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A história da MundiServiços carateriza-se por um percurso de inovação e
de investimento na excelência dos seus serviços, assim como por um
processo de internacionalização sustentado
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Ao longo de quase 30 anos, a MundiServiços tem criado valor para e
com o seus clientes e parceiros, executando mais de 1000 projectos

É convicção da MundiServiços que o sucesso de todas as organizações
resulta do domínio e monitorização de dois vectores-chave da gestão
estratégica e operacional: DECISÃO e EXECUÇÃO
 As decisões devem resultar de uma adequada gestão do CICLO
DE DECISÃO ESTRATÉGICA – que negócio, organização,
processos e recursos? Qual a missão, a visão, os objetivos e o
planeamento?

ESTRATÉGIA

 E o respetivo valor será capturado através da implementação e
gestão do CICLO DE EXECUÇÃO OPERACIONAL – preparando os
recursos com as competências necessárias à execução das
atividades, de forma planeada e organizada e tendo como foco
os objetivos de negócio.

NEGÓCIO

ORGANIZAÇÃO

 Para garantia dos resultados, estes CICLOS devem funcionar
com MONITORIZAÇÃO continuada, num contexto de uma
gestão ÁGIL e em APRENDIZAGEM permanente.

RECURSOS

PROCESSOS

OPERAÇÃO

É com base nesses princípios que a MundiServiços tem desenvolvido e
implementado com os seus clientes e parceiros as soluções mais
adequadas à criação e concretização de valor estratégico e operacional











Planeamento Estratégico de Entidades Privadas e Públicas
Internacionalização
Projectos de Investimento e Soluções de Financiamento
Estudos de Mercado e Planos de Marketing
Avaliação e Fusão de Empresas
Avaliação de Execução e Impacto de Programas
Estudos de Impacto Socioeconómico
Parcerias Público-Privadas
Privatizações
Desenho e Implementação de Sistemas de Monitorização












Desenvolvimento e Eficiência Organizacional
Estruturas e Governo Corporativo
Modelos de Gestão
Contratos de Gestão
Parcerias Estratégicas e Operacionais
Processos de Sucessão
Orgânicas Públicas Centrais e Locais
Responsabilidade Social
Gestão de Programas e Projetos
Gestão da Mudança











Gestão de Recursos Humanos
Avaliação de Recursos Humanos
Programas de Capacitação e Formação
Formação-Ação
Aconselhamento de Executivos
Liderança e Teambuilding
Sistemas de Avaliação de Desempenho
Competências, Carreiras e Recompensas
Recrutamento e Seleção












Desenho e Reengenharia de Processos
Manuais de Procedimentos
Ferramentas de Melhoria Contínua
Gestão da Qualidade
Certificação de Sistemas (Qualidade, Ambiente e Segurança)
Monitorização de Resultados
Business Process Outsourcing (BPO)
Desenho de Sistemas de Informação
Procurement Internacional
Logística

Para enfrentar um contexto de mudança acelerada e, por vezes,
inesperada, a MundiServiços desenvolveu uma rede robusta de
competências que lhe permite agir de imediato e com qualidade a
qualquer oportunidade
 Um conjunto de operações regulares em Portugal, Cabo Verde,
Moçambique, Angola, Brasil, Guiné Bissau, Índia e São Tomé e Príncipe.
 Uma equipa de 25 profissionais em regime de exclusividade, cobrindo
todas as áreas estratégicas de competências.
 Um grupo de cerca de 50 especialistas que colaboram regularmente em
iniciativas com clientes em todo o mundo.

 Uma rede complementar com mais de 1000 especialistas em áreas
distintas, devidamente credenciados.
 Uma rede de cerca de 50 empresas e instituições parceiras em todo o
mundo com quem tem desenvolvido iniciativa e projetos.
 Um portefólio de mais de 1000 projectos concretizados com sucesso.

Focando-se num conjunto de clientes e parceiros, a MundiServiços
desenvolveu fortes competências sobre os seus negócios, assim como
na dinamização das redes e interfaces indispensáveis à gestão actual
 Domínio das competências e dinâmicas de Gestão Empresarial
a nível estratégico e operacional, em diversos países e
dimensões – empreendedorismo, PME e grandes organizações.

