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1) Breve apresentação
A Rodrigo Hintze, Lda, tem atuado em diferentes áreas de negócio, sendo as principais o turismo
e a imobiliária, quer na vertente de investimento como intermediação.
O contacto com empresas exteriores à Região, como por exemplo, grupo RAR, Grupo Espírito
Santo e AYRWW, trouxe à empresa uma experiência enriquecedora, permitindo uma capacidade
de análise e execução mais pragmática e eficiente.
Sendo uma pequena empresa da Região, com parcerias exteriores, aliamos a flexibilidade e
rapidez nos processos de decisão, com uma maior abrangência e capacidade de intervenção dos
nossos parceiros.
Tendo já experiência no ramo, como por exemplo, o caso em que fomos contratados pelo BES
para a reestruturação e recuperação de uma empresa de alguma dimensão, com cerca de 150
colaboradores, e respetiva elaboração do plano de negócios.
Propomos analisar cada caso e elaborar um plano de negócios em sintonia com a gerência,
sempre de forma muito pragmática e realista.

2) Equipa técnica e suas valências
Rodrigo Rodrigues
Gestor, com experiência em vários ramos de negócio, quer como empresário, como consultor:
Consultoria, Viagens, animação turística, Restauração, Hotelaria, investimentos imobiliários e
intermediação imobiliária.
Ana Cunha
Advogada pertencente a um conhecido escritório nos Açores, com larga experiência em apoio a
pequenas e médias empresas na Região. Parceria com grande escritório de advogados a nível
Nacional.
Pedro Alcobia
TOC, com muitos anos à frente de departamentos financeiros de grandes empresas Nacionais.

3) Disponibilidade horária
Total X
Condicionada___________________________________________________________________
4) Disponibilidade para deslocações inter-ilhas
Total X
Condicionada ___________________________________________________________________
5) Outras informações
Temos uma parceria com a empresa AYRWW, empresa que atua como consultora em Portugal,
Espanha e Brasil. Esta empresa fará sempre parte da nossa equipa, como subcontratada.

A informação disponibilizada é da inteira responsabilidade da entidade consultora.

