
Reinventar o negócio Pós- 
Covid-19

ESPECIAL COVID-19

IMPROVE      TRANSFORM

BOOST 
YOUR 

BUSINESS

Conheça os serviços que a LCG 
desenhou para ajudar a sua empresa a 
recuperar ou sustentar o negócio no 
“pós-COVID”.

Não há memória de uma crise generalizada como a que 
vivemos, com os impactos a vários níveis em  todo o mundo. A 
Covid-19 obrigou a paralisações de diversos setores 
empresariais, levantando um conjunto de fragilidades que 
implicam a sua análise e reformulação, para que as empresas 
consigam encontrar oportunidades de melhoria e novas 
formas de potenciar o seu negócio.

A LCG preparou uma oferta, sustentada em 3 eixos de 
intervenção, para dinamizar e apoiar empresas 
independentemente da sua dimensão e setor de actividade.

OS 3 EIXOS DE 
INTERVENÇÃO

Incentivos & Investimentos 
(Profit & Loss)

Digital Foco e Ação no 
Mundo Digital

O Eixo: Incentivos & Investimentos é focado no apoio às empresas no

que respeita à análise e gestão dos ativos das empresas, na redução de 

custos, no apoio ao processo de candidaturas a incentivos (COVID-19 e 

outros) para desenvolvimento do negócio.

COMO PODEMOS 
AJUDAR?

Incentivos para o 
Desenvolvimento do Negócio

Incentivos & Investimentos (Profit & Loss)

Apoio na mensuração de ativos das 

organizações, com desenvolvimento de cenários 

e elaboração de recomendações de valorização 

de ativos.

Apoio no processo de candidatura a programas 

de financiamento.

Implementação de projetos de redução de 

custos, reduzindo desperdicios ao longo da 

cadeia de valor (renegociação de contratos, 

compras estratégicas, eliminação de 

redundâncias e sobreposições, etc.).
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Redução de Custos

Plano de Gestão de Ativos 
das Organização



O Eixo: Reinventar o negócio pós-Covid-19 incide sobre o desenho de 

novas estratégias ao nível de planos de continuidade de negócio e 

reposicionamento no mercado (pós-Covid-19), sobre a redefinição dos 

modelos de negócio e cadeias de valor, assim como a projeção de 

diferentes cenários com os respetivos impactos financeiros.

COMO PODEMOS 
AJUDAR?Reinventar o negócio pós-COVID-19

Elaboração de planos de continuidade de

negócio, contemplando, procedimentos, planos 

de contingência e de crise, e planos de mitigação 

e ação com responsabilidades e intervenientes 

(a nível de todos os stakeholders).

Projeção de cenários de riscos do negócio, 

identificação de oportunidades de melhoria e 

definição de recomendações de melhoria da 

eficiência operacional.

Redefinição do modelo de negócio e respetiva

cadeia de valor das organizações, tirando partido 

das mais-valias da economia digital.
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Reposicionamento estratégico da organização no 

mercado pós-Covid-19, aproveitando 

oportunidades relativas a novos clientes e novos 

mercados.
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O Eixo: Digital Foco e Ação no Mundo Digital incide no potencial

da economia digital, essencialmente na definição de estratégias de

negócio digital, mobilizando a virtualização do negócio, a desmaterialização 

e otimização dos processos, bem como a interação com clientes e

fornecedores.

Robotizar o Seu Negócio
Robotic Process Automation

Definição de Estratégias de Negócio Digital

Disponibilização de plataformas de

monitorização de performance, SLAs (níveis de 

serviço), em regime de teletrabalho assente em 

três vertentes: Controlo de Gestão, Colaboradores, 

Organização e Projetos.

Virtualização operacional das organizações, 

através da desmaterialização e automatização de 

processos e procedimentos, tendo por base a 

implementação de soluções de RPA (Robotic 

Process Automation).
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Plataforma de Monitorização 
de Performance do Talento  

Posicionamento do Negócio DIGITAL  
Estratégias para E-commerce

Comunicação 360 
Plataforma de Comunicação com 
Stakeholders

Integração num canal único da relação

comunicacional com os stakeholders.

04

Reposicionamento 
Estratégico no Mercado 
Pós-Covid-19

Redefinição do Negócio e 
enquadramento no
Digital

Risco Operacional 
 Análise de Cenários

Planos de Continuidade de Negócio  
Adequação ao pós-Covid-19 

A LCG presta serviços de consultoria, com competências multidisciplinares nas áreas de gestão 
estratégica e operacional, de sistemas de informação e apoio à gestão, de business intelligence, de 
finanças e contabilidade e de legal e incentivos. A LCG é uma entidade acreditada que pode ajudar 

numa perspetiva integrada, desde a prestação de serviço de consultoria para a candidatura, no 
financiamento e na implementação da solução. 

LCG, O SEU PARCEIRO 
PARA A INOVAÇÃO

Para mais informações contacte-nos para o email 
businesscenter@lcg.consulting

DIGITAL Foco e Ação no Mundo Digital

COMO PODEMOS 
AJUDAR?


