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JMVRelacionamentos
Sólidos por um
Mundo maior
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JMV

As verdadeiras relações humanas são aquelas 
baseadas no interesse genuíno pelo próximo; 
promovendo um vínculo mais sólido, gerador 
de confiança, lealdade e amor ao próximo.

PORQUE SÃO AS PESSOAS QUE FAZEM OS 
NEGÓCIOS
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Quem sou
eu?

.

Sou consultor autônomo. Uma das

minhas habilidades inatas é abrir

portas, tanto na esfera institucional

quanto na corporativa, gerando

relacionamentos sólidos. A

internacionalização faz parte do

meu caminho, tendo uma

especialização na América Latina

desde 2000, quando eu era

membro do conselho de

administração da "A Associação de

Jovens Empresários da Catalunha en

Barcelona (AIJEC)" e participei

ativamente da Confederação Ibero-

Americana de Jovens Empresários

(CIJE).

Meu DNA é inquieto em si mesmo, 

meu espírito empreendedor é inato 

na minha pessoa. Eu sempre vivi em 

dois mundos, o negócio e o social, Vivi 

muitas experiências em ambas as 

áreas.

As dificuldades tocaram a minha porta

mais de uma vez e sempre optei pela

maneira me levantar e continuar

andando em vez de desistir,

aprendendo as lições associadas,

entendendo que todas as experiências

carregam uma mensagem para um

mesmo, para ser um pouco melhor

que antes.
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Sobre
o meu Caminho

JMV
▪ Membro do Conselho de Administração da "Associação de Jovens Empresários da

Catalunha (AIJEC)" | 2000/2002.

▪ Freelancer como coordenadora de projetos e patrocínios da AIJEC | 2003/2006

▪ Assessor da Presidência da Confederação Ibero-Americana de Jovens

Empreendedores (CIJE) | 2004/2009.

▪ Sócio diretor consultor internacional de promoção de negócios da SETEJE, com

sede em Barcelona e Lima - criando acordos de colaboração com instituições

públicas e privadas no México e no Peru, no campo da promoção econômica e

participando na representação de qualquer um deles, em feiras internacionais. .

▪ Promotor e organizador de promoção econômica, especialmente a realizada no

Patronal da "Micro, Pequena e Média Empresa da Catalunha (PIMEC)", onde

participaram instituições dedicadas ao investimento e exportação do Peru,

Colômbia e Espanha, bem como um grupo de empresas do Peru e da Espanha.

▪ Membro da Comissão Internacional do PIMEC 2008/2010.

▪ Relações com entidades empresariais e empregadores, a nível nacional e

internacional.

A p r e s e n t a ç ã o  P r o f e s s i o n a l 
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Trabalhos

A internacionalização é um aspecto cada vez mais presente na

realidade empresarial atual. Existem várias dificuldades envolvidas:

conhecer o mercado, entender diferentes culturas, abrir portas e obter

contatos sólidos em um ambiente estranho para nós. Além de

monitorar e ter pessoal confiável disposto a estar ausente muitas

vezes por longos períodos de tempo.

Meu modelo de consultoria acredita que, atualmente, a introdução de

produtos ou serviços em novos mercados exige ações analisadas em

detalhes, planejadas e baseadas em uma estrutura estratégica que

garanta o sucesso.

Para isso, estão organizados três fases, cada uma delas de

importância vital e inter-relacionadas em um sistema que está

sustentado no qual elas se articulam umas com as outras.

JMV



6

• Homologação
• Estudo da competição
▪ Canais de distribuição e pontos de venda.
▪ Tendências e preferências do consumidor
▪ Análise do ambiente
▪ Previsão setorial
▪ Elementos auxiliares
▪ Conclusões Fase I

FASE 2 | DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO

▪ Conceituação da estratégia
▪ Elaboração de orçamentos de marketing,

comunicação, vendas, distribuição, etc.
▪ Operações de distribuição e

comercialização, fixação de atributos,
preços e margens de contribuição,
posicionamento, mecanismos de
execução de modelos

▪ Conclusões Fase II

FASE 3 NEGOCIAÇÃO E PROCESSO DE CONTROLE

▪ Desenvolvimento de negociação. 
Monitoramento, avaliação e controle

▪ Aplicação de medidas corretivas e de 
reprogramação que resultam do processo de 
avaliação

▪ Conclusões Fase III

JMV
INCORPORAÇÃO PARA NOVOS MERCADOS

FASE 1|ANÁLISE DE VIABILIDADE
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APOIO DAS ENTIDADES E EMPRESAS DE AMÉRICA LATINA
DEDICADO À PROMOÇÃO ECONÔMICA E À COOPERAÇÃO
INTERNACIONAL.

Promover a internacionalização

Especialmente das empresas médias das 

regiões representadas, abrindo novos 

mercados na Europa

Atração de parceiros europeus

Promover ações voltadas à diversificação da 

atividade empresarial

Incentivar a colaboração com instituições e organizações

No campo da promoção econômica e de negócios para o 

desenvolvimento de projetos conjuntos

Divulgar e promover as entidades representadas

Entre os diferentes atores governamentais e empresariais como polo 

de atração de investimentos que promovem o desenvolvimento 

econômico

JMV

A rede comercial internacional de entidades dedicadas à promoção econômica e / ou cooperação de muitos países latino-
americanos ainda tem um longo caminho para crescer. Além disso, as grandes capitais consomem quase todos os esforços da
rede atual, pois são, em grande medida, os pontos de venda onde costumam ver as empresas que querem desembarcar e / ou
investir, esquecendo-se muitas vezes das menores regiões onde, ainda hoje tudo deve ser feito ou simplesmente há um
caminho de desenvolvimento muito importante.

Meu modelo de suporte para essas entidades é baseado em diferentes ações voltadas para:
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Entre em contato,
Estarei disponível

Este documento é simplesmente isso,

uma descrição que precisa ser

contrastada com a necessidade do sseu

trabalho e os fatos. É por isso que

convido você a entrar em contato

comigo e dar a oportunidade de

conhecer e abordar as necessidades do

seu projeto. Essa será a apresentação

autêntica

ma i l

telefone ES

s ky pe

web s ite


