite motiválos, levando a um aumento da sua produtividade e
consequentemente a uma melhor performance
organizacional.
Seja criar um Sistema de Recompensas de raiz ou
realizar um diagnóstico do já existente, a ISCTE
Junior Consulting compromete-se a identificar os
comportamentos/resultados a premiar, definir as
recompensas associadas e os recursos necessários.
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RESTRUTURAÇÃO
ORGANIZACIONAL
A Restruturação Organizacional surge como forma
de garantir a coesão entre todos os processos,
adequando-os à sua missão, visão e valores e
fomentando uma cultura organizacional sólida.
O foco deste serviço incide sobre as principais áreas
relacionadas com os recursos humanos da empresa,
desde o processo de recrutamento e seleção, à
estratégia de employer branding e passando pela
formação e avaliação de desempenho.

30

IT
Com a globalização assiste-se a uma crescente necessidade de as
empresas se manterem competitivas e inovarem, incorporando na sua
estrutura plataformas digitais.

CRIAÇÃO/REFORMULAÇÃO
DE WEBSITE
Um website inovador e esteticamente atrativo
permite-lhe manter o seu negócio competitivo e
alcançar uma rede vasta de consumidores e
potenciais clientes.
Assim, a ISCTE Junior Consulting prontifica-se a
desenvolver de raiz ou reformular o seu website,
garantindo que satisfaz todas as necessidades
funcionais e estéticas pretendidas.
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CRIAÇÃO DE
PLATAFORMAS INTERNAS
As Plataformas Internas são essenciais para o bom
funcionamento de uma empresa, garantindo a
gestão eficiente dos seus recursos e um aumento de
produtividade.
Através deste serviço, desenvolvemos plataformas
internas, adequadas às necessidades da empresa,
utilizando OutSystems, nomeadamente, plataformas
de Gestão de Funcionários, Gestão de Projetos,
Intranet, entre outras.
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AVALIAÇÃO DE PLATAFORMAS
INTERNAS
Avaliar as Plataformas Internas, garantir a sua
otimização, acessibilidade e fácil utilização nem
sempre está ao fácil alcance das organizações.
Assim, ajudamos a medir o desempenho atual das
suas plataformas, realizando um levantamento de
necessidades e garantindo uma utilização user
friendly, propondo soluções viáveis.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL
Impactar positivamente a sociedade e o ambiente, incorporando
estratégias que permitam às empresas ser a diferença que querem ver
no mundo.

ALINHAMENTO AOS OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
estabelecem um quadro de 17 Objetivos destinados a
combater os problemas sociais, económicos e
ambientais a nível mundial no processo rumo a
2030.

As empresas têm realizado esforços para integrar a
sustentabilidade no centro da sua estratégia. Assim,
fornecemos know-how para apoiar estas empresas
na identificação das metas tangíveis e objetivas a
que poderão e deverão dar resposta.
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DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA DE
RESPONSABILIDADE SOCIAL
A definição de uma Estratégia de Responsabilidade
Social tem-se verificado uma necessidade crescente
nas empresas, devendo esta estar assente nos
valores, atividade e objetivos da empresa como um
todo.

Assim a ISCTE Junior Consulting apoia na definição
da relevância e na identificação das oportunidades
de criação de valor partilhado, assim como estruturar
um plano de comunicação desta estratégia.
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ENVOLVIMENTO DOS
COLABORADORES
Garantir o envolvimento dos colaboradores em toda
a implementação da Estratégia de Responsabilidade
Social ou Sustentabilidade é crucial para o seu
sucesso.
Para tal, ajudaremos a definir metodologias de
auscultação e envolvimento colaborativas, apoiar a
formação dos colaboradores e recolher os seus
insights para incorporação na estratégia.
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POLÍTICA DE
SUSTENTABILIDADE
A integração de uma Política de Sustentabilidade
nas empresas tem sido um desafio constante, uma
vez que implica não apenas a definição, como
também a implementação e comunicação de uma
Estratégia de Sustentabilidade, no seu todo.

Pretendemos definir e aplicar uma estratégia
baseada no que é importante para a organização e
no seu negócio e simultaneamente para as partes
interessadas, bem como definir objetivos e ações
concretas, medir e apresentar formas de comunicar
a estratégia e os seus resultados.
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ONDE
CHEGÁMOS

O QUE DIZEM OS
NOSSOS CLIENTES

“

“
“

A IJC demonstrou ao longo do tempo uma disponibilidade, esforço, e, acima de tudo,
capacidade de atingir resultados estabelecidos muito positivos. A equipa de trabalho está
de parabéns pelo trabalho apresentado, pois apoiou a PT na criação de uma metodologia
que será reutilizada recorrentemente no futuro próximo. Foi um privilégio trabalhar com
jovens com elevada capacidade e que demonstram um constante desejo em aprender.

“

(Antiga PT)

O trabalho desempenhado pela ISCTE Junior Consulting superou as
expectativas quanto à qualidade aliada à vossa disponibilidade e
responsabilidade no cumprimento de prazos, impactaram
significativamente o Mundo Ageas distinguindo-se com um
profissionalismo inquestionável.

Nota: Por questões de confidencialidade, os projetos apresentados são apenas alguns dos projetos elaborados pela ISCTE Junior Consulting
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A ISCTE JUNIOR CONSULTING EM
NÚMEROS
PRÉMIO

PROJETO
INOVADOR
DO ANO

100%

2014

FORMAÇÕES

EXTERNAS
2019 / 2020

50H

PRÉMIOS

VOLTARIAM A
TRABALHAR
COM A IJC

JÚNIOR
EMPRESA

CERTIFICADA
DESDE 2014

ANOS DE

EXPERIÊNCIA

10 ANOS

JÚNIOR EMPRESA
DO ANO

2014, 2015 e 2021

TAXA DE
SATISFAÇÃO
COM O PROJETO

96%
PRÉMIO

JÚNIOR EMPRESA
MAIS INOVADORA
2021

PARCERIAS

INTERNACIONAIS

PROJETOS DE
CONSULTORIA
REALIZADOS

+100

PRÉMIOS JE PORTUGAL

2 Continentes
4 Países

4

FORMAÇÕES

PRÉMIOS
PROJETO DO ANO

INTERNAS
2019 / 2020

1065H

2015, 2016, 2018,
2020 E 2021
42

CONTACTOS
ISCTE-IUL, Avenida das Forças Armadas,
Edifício II, piso 0, sala D21
Geral

geral@isctejuniorconsulting.com

Vice - Presidente | Mariana Patrício

mariana.patricio@isctejuniorconsulting.com

(+351) 964 082 498
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OBRIGADO PELA ATENÇÃO

