Ser Empreendedor
é um desafio diário

Ser empreendedor é sobretudo levar as ideias à ação.
Mas ser empreendedor é também manter continuamente o empenho,
controlar e gerir o negócio, obter financiamento quando necessário,
vencer os obstáculos externos e outros desafios.

COMO FAZER CERTO
O insucesso empresarial é comum em Portugal e pode levar a
problemas pessoais e familiares.
É certo que as empresas que planeiam e procuram orientação
profissional têm hipóteses significativamente maiores de serem bemsucedidas.
O Empreende+ foi desenvolvido para ajudar a sua empresa a superar
os obstáculos que atrapalham a maioria dos negócios e a ajudá-lo a
ser bem-sucedido.
COMO VAMOS AJUDÁ-LO
Baseado em muitos anos a ajudar empreendedores a construir
empresas de sucesso, o nosso programa Empreende+ dá-lhe acesso
ao conhecimento e aconselhamento que precisa para fazer as coisas
certas.
É um serviço de suporte abrangente com várias opções e pacotes para
escolher o que melhor se adequa às suas necessidades.

Quem
Somos?

Atualmente a AudiVouga
é uma empresa de contabilidade,
consultoria e empreendedorismo de
âmbito nacional, que em tudo o que faz
acredita em desafiar o Status Quo.

Através da disponibilização de
informação contabilística
relevante, de fácil compreensão,
interessante, apelativa e cómoda,
no uso das mais recentes técnicas
e avanços tecnológicos, juntamente
com um conjunto de serviços
criados especificamente para
ajudar o empreendedor na
condução do seu negócio e na
melhoria da performance do seu
negócio ou ideia de negócio.

EMPREENDEDORISMO

Como?

INOVAÇÃO

Algumas das mais recentes
ferramentas criadas para auxiliar os
atuais ou futuros empreendedores a
alcançarem os seus objetivos foram um
curso de empreendedorismo, um
inovador programa de aceleração
empresarial e um programa de
empreendedorismo digital.
Disponibilizamos também regularmente
conteúdo em vídeo no nosso blog para
o público em geral e conteúdo
exclusivo para os nossos clientes.

DESMOTIVADO
SEM FOCO
SEM TEMPO
SEM OBJETIVOS
CARGA FISCAL ELEVADA
SEM INFORMAÇÃO EM TEMPO ÚTIL

PROBLEMAS DO
EMPREENDEDOR ATUAL

Muitas vezes o empreendedor sente-se
desmotivado, perdido, sozinho, sem apoio,
sem objetivos, sem tempo, sem futuro, sente
que paga impostos a mais ou não sabe ou
não tem acesso em tempo útil aos números
importantes da sua empresa.
Afinal ser empreendedor não é fácil porque
tem nas suas mãos o futuro da sua
própria vida, a vida da sua família e dos
seus colaboradores.

O ritmo atual a que mudam as
necessidades e desejos do cliente,
exige um empreendedor nas suas
capacidades máximas, bem informado,
motivado e devidamente apoiado para
levar a bom porto o desenvolvimento
do seu negócio e de forma a assegurar
o futuro financeiro da sua família e dos
seus colaboradores.

INFLUENCIAR
A MUDANÇA

Conscientes dos problemas que o
empreendedor enfrenta criamos a
solução para que possa ser um
empreendedor moderno,
motivado, com objetivos e foco,
com as rédeas do presente e do
futuro da sua empresa
devidamente controlado.
Um negócio saudável, lucrativo
exige o melhor do seu capitão,
do seu empreendedor e para o
empreendedor que procura mais
do que a simples contabilidade,
temos a solução mais adequada
para as suas necessidades e
desejos.

CONHEÇA OS PASSOS NA ARTE
DO EMPREENDEDORISMO

Procuramos empreendedores que
queiram um parceiro que o ajude na
condução do seu negócio, não só
através do conhecimento do passado,
mas também na definição do
presente e na perspetivação do
futuro, usando modernas técnicas.