Instituições
Financeiras

Empresas

Instituições
Públicas

Associações
Empresariais

Agências
Internacionais

 Conhecimento profundo das Instituições Financeiras nacionais
e internacionais e dos modelos de financiamento para os
negócios e para o desenvolvimento.
 Participação directa e conhecimento aprofundado dos
processos de concertação empresarial a nível local e
internacional, em particular das associações empresariais e
câmaras de comércio.
 Envolvimento estreito com Organizações Nacionais e
Internacionais promotoras do Financiamento e
Desenvolvimento Económico e Empresarial.
 Acompanhamento de processos de procurement internacional
relevante permitindo a identificação de oportunidades de
negócio e criação de valor para os seus clientes e parceiros.

Face a este contexto e postura estratégica, a MundiServiços organizouse de forma a endereçar as exigências distintivas dos nossos clientes e
as suas necessidades e expetativas
MERCADOS

RECURSOS

SERVIÇOS

CONSULTORES

CLIENTES
EMPRESARIAIS E
INSTITUCIONAIS
ESTRATÉGIA

ESPECIALISTAS
COOPERAÇÃO
INTERNACIONAL PARA
O DESENVOLVIMENTO

ECONOMIA DO
DESENVOLVIMENTO
RECURSOS
HUMANOS

ORGANIZAÇÃO
E PROCESSOS

PARCEIROS

A MundiServiços considera também que a forma de prestar serviços de
consultoria de gestão nos dias de hoje deve ser flexível permitindo
responder às necessidades e desafios específicos dos seus clientes
PROJETO/ESTUDO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

PROGRAMA

Desenvolvimento de iniciativas
autónomas, executadas em
períodos relativamente curtos,
com entregáveis pré-definidos.

Disponibilização de competências
de gestão ou técnicas durante
um período de médio prazo e
com um esforço pré-definido.

Desenho de um plano de
actividades de médio/longo
prazo a que se segue a sua
execução, incluindo assessoria,
gestão e execução de projectos.

 A MundiServiços executa projetos

isolados, de âmbito fechado e com
atividades previamente acordadas.
 O cliente integra os entregáveis na

organização e com outros projetos
relacionados.

 Desenvolvimento de atividades

regulares/periódicas de assessoria
de negócio, técnica e/ou
comportamental ou ainda BPO.
 Realização de ações periódicas de

avaliação da qualidade dos serviços
prestados.

 Implementação de programas

estruturados.
 Atuação “com a pele do cliente”,

focada nos resultados a atingir.
 A MundiServiços integra as

diversas atividades e reporta os
riscos e problemas encontrados.

A postura de transferência de conhecimento da MundiServiços oferece
ainda a possibilidade de diferentes níveis de intervenção a selecionar
face à situação e necessidades específicas
Nível I - Orientar, Desenvolver Templates e Facilitar

+
Orientar,
Desenvolver
Templates e
Facilitar
Desafiar e
Controlar a
Qualidade

Liderar e
Executar

PROCESSO

I

Nível II - Desafiar e Controlar a Qualidade
Acresce ao nível anterior o controlo de qualidade dos conteúdos. Para isso, a
MundiServiços investe significativamente no conhecimento do negócio do
cliente, desafiando as análises e conclusões e aconselhando a gestão no dia
a dia no processo.

II
III

Neste nível a MundiServiços é facilitadora do processo. Forma os
participantes no tema específico, organiza e gere os workshops e fornece os
templates a serem utilizados.

Nível III – Liderar e Executar

+
CONTEÚDOS

Além de todas as outras atividades a MundiServiços também realiza a
investigação, compilação e tratamento de conteúdos necessários à análise e
discussão.

A MundiServiços e os seus profissionais está disponível, preparada e
empenhada para trabalhar em conjunto consigo na criação de valor para
o seu negócio

Contatos

Together We Create Value

Portugal

São Tomé e Príncipe

Moçambique

Cabo Verde

Tel. +239 221724
E-mail: adelinocd@gmail.com

Tel. +258 21 326 773
E-mail: msm.geral@tvcabo.co.mz

Tel. +238 2 621 446
E-mail: mscaboverde@cvtelecom.cv

Brasil
Tel. +55 61 8512 4833
E-mail: mundibrasil@yahoo.com.br

Tel. +351 21 361 72 30
E-mail: mundiservicos@mundiservicos.pt

www.mundiservicos.pt

