Parceiros Globais,
Rede Global,
Engajamento Local.

APRESENTAÇÃO

A InReach Global Consulting foi formada em 2012 por sete
sócios provenientes de diversas partes do mundo. Hoje é
administrada por 3 sócios, que contam com uma experiência
acumulada de mais de 120 anos trabalhando nos mais altos
cargos em empresas multinacionais de grande sucesso.
Cada membro de nossa equipe, dos sócios aos consultores,
adquiriu ao longo dos anos conhecimentos de primeira mão
trabalhando em indústrias de grande valor, enfrentando
frequentemente graves problemas operacionais, onde o
conceito de sustentabilidade de longo prazo dependia de
uma constante capacidade criativa e da capacidade de
antever as adversidades.
À diferença das demais consultorias de gestão, a
nossa se caracteriza por sabermos exatamente
como as coisas devem ser feitas, pois já as
fizemos anteriormente.
Para as empresas que optam pela mudança para
estabelecerem ou manterem a competitividade,
oferecemos uma visão e serviços exclusivos que
contam com o respaldo de toda a experiência que
adquirimos durante as nossas carreiras de
sucesso.
A “agilidade” nos negócios equivale ao sucesso nos negócios. Baseados
em nossa experiência, acreditamos que as empresas eficientes são
aquelas que conseguem se manter fieis às suas estratégias, independente
do atual contexto dos negócios, caracterizado por mudanças cada vez
mais rápidas e por crescente complexidade. Isso requer “agilidade”: a
capacidade de antever, criar estratégias e responder rapidamente às
novas condições. Em tudo o que fazemos, nos esforçamos sempre por
melhorar a agilidade dos negócios de nossos clientes.
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Pelo que os clientes nos dizem e pela nossa própria
experiência trabalhando com consultores, acreditamos que
nossa abordagem se destaca por sua base em experiência
pessoal e espírito para entregar um serviço prático até que
os resultados sejam medidos. E como trabalhamos através
de uma verdadeira rede internacional de consultores
especializados, podemos nos envolver com você em uma
base local. Nossos serviços selecionados são inspirados por
uma abordagem que responde às demandas de construção
e manutenção de negócios no mundo atual de mudanças e
complexidades crescentes. Nossos serviços são voltados
para permitir negócios mais "ágeis".
Para podermos maximizar o valor de nossa
experiência, atualmente nos especializamos em
três áreas abrangentes:
1. Soluções Inovadoras para o Negócio
2. Engajamento com Agentes Internos e Externos
3. Treinamento e Desenvolvimento de Executivos e Líderes
Oferecemos também soluções personalizadas para desafios e
oportunidades empresariais específicas, de aquisições à otimização de
custos e à identificação de recursos necessários para cada uma das
funções específicas.
Abordamos a questão da consultoria de forma prática, colaborativa, pronta
para execução e voltada para os resultados. Como contamos com uma
rede de especialistas de âmbito mundial, tipicamente fornecemos apoio
aos nossos clientes formando equipes de projeto com recursos locais,
porém sob uma liderança global, que permanece sob os nossos cuidados
até a entrega dos resultados.
Nas páginas a seguir, forneceremos mais detalhes sobre a nossa
abordagem, os nossos serviços e o nosso pessoal. Maiores informações
poderão ser obtidas em www.inreachglobal.com.
Mas, justamente por sermos favoráveis a uma abordagem colaborativa,
sugerimos que você fale diretamente conosco acerca da qualquer dos
desafios ou oportunidades que você ou o seu negócio estiverem
enfrentando atualmente.
Entre em contato conosco em info@inreachglobal.com ou através de um
de nossos sócios.
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Aquilo em que acreditamos: Negócios “Ágeis” são sinônimos de
negócios de sucesso
Apesar de as empresas de sucesso apresentarem muitas
características admiráveis, são as qualidades a seguir que constituem
a marca registrada daquilo que chamamos negócios ”ágeis”:
• Elas incluem as suas estratégias e os seus planos nos atuais e
nos futuros cenários de seus negócios e no contexto em que
estão inseridos. Elas formulam e reformulam as suas iniciativas à
medida que as circunstâncias mudam, definindo sempre de forma
clara os resultados pretendidos.
• Elas conseguem tornar desafios em oportunidades que as tornam
diferentes da concorrência.
• Elas engajam de forma proativa as partes interessadas internas e
externas para assegurar que as suas iniciativas recebam o apoio e
a colaboração de que precisam.
• Elas desenvolvem o seu capital humano criando uma organização
formada por “conhecedores” ao invés de “teóricos”.

