business step
desenvolvimento de negócios

Serviços de Gestão Interina
(Interim Management)
OS SERVIÇOS DE INTERIM MANAGEMENT
A Business Step disponibiliza um conjunto de
Executivos de talento comprovado e com elevada
experiência de gestão, para a prestação dos seguintes
serviços de Interim Management:
Administração ou Direcção de Empresas;
Direcção de Unidades de Negócio ou Operacionais;
Lançamento de novas Empresas ou Unidades (de
Negócio ou Operacionais);
Diversificação / reforço em negócios existentes;

INTRODUÇÃO
Os Serviços de Interim Management da Business Step
oferecem aos seus clientes a possibilidade de
usufruírem
de
activos
estratégicos
externos,
fundamentais ao desenvolvimento dos seus negócios e
operações, em condições impares de qualidade,
flexibilidade, preço e risco.

Gestão de equipas (comerciais ou operacionais);
Gestão de fornecimento de projectos ou soluções.

BENEFÍCIOS
Resposta rápida a necessidades temporárias
criadas por exemplo por falhas na equipa de
gestão ou situações de mudança / reestruturação;

O posicionamento competitivo que as organizações
procuram de forma a obterem diferenciação da sua
oferta de produtos nos sectores onde operam, cada
vez mais competitivos, globais e dinâmicos, obriga-as
a terem equipas de gestão adequadas, de elevada
qualidade e que apresentem níveis de produtividade e
liderança inquestionáveis.

Possibilidade de usufruir de Executivos de talento
comprovado numa base de um serviço flexível, de
duração limitada e com uma percentagem de
envolvimento adequado;

Adicionalmente os mercados obrigam as empresas a
reagirem rapidamente aos seus movimentos mais
dinâmicos, consequências de efeitos como por
exemplo a rápida evolução tecnológica, os efeitos da
internet nos negócios, ou mesmo os fenómenos da
globalização ou da explosão de certas economias como
por exemplo a da China.

Aumento da equipa de gestão sem acréscimo de
Head Count;

As empresas têm actualmente de se adaptar a
movimentos dinamicamente complexos, respondendo
ao aparecimento de novos players, novos produtos,
novas regras e novas fronteiras de negócio. A inovação
nos negócios é algo que actualmente faz parte do
vocabulário de muitos gestores, permitindo criar
janelas de oportunidades para as empresas mais
rápidas e criativas nas respostas a estas mudanças.
Neste contexto a própria estrutura orgânica de gestão
das empresas tem de apresentar características
dinâmicas e flexíveis, nomeadamente na sua
composição e na forma como responde aos desafios
que o próprio negócio exige.
A solução pode passar assim pela contratação de
gestores altamente experientes, por períodos de
tempo limitado que, devidamente enquadrados numa
equipa de gestão, desempenhem missões com
objectivos bem claros e definidos, contribuindo assim
para um aumento do capital intelectual na empresa.

Base de trabalho em cumprimento de um projecto
com objectivos bem definidos e claros;

Transferência de custos fixos para variáveis;
Redução de custos;
Redução de risco.

ESTRUTURA
Os serviços de Interim Management são estruturados
de acordo com as necessidades específicas de cada
cliente, e serão objecto de contrato próprio que inclui
as condições gerais de prestação de serviço, os
objectivos, as obrigações das partes, as condições
financeiras e as condições de confidencialidade, entre
outras. Os Gestores Interinos que compõem os
serviços serão incorporados nas estruturas de gestão
dos clientes, respeitando a sua cultura, estrutura,
hierarquia, orientação e organização.

CONTACTOS
Business Step – Consultoria, Outsourcing e Formação
em Desenvolvimento de Negócios, Lda.
Av. Pinhal do Caldas, 73
Verdizela
2855-609 Corroios
tel: (+351) 210 994 439 fax: (+351) 212 942 719
e-mail: info@biz-step.com web site: http://www.biz-step.com

