


O time de consultores ARDIRI faz isso apoiado em três pilares: Simplicidade, Agilidade e

Experiência.

Temos um time de consultoria multidisciplinar, que traz toda a experiência de mercado para

suas áreas de atuação, a fim de entender e atender nossos clientes da maneira exclusiva.

Atendemos qualquer tipo de segmento, por já termos atuado em pequenas, médias e grandes

empresas nacionais e internacionais, inclusive em startup's, nos segmentos de indústria,

comércio, varejo, atacado, serviços, engenharia, bens de consumo, agronegócios, aviação,

entre outros.

Prezamos pela organização nos serviços que prestamos, todo trabalho que realizamos é

documentado e tal documentação é entregue para o cliente, como uma biblioteca de

documentos para consulta.



Estruturação Empresarial

Readequar processos ou criar

novos, utilizando metodologias

objetivas para melhor

aproveitamento dos recursos com

foco no resultado.

Estruturação Comercial

Compartilhar com o cliente as

experiências em campo associadas

ao conhecimento técnico na área

para realização do "go to market".

Estruturação Sistêmica

Conectar clientes aos mais

modernos sistemas, estruturando

RFP, Gerenciamento do Projeto até

o GoLive. Experiência em projetos

de alta complexidade em diversos

segmentos.

Orientação Financeira

Especialistas em estruturação

financeira, investimentos e tomada

de recursos a disposição para

elaborar melhor estratégia para

tomada de decisão.



Empresariais

❖ Levantamento de Processos

❖ Remodelagem de Processos

❖ Macro Processos

❖ Decomposição de Processos

❖ Matriz de Riscos

❖ Elaboração de KPI's

❖ Gerenciamento de Projetos

❖ Gestão de Mudanças

Sistemas

❖ RFP, RFI e RFQ

❖ Análise de Proposta Técnica

❖ Pré / Pós Vendas

❖ Apoio a Tomada de Decisão

❖ Escritório de Projetos (PMO)

❖ Quality and Assurance

❖ Sustentação Administrativa

❖ Suporte Nível I

Comerciais

❖ Abertura de Mercado

❖ Aderência ao Mercado

❖ Política Comercial

❖ PDCA Comercial

❖ Estruturação de Canais

❖ PDV em Grandes Players

❖ Construção de Equipe

❖ Capacitação Comercial

Financeiras

❖ Terceirização (BPO)

❖ Rotina Adm/Financeira

❖ Controles Gerenciais

❖ Análises Financeiras

❖ Startup Valluation

❖ Viabilidade Financeira

❖ Analise de Investimentos

❖ Analise de Financiamentos



e-mail: contato@ardiri.com.br

site: www.ardiri.com.br
fones: (11) 98162-1520 | (11) 97629-3978 | (11) 99470-1710

Clique Aqui para solicitar uma reunião!

mailto:contato@ardiri.com.br?subject=Contato