Soluções
Inovadoras

Agilidade
Empresarial

Engajamenyo
com Agentes
Internos e
Externos

Desenvolvimento
Humano

O que isso significa para os nossos clientes? Significa que toda a vez que
assumimos um compromisso, consideramos cuidadosamente junto com eles a
forma como o nosso trabalho pode aprimorar essas qualidades e melhorar a sua
capacidade de evoluírem e navegarem no dinâmico ambiente de negócios no qual
transitam.
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Focamos naquilo em que somos fortes: a nossa experiência
Na InReach, nos empenhamos por trazer para os nossos clientes
a nossa grande experiência, enfocando as áreas em que temos
grande conhecimento, fruto de décadas de prática profissional.
Apresentamos a seguir um perfil de nossos 5 Serviços
Especializados:
1. Acesso ao Mercado e Modelo de
Distribuição (Route To Market)
O cenário dos negócios globais sofre o impacto do grande número de
fatores complexos que o afetam: concorrentes locais e internacionais,
cadeias de abastecimento cada vez mais complexas, necessidade
crescente de economia de escala, a busca de sinergias, a atenção com os
nichos de mercado, ciclo de vida curta para a maioria das marcas do
portfolio, guerra de preços, rápidas mudanças na legislação e na
regulamentação, o impacto de uma tributação crescente e muito mais. Essa
avalanche de variáveis vem afetando os modelos clássicos de
Abastecimento para o Mercado, mas apresenta também uma ampla gama
de oportunidades únicas para agregar valor ao negócio.

Então, quais são os principais desafios comerciais que o seu negócio
enfrenta atualmente? Quais são os riscos em potencial que surgirão
para o seu negócio nos próximos dois, quatro e seis anos? E,
principalmente, qual a capacidade de sustentar o seu negócio com o
atual modelo de Distribuição?
Como uma empresa pode responder de forma eficaz a esses crescentes
desafios, que afetam a sua cadeia de abastecimento e distribuição ao
mercado, enquanto você capitaliza as mudanças necessárias para as
mudanças através de um aumento de capacidade e de competitividade?
A abordagem tradicional de Abastecimento do Mercado (através de
atacadistas, distribuidores ou direta/própria) já não é suficiente ou eficaz
para abarcar o grande número de variáveis, que precisam estar integradas
quando analisarmos e definirmos um determinado modelo novo de
distribuição ou quando buscarmos melhorar o atual modus operandi.
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Que tipo de suporte a InReach Global
Consulting pode oferecer?
Os nossos consultores oferecem uma metodologia que incorpora a nossa
experiência prática aos negócios: da análise da configuração atual à definição
e o desenvolvimento de novas soluções, até a implementação e o
monitoramento do sucesso da nova abordagem, Trata-se, pois, de uma
abordagem colaborativa e dividida em fases.

Onde você está

O que precisa mudar

Como chegar lá

• Revisão detalhada do
atual modelo de
Distribuição

• Revisão das áreas
operacionais de
suporte

• Impacto financeiro e
requisitos de
investimento

• Análise de cenários,
riscos e
oportunidades

• Modelos Distribuição
a serem analisados e
desenvolvidos

• Avaliação e redução
de riscos

• Desenvolvimento de
um cenário propício
para a 'melhor
solução' para
Distribuição

• Treinamento e
desenvolvimento de
competências
• Engajamento dos
clientes internos e
externos
• Desenvolvimento de
Casos de Negócios
(inc. mensuração dos
benefícios)

• Medidas de
mensuração dos
resultados e Plano de
acão integrado para
entrega dos
resultados
acordados
• Monitoramento dos
benefícios
alcançados

