
A governança efetiva dos negócios apoiada  em processos e

serviços de informação bem  definidos, torna-se fundamental

para agilizar  os controles necessários para uma  administração

bem executada e garantia do  sucesso do empreendimento

empresarial.

 

Além disto, no mundo da informação,  passamos por profundas

reformulações advindas da tecnologia, cada vez mais  dinâmica,

móvel e flexível para suportar  inovações e viabilizar modelos de

negócio e gestão até então jamais praticados. 

CONSULTORIAS
Consultorias que estruturam os Negócios, envolvem as

pessoas, definem processos e a informação necessária. 
 

SOLUÇÕES
Soluções que agregam sistemas, tecnologia e

conhecimento que promovem engajamento e viabilizam

uma gestão operacional e estratégica segura.

 

SERVIÇOS
Serviços que suportam a monitoração do ambiente de

Negócios, fornecendo informação, expertise e

aconselhamento para a tomada das melhores decisões.

 

INFO4U
P O W E R E D  B Y  I N F O R M A T I O N

"UNIMOS PONTOS E LEVAMOS
INFORMAÇÃO PARA ATINGIR
OS OBJETIVOS DO SEU NEGÓCIO."

O QUÊ FAZEMOS?
Acreditamos no poder transformador da Informação para a

valorização dos Negócios. Assim nosso portfolio tem o

objetivo de estruturar, levar e trazer elementos necessários

para gerir, apurar resultados, engajar colaboradores e

parceiros e fidelizar clientes.



GESTÃO E INOVAÇÃO

Valinhos - São Paulo - Brasil 
atendimento@info4u.com.br • www.info4u.com.br

"MUITAS CRENÇAS PESSOAIS E A FALSA IDEIA DO CONTROLE OU DA
SEGURANÇA IMPEDEM QUE OS NEGÓCIOS PROGRIDAM E ASSIM, COM O
TEMPO ELES SE DETERIORAM, DEIXANDO OPORTUNIDADES E ESPAÇO
PARA OUTROS EMPREENDIMENTOS, QUE POR SUA VEZ, TEM A CHANCE
DE FAZER DIFERENTE E ASSIM ALCANÇAR SEUS OBJETIVOS...
 
FORNECEMOS AOS NOSSOS CLIENTES IDEIAS, PERSPECTIVAS E
ABORDAGENS DIFERENTES PARA SUA ATUAÇÃO ESTRATÉGICA NO
MERCADO. DESTA FORMA, NOSSAS PARCERIAS, COMO EM QUALQUER
OUTRO MODELO DE SUCESSO, FUNCIONAM COM BASE NA
TRANSPARÊNCIA, NA CONFIANÇA E NA VISÃO "GANHA/GANHA"." 

▬ João C. Pinke

Sabemos que ninguém nasce ou cresce sozinho, precisamos

compartilhar conhecimento, criar parcerias, investir no

desenvolvimento e no engajamento pessoal e profissional, e

principalmente, devemos ter foco nos objetivos desenhados.

 

Em nossa atuação consultiva procuramos sempre trazer as

boas práticas de mercado e entender a visão daquele

“Ecossistema”, sua estrutura, objetivos, motivações, grupos de

trabalho, as relações de parceria existentes, o portfólio, os

resultados obtidos, a experiência e a satisfação do cliente. 

 

Utilizamos  metodologias próprias, customizadas de acordo

com a necessidade, além de técnicas e ferramental

consagrados para obter rápidos avanços com segurança e

entendimento comum. 

 

Dentre nossas soluções trabalhamos com: 

Estruturação de planos e modelos de negócio

Remodelagem e desenho de processos 

Acompanhamento de indicadores de performance

Desenvolvimento e treinamento organizacional 

Pesquisas - mercado, consumo, opinião e tendência  

Projetos  de  informação  desde  a  modelagem  dos  requisitos

até a concepção de sistemas e serviços.


