
oi.intelectto@gmail.com

@intelectto_ in/intelectto

www.intelectto.co

+55 82 99390-1252
 Portfólio de 

Soluções



Por que fazemos 
o que fazemos?
Nós acreditamos que a criação de inovações e os 
processos de transformação digital podem ajudar as 
empresas que buscam se desenvolver e estabelecer 
diferenciais competitivos no mercado.

Quem somos e 
o que fazemos?
Somos uma empresa que orienta empreendedores 
que buscam entender as mudanças do mercado e 
potencializar os resultados dos seus negócios 
através de métodos e ferramentas de inovação e de 
transformação digital.



Nossas soluções estão 
divididas em 04 áreas:
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- Entender o posicionamento do negócio frente ao cenário 
competitivo para direcionar as ações estratégicas e tomar decisões 
assertivas;

- Mapear as interações com clientes e colaboradores, acompanhar as 
tendências do mercado e entender as principais mudanças na cultura 
e no comportamento do consumidor;

- Integrar os meios físicos e digitais da empresa para construir 
soluções inovadoras que atendam as demandas do cliente e 
aprimorem a sua experiência.

- Criar diferenciais competitivos para o negócio e otimizar os recursos, 
os processos, a infraestrutura tecnológica e os resultados �nanceiros 
da empresa;

O processo de transformação digital
está baseado em três pilares: a cultura,
as pessoas e a tecnologia.

A Transformação Digital possibilita:Solução 1:

Orientação em 
Transformação 
Digital



JORNADA
DO CLIENTEMódulo 1: Pessoas

Mapeamento das interações 
com clientes e colaboradores.

Módulo 3: Dados
Elaboração da estratégia de 
dados e indicadores do negócio.

Módulo 5: Inovação
Desenvolvimento e validação 
de soluções inovadoras.

Módulo 4: Valor
Criação das propostas de valor 
para os segmentos de clientes.

Módulo 2: Mercado
Identi�cação da competição e 
posicionamento de mercado.

SOLUÇÕES 
INOVADORAS

CENÁRIO DE 
COMPETIÇÃO

INTERAÇÃO
COM PESSOAS

ESTRATÉGIA 
DE DADOS

GERAÇÃO
DE VALOR

AVALIAÇÃO 
DE PERFIL DO 
NEGÓCIO

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



Qual o atual per�l do 
seu negócio?

Iniciante

O time do negócio já percebeu 
a necessidade de se atualizar e 

identi�cou que há um longo 
caminho a ser percorrido.

Transformador

A equipe já começou a 
desenvolver ações e estratégias 
voltadas para otimizar os seus 

resultados.

Nativo Digital

A estrutura organizacional da 
empresa está plenamente 

direcionada para o ambiente 
digital de negócios.

Esporádico

O time cria soluções ou aplica 
mudanças de forma esporádica 

e ainda não há um processo 
bem de�nido.

Idealista

A equipe possui ideias para 
potencializar a transformação 

digital que ainda serão 
colocadas em prática.
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Para gerar valor para um novo cliente 
é preciso pensar de forma diferente e 
desenvolver inovações...

A Jornada de Inovação possibilita:
Solução 2:

Jornada da 
Inovação

Identi�car as demandas dos clientes e desenvolver novas 
soluções para atendê-las;

Entender os movimentos do mercado e aprender novos 
modelos de receitas;

Construir diferenciais competitivos e aprimorar a proposta 
de valor do negócio;

Otimizar ou estabelecer novos processos e alocar recursos 
de forma assertiva.



PROTOTIPAÇÃO 
E VALIDAÇÃO

ESTUDO DE 
CLIENTES

DIAGNÓSTICO 
INICIAL

ANÁLISE DE 
MERCADO

CONTEXTO DE 
NEGÓCIO

PLANO DE 
MONETIZAÇÃO

CONSTRUÇÃO 
DE SOLUÇÕES

MENSURAÇÃO 
DA EVOLUÇÃO

JORNADA DA INOVAÇÃO
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Elaboração de estudos prospectivos que auxiliam na 
construção de estratégias para negócios e projetos, 
através da identi�cação das mudanças tecnológicas e 
os seus impactos no mercado.

Estudos Prospectivos Tecnológicos

Mentorias para empreendedores, assessorias, cursos, 
treinamentos, palestras e workshops  baseados em 
metodologias ágeis nas áreas de transformação 
digital, inovação e propriedade intelectual.

Mentorias e capacitações

Outras soluções:
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Desenvolvemos negócios através da 
inovação e da transformação digital!

www.intelectto.co

+55 82 99390-1252

oi.intelectto@gmail.com

@intelectto_

in/intelectto

Rhafaella Karlla
Economista, mestre em economia aplicada pela 
Universidade Federal de Alagoas, com ampla 
experiência pro�ssional em Gestão da Inovação, 
Empreendedorismo e Novos Negócios.

Washington Lima
Administrador e mestrando em Propriedade 
Intelectual pela Universidade Federal de Alagoas, 
atua com orientação empresarial nas áreas de 
Gestão da Inovação e Transformação Digital.

Nossa equipe

in/rhafaellakarlla

in/lima-wm