Um fator essencial para o sucesso no mercado é que a solução de Distribuição
(RTM) que for escolhida seja capaz de dar suporte aos seus objetivos de
negócio, assegurando que a plataforma operacional e, de Marketing e negócios
escolhida, seja adequada para os objetivos comerciais pretendidos, que é atingir
os consumidores alvo e apta para balancear a solução escolhida, proporcionando
resultados a um custo sustentável.
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2. Otimização da Produção e Gerenciamento de
Desativação de Fábricas/Instalações
Para manter a competitividade no mundo dinâmico dos negócios de hoje,
muitas empresas tentam otimizar sua produção e complexo de fábricas como
parte do desenvolvimento contínuo da Rede de sua Cadeia de Distribuição.
Uma prática comum em muitas indústrias consiste em consolidar a fabricação
em uma ou algumas instalações OU terceirizar por completo OU optar por
uma prática híbrida que é típica em muitas industrias – todas elas, no entanto,
exigem o fechamento de instalações. Os benefícios do fechamento de
Fábricas/Instalações são múltiplos, tanto do ponto de vista estratégico como
do ponto de vista operacional. Não só permitem que haja uma maior
consistência na qualidade dos produtos, como também permitem que os
produtos cheguem aos consumidores de maneira fácil e flexível,
proporcionando ainda a rápida implementação de novas tecnologias e maior
rapidez no lançamento de novos produtos. Os benefícios vão desde uma
maior consistência na qualidade dos produtos, chegando aos consumidores
de maneira rápida e flexível, até uma rápida implementação de tecnologias e
maior rapidez no lançamento de novos produtos. Esses benefícios incluem
também uma redução no custo dos produtos, benefícios tributários, e maior
utilização de ativos, até o desenvolvimento de uma mão de obra mais ágil e
qualificada, com melhores chances de ascensão profissional. Tudo isso
constitui dimensões de uma Cadeia Produtiva centrada em modelo e
estratégia competitiva.
No entanto, todo fechamento, independente do modelo, pode ser traumático
para todos os envolvidos (a Administração, os Empregados, e os Sindicatos) e
também para todos os que forem afetados (os Fornecedores, o Governo, a
Sociedade). Além disso, a reputação da empresa pode acabar sendo
prejudicada. Ao invés de trazer benefícios, a estratégia pode ser prejudicial e
ter um alto custo se não for bem administrada.
Portanto, como pode o negócio fazer a decisão estratégica crítica de
otimizar a Cadeia Produtiva e desenvolver a melhor solução para a sua
rede de Produção, sem com isso afetar a continuidade dos negócios, o
apoio interno/externo, resguardando a reputação da empresa?
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Que tipo de suporte a InReach Global Consulting
pode oferecer?
Desenvolvemos uma abordagem estruturada em quatro etapas para o
fechamento de Fábricas/Instalações baseada no modelo exclusivo e de
grande sucesso desenvolvido pelos nossos peritos, e formada por quatro
etapas que não acarretam interrupções e, foi usada em mais de 20
fábricas na Europa, na África, na Ásia, na Austrália, na América Latina e
na América do Norte. Todas elas inseridas em ambientes internos/externos
bastante complexos. Essa abordagem já comprovada produziu não só os
resultados de negócio desejados mas também reforçou a imagem da
corporativa da Organização.

Início do
Projeto

Desenvolvime
nto do
Mandato

Formação do
Equipe

Alinhamento
do Projecto

Levantanmento
das Partes
Interessades

Change
Management
Planning

Engajamento
da equipe de
Linderançã

Análise/Projeto

Planejamento
do Projeto

Planejamento
da
Communicação

Análise do
“Estado das
Coisas”

‘Revisão “A
Ser”

