COMPANY SNAPSHOT

EQUIPE é tudo
e um pouco mais

ESCUTAR • AGIR • RENOVAR • CELEBRAR • CULTIVAR

h.lab

um novo olhar
sobre as
mesmas coisas

lab de ideias

Desde 2003 a Habilis ajuda empresas e pessoas com serviços de design + tecnologia. Em
2012 teve seu renascimento por meio de vivências e ampliação de consciência durante o
processo metanóico. Atualmente buscamos através do design ampliado + tecnologia sob
medida otimizar o tempo na vida das pessoas e aumentar a relevância das empresas no
mercado sempre visando resultados excelentes em todas as esferas.

design de serviços

[PARA QUEM]

NOSSA

Pessoas que trabalham em departamentos de
marketing, trade marketing, treinamento, vendas e
pós venda de grandes empresas.

METODOLOGIA

[PARA QUEM]

O Olhar Sistêmico das pessoas é a peça principal para sinergizar
metodologias disponíveis e gerar resultados excelentes.

Empresários e empreendedores de pequenas e médias
empresas que necessitam oxigenar seus cérebros para
inovar/renovar seu modelo de negócio.

[O QUE FAZEMOS]
Web
Sites, Webdesign e Sistemas Web

Lean
Startup

[O QUE FAZEMOS]

Design
Identidade Corporativa, Design Editorial,
Projetos Gráficos, Materiais Promocionais,
Sinalização em PDV e Tabloides.

Design
Thinking

Começamos sempre com o diagnóstico e
entendimento do modelo atual até o lançamento de
um novo negócio ou uma nova ideia implementada.

Mobile
Apps, Catálogos, Revistas,
Livros e Publicações Digitais.

Não existe um caminho único e exato.
Do design ao design ampliado (experiência), da
tecnologia a tecnologia sob medida, do achismo à
experimentação, o nosso trabalho sempre é feito (no
mínimo) a 6 mãos (nós, vocês e seus clientes).

VISÃO
SISTÊMICA

Canvas

4 Dimensões
da Riqueza

DOR | IDEIA | INOVAÇÃO

[POR QUE]
O mundo mudou e vai continuar mudando!
Temos as mesmas 24 horas do passado, mas as coisas
acontecem de maneira muito mais veloz e fluida.

A

Mapas
Mentais

Acreditamos que o futuro será dos pequenos e
médios empresários interagindo, colaborando e
cocriando com tudo e todos. Os jovens de hoje,
nossos filhos, netos e bisnetos serão os demandantes
desse novo velho mundo.

C

?

M

Tríade CMA

[NESSA CAMINHADA...]
...também nos apaixonamos pelo ecossistema de
startups. Todos nós, TODOS MESMO, deveríamos
experimentar esse novo jeito de fazer negócios a
partir de uma ideia. Com a maturidade e experiência
dos empresários mais antigos + essa metodologia, as
chances de sucesso aumentam.
Os maiores riscos que podemos correr são:
aprender, conhecer pessoas e a possibilidade de ter
um mega sucesso ou falhar rápido.

Mapa de
Personas

[NOSSAS STARTUPS]
RAINMAKERCAMP
nossa contribuição transforma

“Em 2020, mais de 75% das 500 maiores empresas, pela S&P
vão ser empresas que nós não conhecemos hoje.”
(Destruição Criativa: por que Empresas Feitas Para Durar Não São
Bem-sucedidas / Como Transformá-las de Richard Foster e Sarah Kaplan)

cats4fun

Started

UP

DESIGN de SERVIÇO é uma abordagem que nos ajuda a pensar e
repensar serviços de forma humana, lúdica e ao mesmo tempo
pragmática para desenvolver serviços relevantes e desejáveis.
(by echos.cc)

[CLIENTES]
Pessoas que fizeram e fazem parte da nossa história.

[DEPOIMENTOS]
Sentimentos e valores sobre a Habilis?
Nossos sentimentos são que a Habilis tem um comprometimento com esta nova economia e que há uma disposição
em fazer conexão com todos de seu holograma. Desta forma
eles ajudam a contribuir com o desenvolvimento das outras
empresas para o bem coletivo. O entusiasmo e forma "leve"
como trabalham, nos inspiram a seguir para uma nova fase.

