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Produto, seja ele qual for, resolve a dor do seu cliente. Se bem projetado, posicionado e 
gerenciado, mantém sua empresa competitiva. A BIS360 é a primeira plataforma digital no Brasil 
a reunir os melhores parceiros de negócio com foco em Consultoria & Capacitação de empresas e 
profissionais na área de produtos: Desenvolvimento, Marketing e Gestão de Produtos. 

A BIS360 

Consultoria Hands-on & Treinamento 

Com base em nossa metodologia identificamos de forma bastante prática como agregar valor 
para o seu Negócio. Trabalhamos em colaboração com os clientes para vincular a sua Estratégia 
à sua capacidade Operacional e assim obter valor real e duradouro para o seu Negócio. Para isto 
fazemos uma abordagem centrada no Negócio (objetivos, posicionamento e melhorias) aliado à 
Gestão do Produto. 

Consultoria Empresarial 

HOW TO CREATE BUSINESS VALUE: Posicionar seu produto no mercado não 
é apenas promover as capacidades técnicas e respectivos diferenciais numa 
venda meramente transacional; é necessário torná-lo estrategicamente 
alinhado a diversos aspectos que seus clientes buscam e valorizam num 
determinado produto. Este é o ponto de partida do processo de criação de valor 
como parte da construção da vantagem competitiva. A Consultoria Hands-on 
consiste num processo analítico de estruturação da estratégia de criação de 
valor no âmbito organizacional através de uma abordagem pragmática sobre 
como posicionar tanto a empresa como seus produtos de forma mais eficaz e 
competitiva. 

GESTÃO DE PRODUTOS NA PRÁTICA: Está com dúvidas em como fazer e 
não tem certeza se é a melhor abordagem? Seu produto não está vendendo 
como esperado? Seu pessoal não está preparado o suficiente para desenvolver 
e executar um Plano Estratégico? Precisa de um profissional altamente 
qualificado, mas os custos são altos e não há demanda suficiente para uma 
contratação de longo prazo?  A Consultoria Hands-on vem para resolver estes 
problemas: oferecer mão-de-obra altamente qualificada para ajudar a 
solucionar problemas relativos ao Desenvolvimento, Marketing e Gestão do 
Produto. 

https://www.bis360.com.br/product/how-to-create-business-value-consultoria-hands-on
https://www.bis360.com.br/product/gestao-de-produtos-na-pratica-consultoria-hands-on


Para suportar nossa abordagem desenvolvemos um framework prático com base em anos de 
experiência em Gestão de Produtos. Nosso “BIS360 Framework” examina todas as fases do 

Ciclo de Vida do Produto, desde o desenvolvimento (Estratégia e Tecnologia empregada), 
passando pela introdução (Vendas e Marketing) até a sua descontinuação. Cada fase valoriza 

cinco camadas que consideramos fundamentais na Gestão do Produto: Mercado, Cliente, 
Negócio, Habilidades Técnicas e Interpessoais. Nosso objetivo é ensinar você a como aplicar as 

melhores práticas do mercado na sua empresa! 

Desenvolvimento Profissional 

GESTÃO DE PRODUTOS NA PRÁTICA: Neste Treinamento você identificará 
qual o seu papel dentro das organizações. Quais são as principais 

responsabilidades e desafios de um Gestor de Produtos com foco no 
atingimento de resultados. Como se relacionar com os clientes internos e 

externos e quais as principais habilidades para obter sucesso e se diferenciar 
nesta posição que vem ganhando grande relevância nas empresas. Com base 

em nosso BIS360 Framework vamos conhecer todo o Ciclo de Vida do Produto 
e identificar quais os pontos estratégicos que o profissional de produtos deve 

focar para obter o resultado esperado pela empresa. O treinamento está 
dividido em 4 módulos: MARKET, CUSTOMER, BUSINESS e TECHNICAL. 
MARKET 

Dominando seu Mercado 

CUSTOMER 
Dominando seu Cliente 

BUSINESS 
Foco no Negócio 

TECHNICAL 
Foco no Produto 

https://www.bis360.com.br/product/customer-dominando-seu-cliente
https://www.bis360.com.br/product/business-foco-no-negocio
https://www.bis360.com.br/product/technical-foco-no-produto
https://www.bis360.com.br/product/gestao-de-produtos-na-pratica-guia-de-sobrevivencia
https://www.bis360.com.br/product/market-dominando-seu-mercado
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