Análise de
Lacunas

Planejamento
da Transição

Implementação

Availação
acompanhamento

Redirecionamento
da Fornecimento

Mensuração

Administração
do Maquinário

Communicação
e Engainmento

Gestáo de
Pessoas

Fechamento do
Proieto

Comunicação e
Engajamento

Gestáo de
Mudanças Ativas

Diálogo com
Interessadas

Esta abordagem Estruturada e Exaustiva inclui quatro fases chave,
dotadas de detalhes muito bem concebidos para endereçar cada uma das
preocupações das partes interessadas e assegurar um resultado final
positivo. Ela cuida dos aspectos ‘leves’ e ‘pesados’ do processo, com um
plano de Gestão de Riscos detalhado que serve como ferramenta
viabilizadora integral. Ademais, adotamos uma Abordagem Centrada no
Cliente para assim propiciarmos o Alinhamento do negócio, a gestão das
Partes Interessadas, o tratamento dos Aspectos Jurídicos e a não
interrupção da Cadeia de Fornecimento e da rede logística. Os nossos
experientes consultores estão disponíveis para trabalhar junto ao cliente
do início ao fim, até que os resultados sejam entregues e contabilizados.
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3. Engajamento com Agentes Internos e Externos
As empresas não trabalham no vazio. Uma complexa rede de ‘partes
interessadas’, tais como os órgãos reguladores, a mídia, as ONGs, os grupos
de apoio ao consumidor, as associações profissionais e os concorrentes
podem influenciar direta ou indiretamente a forma como um negócio prospera
ou ... deixa de existir. A maioria das empresas profissionais mantém um
engajamento muito forte junto a seus clientes, através de programas de
marketing que conseguem captar a opinião de seus clientes através de
amplas e frequentes pesquisas de mercado. No entanto, são poucas as
empresas que se dedicam ao estudo de outros grupos formados por partes
interessadas que são também importantes. Essas partes interessadas que
atualmente são ignoradas podem e devem opinar sobre o future da empresa,
o que às vezes pode pegar a empresa de surpresa.
Então, como as empresas podem aproveitar o que elas já sabem acerca
do engajamento dos seus consumidores e ampliar esse engajamento de
modo a captar as demais partes interessadas? De que maneira isso
poderia desenvolver Estratégias e Planos mais robustos para assegurar
a sustentabilidade dos negócios no futuro?
Diálogo com Agentes Internos e Externos é o processo através do qual uma
determinada organização envolve as pessoas que poderiam ser afetadas
pelas decisões que ela toma, ou podem influenciar a implementação dessas
decisões. Elas poderão apoiar ou se opor a essas decisões, podem
influenciar a organização ou a comunidade em que aquela opera, podem
ocupar cargos de influência ou ser por elas afetadas no longo prazo. O
processo inclui o contato direto com todos aqueles que têm algo a dizer sobre
o negócio de maneira direta, sem intermediários. Elimina os filtros que você
ocasionalmente poderá encontrar se não lida diretamente com as partes
interessadas. O processo permite que você vislumbre os insumos que
moldam a ajustam a Estratégia e os Planos Operacionais da empresa.
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Que tipo de suporte a InReach Global Consulting
pode oferecer?
Assim que elaboramos o mapa da parte interessada, cada diálogo
passa a ser parte de um ciclo formado pelas seguintes etapas:

Desenho do
Processo e
Engajamento
Interno

Seminário O que é
Engajamento e
Diálogo com Partes
Interessades”

Facilitar o seminario
para indentificar as
questiões de
engajamento

Facilitar o seminario
para identificar a
melhor abordagem
de engajamento

Facilitar o
mapeamento e a
calssificação das
partes interessdas

Prepareação

Proporcionar i
engajamento
unterno e i
treinamento

Ajudar a dar um
resumo ao
facilitador e ao
audiot

Ajudar na elaboração
de uma apresentação
sob encomenda para
as partes
interessadass

Assegurar que o Gerente
de diaálogo com as
partes interessadas está
plenamente preparado
para o primeiro diálogo

Diálogo

Trabalbar junot com
o Gerente de diálogo
com as Partes
Interessadas

Propporcionar
retorno ao vivo ás
Partes Interessadas

As questões
levantadas devem
ficar registradas

Planos de
Ação

Facilitar a realização
do Seminário Interno

Ajudar a decidir o
que se aproveita e o
que se descarta

Alimentar o
Próximo Ciclo
de Diálogo

Revisão e ajuste de
Processos

Verificar os
Resltados e
Informar

Destacar regursos
para todos os
Planos de Ação

Ajundar a definer
um moderador
independente e um
auditor para o
processo

As conclusões do
Moderador devem
ficar resistrades

Recebe-se a
confirmação da
Auditoria

Estabelecer os
Indicadores de
Desempenho
Chave (KPI’s)