É muito gratificante para a Hyundai poder contar com a Habilis no
desenvolvimento de vários projetos bem como elaboração de
manuais, procedimentos, materiais de Mkt entre outros, etc, e pela
forma atenciosa, empática e profissional como nos atende desde o
inicio da operação da Hyundai no Brasil, que com toda a paciência e
determinação consegue atingir todas as necessidades da nossa
empresa.

As mudanças propostas são relevantes ao negócio neste
momento?
Todas as mudanças que a Habilis está propondo vão nos
ajudar a traçar um novo jeito de olhar o negócio. É difícil nos
desapegarmos do que fazemos tradicionalmente e há tantos
anos e esta atitude faz com que a gente não cresça e não
saia do lugar. Mas com este espírito questionador e de visão
ampla, as novas propostas farão com que a Pretty amplie
novas frentes de negócios, de forma consistente e alinhada
ao propósito de contribuir com a saúde e bem-estar de
nossos clientes

Agradecemos a permanente disponibilidade bem como a elevada
performance técnica, profissionalismo e simpatia de toda a equipe
que nos acompanhou nos processos.

Vania Velloso
Gerente de Marketing e Vendas - Pretty Jet

Trabalhar com a Habilis é uma energia positiva de saber que
vamos fazer o diferente acontecer! O sentimento de que
podemos arrojar e tangibilizar os projetos é sempre latente!
Uma equipe que está na escuta ativa para absorver os
detalhes da estratégia e traduzir nas atividades, ferramentas e
projetos que, definitivamente, saem do papel!
A segurança e confiança são os elos que fundamentam toda
essa parceria, que existe desde a empresa anterior e
conseguimos convencer novos projetos no desafio atual!
Uma toolbox necessária para agregar ao negócio!
Grande abraço e força para inovar!

Fernando Narita
Gerente Nacional de Vendas
Merial, uma empresa Sanofi

Desde o início das atividades da Habilis, onde em 1997,
tivemos a apresentação da Visão e Missão da Habilis,
iniciamos um longo relacionamento profissional com eles.

Habilis, o nosso Muito Obrigada!

Bruna Paulin Giannetto
Hyundai Motor Brazil

Inicialmente, a Habilis foi contratada devido as mudanças estruturais
ocorridas na Center Fórmula.
Percebemos uma empresa moderna, inovadora, criativa, bela,
eficiente, rápida, amiga e parceira. Mas que acima de tudo, CUIDA. Por
isso, sentimos a necessidade de caminhar para uma nova empresa.
As mudanças propostas já estão rolando, a equipe interna já incorporou e os nossos CLIENTES tem até nos perguntado se estamos sob
nova direção pelos pequenos experimentos já implantados.
Estamos otimistas, alinhados e muito confiantes com o trabalho, sem
contar que a equipe da Habilis dá um show sempre.

Eugenia
Center Fórmula

A Habilis sempre foi nossa parceira em novos projetos e produtos
para implementar novos processos. Para tal, a complexidade de
mover toda a companhia para novas tendências, acaba gerando a
necessidade de criar e validar a ideia em momentos diferentes do
processo natural. Por esse motivo a criatividade e proatividade da
Habilis faz toda a diferença para testarmos, ajustarmos e consolidarmos novas soluções.

Guilherme Paes Molina
Gerente de Inovação e Relacionamento
Abril - SOMOS Educação

Como responsável pelo treinamento de Vendas da Toyota, a Habilis foi fundamental para desenvolvermos e aplicarmos os nossos
treinamentos, demandamos vários desafios para inovar as atividades da nossa área. Já desenvolvemos Manual de Vendas do Produto,
aplicativos para melhorar a comunicação com a Rede, sites e criação de Layout de manuais dentre outros projetos.
Um ponto que considero essencial e muito importante é o comprometimento da Habilis, mesmo sendo um projeto com grau de
dificuldade alta, com cronograma apertado, eles não medem esforço para atender.

Ademar Guiotoku
Toyota do Brasil

QUAL A DOR QUE PODEMOS
AJUDAR A RESOLVER?

MARCOS INUI
inui@habilisbr.com • 11 98372-9119

habilisbr.com