As suas opções de relance
A tabela seguinte resume o que está incluído em cada um dos nossos
níveis de serviço.
Plano Profissional
Para empreendedores ambiciosos que desejam o melhor
aconselhamento de negócios e um relacionamento próximo com seu
contabilista e consultor de negócios.
Plano Avançado
Opção mais popular, pois inclui suporte regular contínuo e acesso ao
nosso popular programa de mentoria e modelo de negócio.
Plano Essencial
Para as pessoas com orçamento baixo, que querem um estilo de vida
empresarial simples ou que tenham as habilidades e a experiência
necessárias para construir um negócio com pouco suporte.
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Contabilidade
Conheça o potencial da contabilidade como forma de ajudar
o empreendedor na melhoria da performance do seu negócio

Num mundo cada vez mais digital, não basta ter a
contabilidade devidamente executada e os impostos
devidamente apurados.
O empreendedor precisa de dados atuais, que perceba
e que o auxilie na condução do seu negócio.
Somos especialistas no uso de técnicas e ferramentas
de outras áreas na execução dos nossos serviços de
contabilidade, de modo a extrair todo o seu potencial
como empreendedor e na melhoria da performance
do seu negócio.

Otimização
Fiscal
Aproveite as oportunidades de maximização
fiscal da sua empresa

Apesar do pagamento de impostos ser uma obrigação
social, por vezes as empresas pagam impostos em
demasia que poderiam ser evitados.
Ao pagar impostos em excesso está a desviar recursos
financeiros que podem ser importantes para a gestão
corrente ou para investimentos produtivos na empresa.
Com a maximização da eficiência fiscal ou com o uso de
benefícios fiscais não precisa de pagar impostos em
excesso.
Exponha-nos o seu caso para efetuarmos um
levantamento da situação da sua empresa e
apresentarmos as nossas sugestões.

DESNORTE
FALTA DE PLANEAMENTO
FINANCEIRO

Controlo de Gestão
Conheça os números chave da sua empresa
que lhe permitem controlar e agir em tempo útil

FALTA DE CONTROLO
DAS VENDAS

As faltas de controlo das diferentes áreas da empresa podem gerar
faltas de receitas e custos desnecessários ou estrangulamentos
financeiros que podem pôr em perigo a futuro da empresa.

FALTA DE CONTROLO
DAS DESPESAS

Conscientes da importância de um controlo de gestão efetivo e
eficiente, perante a análise do modelo de negócios da sua
empresa, selecionamos e implementamos um conjunto de
indicadores que lhe permitem controlar o que se passa na sua
empresa de forma a poder agir perante desvios anormais e de
forma a tomar decisões de gestão devidamente fundamentadas.

FALTA DE CONTROLO DA
PRODUTIVIDADE
FALTA DE RENTABILIDADE

Não deixe a sua empresa à deriva, tenha os indicadores chave que
precisa para a gestão do seu negócio.

Curso
Empreendedorismo
Empreender pode ser um longo e solitário caminho
de aprendizagem, principalmente se está a dar os
primeiros passos, mas não precisa de ser assim.
O ideal é empreender acompanhado por alguém
que o vai ajudar e orientar no caminho do sucesso,
quer profissional quer pessoal.
Criamos o curso online de empreendedorismo para
ajudar os novos empreendedores que não têm
experiência ou empreendedores que querem
melhorar o seu negócio.

Conheça os passos na arte do empreendedorismo

Reporting Periódico
Descomplique a interpretação dos números da sua empresa

Uma das dificuldades que por vezes o empreendedor enfrenta
é na interpretação e compreensão dos balancetes da sua
empresa o que acaba por dificultar a gestão da mesma.
Por isso, periodicamente preparamos um reporting que apresenta
os números de uma forma mais fácil de interpretar e visualmente
apelativa que inclui o uso de gráficos para uma mais fácil leitura.
A apresentação do reporting periódico pode ser efetuada por e-mail,
presencialmente ou por videoconferência conforme a melhor
solução para o empreendedor.

Para os clientes tecnologicamente mais
exigentes temos o DINA24 que é o
Relatório Económico Financeiro da sua
empresa em vídeo.
Um relatório dinâmico, simples, disponível
24 horas/dia, 365 dias/ano a partir de
qualquer lugar.
DINA24 é o relatório que revoluciona a
forma de apresentar as contas da sua
empresa.