Insumos para os
Planos estratégicos
e os Planoes
Operacionais

Preparar i próximo
diálogo

Podemos fornecer conhecimentos e suporte para cada uma das etapas do Ciclo
de Diálogos. É importante entender que os Diálogos e, como consequência, a
estratégia de negócio e sua sustentabilidade, dependem exclusivamente da
disposição e do compromisso da administração da empresa em participar das
sessões presenciais com as partes interessadas para então poderem
implementar os compromissos que forem assumidos.
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4. Networking Internacional
Possibilitando o estabelecimento de contatos profissionais locais e internacionais
confiáveis para que as empresas obtenham vantagens competitivas no mercado
local e internacional. É também uma oportunidade para os executivos locais se
conectarem a uma rede mundial.
Como Funciona: Ter intermediários competentes, experientes e de fácil acesso é
uma vantagem competitiva no mundo dos negócios em constante mudança nos
dias de hoje. As empresas gastam fortunas para obter tais serviços em todo o
mundo. É quase impossível ser local e sobreviver a longo prazo em seus
negócios, Até o momento, parceiros da InReach trabalharam em mais de 50
países em funções de gestão (posições sênior em 28 países) nas regiões
Leste/Oeste da Europa, América do Sul/Norte, África & Oriente Médio e
Ásia-Pacífico em diferentes funções comerciais e regimes governamentais
Com um ambiente de negócios competitivo constantemente flutuante, a maioria
das empresas precisa de novos clientes, novos fornecedores, novas fontes de
informação, novos grupos do setor etc. Dentro e fora dos países que operam. Tais
relacionamentos não são fáceis de encontrar a menos que você tenha uma fonte
confiável e intermediários confiáveis.

O quê oferecemos :
Oferecemos conexões comerciais confiáveis entre duas empresas dentro
ou fora do mesmo país para obter vantagem competitiva no mercado. Ao
alcance estará a InReach, catalisador confiável e competente, bem como o
conduíte entre as duas partes. Eles usarão sua vasta rede de
relacionamentos para fazer as conexões
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5. Intregral Coaching™
Todo tipo de empresa, seja ela uma grande multinacional, de capital aberto ou
fechado, estatal, ou ONG passa ou esta passando por mudanças. Todas têm uma
boa liderança, boas ideias e boas intenções. Uma das grandes falácias acerca do
desenvolvimento de lideranças é: “se eles entenderem, eles o farão”. Se isso fosse
verdade, todos aqueles que entendessem a importância de manter uma dieta
saudável e se exercitar estariam em plena forma física. Todos os executivos que
conhecemos são inteligentes. Em termos de comportamento, todos eles entendem
o que tem de ser feito. Mas, às vezes, eles simplesmente não o conseguem.
Então, o que faz com que alguns empresários sejam bem sucedidos e
outros não? Como é possível que alguns continuem a se adequarem e
serem relevantes para as suas partes interessadas? Como alguns líderes
desenvolvem e mantêm a capacidade de adotarem medidas eficazes em um
ambiente em rápida mudança e crescente complexidade?
Quando mudanças estratégicas no negócio são planejadas e a capacidade das
pessoas e do grupo para passar por mudanças precisa aumentar. Quando
equipes de alto desempenho são necessárias e precisam ter a capacidade de
confiarem uns nos outros. Quando as pessoas reconhecem a necessidade de
conhecimentos e mudanças e precisam de ajuda para atingirem seus objetivos.
Quando se torna necessária a preparação de pessoas para exercerem novos
papeis e quando a melhora no desempenho é necessária, o treinamento
profissional fornece uma plataforma altamente confiável e sustentável para
atender a essas necessidades.
Que tipo de suporte a InReach Global Consulting tem a oferecer? Os nossos
especialistas em treinamento são certificados e proficientes na metodologia de
Treinamento Integral (Integral Coaching™). Essa abordagem conta com a
certificação da Associação Internacional de Treinamento (ICF - International
Coaching Association) e trabalha através dos seguintes processos:

