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Portfólio de Soluções



O que você pode fazer para melhorar seus resultados? 

Nós lhe ajudamos a descobrir.



300
PROJETOS

Experiência prática 
em projetos para os 

mais diferentes 
setores econômicos

40%
OTIMIZAÇÃO

Comprometimento 
com a geração de 

resultados práticos 
em eficiência e 
produtividade

$ 3 bi
GANHOS

Retornos acumulados 
para nossos clientes 
por meio de nossa 

atuação efetiva

15
ANOS

Experiencia da equipe 
em projetos e 

estratégia

Principais 

resultados



Consultoria & Apoio de 

Ponta a Ponta

01. 02. 03. 04.

Metodologia e 

escopo do 

projeto 

customizados à 

sua 

necessidade e 

seu orçamento. 

Converse 

conosco.

Desenho do Projeto

Estudos 

analíticos 

voltados ao 

desenvolvimento 

de estratégia que 

irão trazer 

resultados 

efetivos.

Estudos Estratégicos

Caso o cliente 

requeira, damos 

apoio à 

implementação 

das ações 

mapeadas nos 

estudos 

conduzidos pela 

nossa 

consultoria.

Implementação

Também 

oferecemos 

estruturação de 

Monitoramento 

de KPIs e 

resultados.

Monitoramento

05.

Estruturação

Atuamos no 

redesenho e 

roadmap de 

evolução das 

áreas e equipes 

de Inteligência 

para cadeia de 

suprimentos, 

marketing e 

startups



Principais de 

ofertas Supply Chain
Suporte de inteligência 

para fazer bons negócios 

e ganhar eficiência

Marketing Estratégico
Informações detalhadas 

para ganhar mercado e 

gerar mais valor para 

seus clientes

Startups
Dados qualificados para 

desenvolvimento de 

oferta e direcionamento 

de Business Operations



Procurement Intelligence

Supplier Relationship 
Management

Gestão de Contratos

Desenvolvimento e 
revisão de processos

Transformação Digital 
em supply chain

Spend Analysis e 
Gestão de Categorias

Estratégia de 
Categoria

Gestão de Risco

Green Procurement e 
Responsible Supply Chain

Suporte de inteligência para fazer bons 

negócios e ganhar eficiência

Soluções em
Supply 
Chain



Experiências em

Supply 
Chain

Suporte de inteligência para fazer bons 

negócios e ganhar eficiência

*Empresas em que nossos consultores já prestaram serviços



Inteligência de Mercado

Customer Relationship 
Management

Pricing

Análise de Mercado

Potencial de Mercado

Geomarketing

Estratégia de 
Marketing

Gestão de Categorias

Análise de Tendências

Informações detalhadas para ganhar 

mercado e gerar mais valor para seus clientes

Soluções em
Marketing
estratégico



Experiências em

Marketing
estratégico

Informações detalhadas para ganhar 

mercado e gerar mais valor para seus clientes

*Empresas em que nossos consultores já prestaram serviços



OKRs

Análise de valor para 
desenvolvimento de 
produto

Pricing

Análise de Mercado

Data strategy

Mentorias em
inteligência

Business 
Operations 

Management

Design de serviços

Análise de Tendências

Dados qualificados para desenvolvimento de 

oferta e direcionamento de Business Operations

Soluções para

Startups



Experiências em

Startups Dados qualificados para desenvolvimento de 

oferta e direcionamento de Business Operations

*Empresas em que nossos consultores já prestaram serviços



“Temos na CADARN um parceiro exemplar não só pelo lado comercial como 

também para o desenvolvimento de soluções na área de inteligência”

Leonardo Rangel
Cortex Intelligence | Sócio Fundador

Parceiros



www.cadarnconsultoria.com.br 

+55 21 3449-2439 / +55 21 4873-1067 / +55 21 97631-8396

contato@cadarnconsultoria.com.br 

https://www.linkedin.com/company/cadarn-consultoria/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/cadarnconsultoria/?ref=settings
https://www.instagram.com/cadarnconsultoria/