Para ver um exemplo, clique na imagem acima

Modelo de Negócio
Tenha o modelo de negócio mais adequado para o desenvolvimento da sua empresa

Não sabe como montar o negócio do zero?
Acha que o modelo atual não é o mais eficiente?
Não sabe como combinar o modelo de negócio físico com o online?
Não domina as características específicas do negócio online?
Um modelo de negócio desadequado não extrai todo o potencial de
lucro ou pode levar ao insucesso.
É preciso entregar uma ótima experiência de compra ao consumidor e
combinar tudo isto com os recursos disponíveis da forma mais
eficiente possível e que seja facilmente controlável.
Conscientes dessas dificuldades, estamos preparados para aconselhá-lo
na definição de modelos de negócio digitais e físicos, usando as mais
modernas técnicas.

Mentoria
Conheça a arte
de empreender
acompanhado

O processo de mentoria é uma
metodologia abordada que visa
o compartilhamento de saberes
técnicos entre mentor e mentorado.
Se uma pessoa tem um mentor que é
alguém que possui muito mais prática
e mais vivência na área de atuação
que ele, este terá um maior
aprofundamento em relação a
conhecimentos técnicos e assim
poderá evitar cometer alguns erros.

Business
Coaching

Sente que não tem controlo sobre a sua empresa?
Sente que não sabe o rumo que o negócio deve tomar?
A empresa é o reflexo do seu gestor e se o gestor não está nas
suas máximas capacidades ou sente-se perdido, isso vai-se
refletir no desempenho da empresa, podendo pôr em causa o
seu próprio futuro.
O business coaching normalmente trabalha com foco na
maximização do potencial humano que, por consequência, se
reflete de forma significativa na maximização da rentabilidade e
dos resultados das empresas em todos os âmbitos.
O business coach ajuda os seus clientes a
obterem sucesso nas suas vidas, a aprender
a pescar, assim, eles nunca passarão fome.

Maximize as suas capacidades de
empreendedor e melhore o seu negócio

A partir do levantamento do ponto atual do gestor, do seu
negócio e das suas necessidades é definido um plano de ação
em lhe vai permitir definir os objetivos para o seu negócio.

Acelerador Empresarial
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Melhore os seus conhecimentos de gestão das diferentes áreas do seu negócio
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Pretende criar um negócio, mas não sabe por onde começar?
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Não domina algumas áreas do seu negócio?
Para um negócio ter sucesso não basta ter motivação, o empreendedor precisa de um conjunto de
conhecimentos e ferramentas que lhe permitam criar e desenvolver o seu negócio.
Como sabemos a importância que tem a criação de um negócio devidamente estruturado de forma a
ter sucesso, criamos o programa acelerador empresarial. Com este programa vai ter oportunidade de
trabalhar sobre os seguintes temas:
Oferta de valor | Segmentos de clientes | Relacionamento com clientes | Canais de venda |
Atividades chave | Recursos chave | Parceiros | Fontes de receita | Estrutura de custos | Plano de ação

Empreendedorismo Digital
Saiba como funciona o empreendedorismo
digital e conheça os seus desafios.

Não chega querer criar um negócio digital, o empreendedor precisa
conhecer o modo de funcionamento do empreendedorismo digital.
Para criar um negócio digital ou adicionar a vertente digital ao
negócio físico, é preciso dominar os vários aspetos do
empreendedorismo digital.
Conscientes das dificuldades e desafios do empreendedorismo
digital, estamos preparados para o aconselhar na criação e no
desenvolvimento do seu negócio digital ou na adição da vertente
digital ao negócio físico.

Outsourcing
Financeiro
Foque-se no seu negócio e entregue-nos a gestão ﬁnanceira.

Desafie-nos com o seu caso e
fique a conhecer as nossas
capacidades para auxiliá-lo
na condução e melhoria do
seu negócio

Quem é Vítor Martins?
CEO e diretor técnico da Audivouga

Contabilista com mais de 25 anos de experiência em ajudar empreendedores a
fazerem crescer as suas empresas.
Pós-graduado em Marketing Digital e E-Commerce, com formação internacional em
empreendedorismo digital.
Business Coach com certificação internacional em coaching.
Especialista em empreendedorismo e em negócios digitais com o auxílio do coaching
e do mentoring, no uso de marketing e vídeo em estratégias digitais.
Pensador fora da caixa que procura conhecimento noutras áreas que possam ajudar
os empreendedores a criarem o seu negócio e a terem sucesso
Blogger e youtuber em empreendedorismo e fiscalidade para PME,
escritor de e-books e artigos de empreendedorismo.

Siga-nos no Site e
nas Redes Sociais

LINKEDIN

FACEBOOK

SITE

BLOG

YOUTUBE