Conscienica e
Inteliência na
apresnetação do
desafio

Coautoria na
criação do futuro
desehado

Ind ção da
capacidade
necessária

Prática e
integração de
novas
competências

Avaliar os
resultados
demonstráveis e
incluí-los no futuro

Esse rigoroso tipo de colaboração é frequentemente aplicado ao líder individual e às
equipes de liderança antes, durante e após a ocorrência das mudanças. Nosso objetivo é
mudar o indivíduo ou a equipe do fator conhecimento para o fator ter a habilidade de
vivenciar e aplicar a teoria. A nossa prática nos ensina como as pessoas pensam, sentem
e agem. Estamos treinados para adotar uma perspectiva holística e intuitiva para todas
as pessoas, os processos e a organização. Nos preocupamos com o bem-estar físico de
seus líderes e proporcionamos ao indivíduo meios sustentáveis de auto-gerarem e
auto-corrigirem seu caminho de liderança.
Além de treinar líderes para um estado de “prontidão para as mudanças”, oferecemos
também Avaliações de Liderança para indivíduos e grupos, através de itens como: perfis
de liderança estratégica, estilos de comunicação, gestão de conflitos, tomada de
decisões, como gerenciar para obter resultados, avaliação do estilo e do
comportamento das equipes, e sobre como dar e receber o retorno (feedback). O
treinamento de executivos é uma profissão em crescimento, usada como sucesso como
metodologia de desenvolvimento de Liderança por diversas empresas da FTSE 100.
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“Movido por experiência baseada no mundo real”
Carlos Coutinho, Sócio

+(55) 21 7864 7686
Carlos_Coutinho@inreachglobal.com
Vendas, Marketing Comercial,
Distribuição
Brasil e América do Sul

Coutinho fez carreira no Grupo British American Tobacco. Serviu nas Forças
Armadas Brasileiras durante 6 anos como oficial. Possui uma carreira de quase 45
anos e começou a trabalhar na Souza Cruz no Brasil, onde ocupou cargos
executivos em Marketing mais especialmente em Vendas e Distribuição, tendo
exercido em três companhias do Grupo no exterior a função de diretor. Trabalhou
em companhias do Grupo British American Tobacco em quinze países e morou em
sete deles. Principais países onde atuou, Canada, China, Hungria, África do Sul,
Hong Kong, Turquia, Ucrânia, Taiwan e Argentina.

Luiz A. Heeren, Sócio Gestor
+(55) 21 997751002 +(55) 21 33251808
Luiz_Heeren@inreachglobal.com
Diretor Presidente, M&A, Financeiro
Brasil, América Latina e Europa

Luiz Heeren iniciou a sua carreira em 1976. Durante 25 anos trabalhou na British
American Tobacco (BAT) em diversos cargos de diretoria, gerência geral e diretoria
financeira em empresas operacionais da BAT no Reino Unido, Argentina, Peru,
Equador, Paraguai, Uruguai, Polônia, Sudeste Europeu, os Bálcãs e o Brasil (Souza
Cruz). Durante esse período, trabalhou também na área da M&A da BAT, sendo
responsável por significativos investimentos em todo o mundo. Antes de ingressar
na BAT, trabalhou em diversas empresas do setor público e privado do Brasil (por
exemplo, bancos de investimento e desenvolvimento, agências oficiais de
levantamento estatístico, bolsa de valores, consultorias e empresas holding). Antes
de ingressar na InReach Global Consulting foi sócio da Base Capital Partners e
Diretor Executivo do Grupo IMG baseado em Portugal
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Fabricação, Cadeia de Fornecimento,
Gestão de Mudanças
CanadáeÁsia

Tendo começado como Estagiário na Volkart Brothers, empresa internacional suíça,
a carreira profissional de Dhammika começou na British American Tobacco e
continuou através de diversas culturas em quatro continentes ao longo de mais de
20 anos. Foi Diretor Regional de Operações para Ásia, Gerente Regional de
Produção para
África & Oriente Médio, Diretor Abastecimento para o Sudeste Asiático, Diretor de
Operações - Cingapura, Indonésia e Sri Lanka, tendo trabalhado brevemente no
Reino Unido, Estados Unidos e Bélgica.
Foi também membro da equipe de Liderança de Operações Globais e Produção / e
da equipe de Liderança Regional da Ásia.

InReach Global Consulting - Parceiros Globais, Rede Global, Engajamento Local.

