
Portfólio e Mentoring

Expandindo a Visão ao nosso redor.



O que somos afinal?

Somos uma agência que fornece: Mentorias, Assessorias e 
Consultorias de Branding e Marketing para empreendedores.

Sabemos como é a dificuldade de fazer com que os consumidores te 
encontrem, entendam e enxerguem o valor nos seus produtos e 

serviços, estamos aqui para te ajudar nisso.



Metodologia de vendas e promoções

Temos métodos personálizaveis de venda que variam de cliente 
para cliente, mas obedecemos 4 pilares principais, para envolver 
seus potenciais consumidores com seus produtos e serviços da 

melhor forma.



Metodologia de vendas e promoções

− Descobrimento

− Envolvimento

− Venda

− Fidelização



Metodologia de vendas e promoções

Descobrimento

Envolvimento

Venda

Fidelização

Realizamos o 
primeiro contato dos 

seus leads com 
campanhas de alta

performance.

Desenvolvemos o 
conhecimento da sua
marca no conciente
dos leads captados.

Convertemos as 
pessoas captadas em
consumidores com 

um retorno
otimizado.

Convertemos os seus
consumidores em
advogados da sua

marca.



Metodologia de gestão de projetos

Gestão é uma das nossas chaves, usamos ferramentas e métodos ágeis que 
mostram o nosso progresso e velocidade durante todo o projeto em tempo real. 

Usamos a ferramenta chamada Trello para administrar os nossos projetos.



BackLog To Do Doing Done

Banners

Estratégias 
Branding

Metas S.M.A.R.T

Identidade Visual

Metodologia de gestão de projetos

Como funciona?

Backlog

To Do

Doing

Usamos essa metodologia para planejar todas as
nossas ações em ciclos, os chamados “sprints”, dessa
forma priorizamos as nossas tarefas e executamos o
essencial para obter o retorno da maneira mais rápida,
e com a maior eficiência possível.

Done

Todas as tarefas que serão executadas no próximo
Sprint são colocadas nessa coluna, assim mantemos
um controle do que ainda está por vir, não perdendo
insights valiosos.

Nessa coluna são colocadas todas as tarefas que
devem ser executadas no Sprint atual.

Nessa coluna são colocadas todas as tarefas que estão
em execução.

Nessa coluna são colocadas todas as tarefas já feitas.



Metodologia de projetos
Cases



Metodologia de projetos
Cases



Cases

Detona Química
Influenciadora digital com conteúdo direcionado para o
mundo da química.

O Desafio
O objetivo inicial da empresa era aumentar a cobertura das
suas redes sociais, mas o conteúdo exibido nelas não seguia
um padrão de comunicação e de identidade de marca, sendo
ainda direcionado para um público não condizente.

A Estratégia

Os Resultados

Com isso em mente, foi elaborado um estudo completo das
suas redes sociais, e quais seriam os pontos que poderiam
ser melhorados, tendo análises no youtube e no instagram,
definindo melhor o posicionamento e as réguas de conteúdo
do canal, além disso foi feito um manual de identidade visual
completo, melhorando o reconhecimento de marca.

No Instagram houve um aumento graças as ações de 3.900
seguidores em apenas 6 meses, aumentando a página em
390%, no Youtube o aumento foi de 3.2 mil inscritos,
aumentando o canal em 42%, atingindo 51% de retenção de
público.



Cases

X Motivation
Nutricionista atlético que produzia e vendia conteúdos e
cursos para o mundo do bodybuilding.

O Desafio
O objetivo inicial da empresa era reposicionar a sua marca
no mercado para expandir o seu faturamento e alcance.

A Estratégia

Os Resultados

Sendo assim, foi elaborado um estudo de mercado e um
mapeamento das suas mídias digitais, criando uma régua de
conteúdo que otimizava as fases de “descobrimento” e
“envolvimento” dos seus potenciais consumidores, e o
aprimoramento e utilização dos seus canais de comunicação.

No Youtube houve um aumento graças as ações de 6.5
milhões de visualizações em apenas 6 meses aumentando o
canal em 53 mil inscritos, atingindo 91 mil
compartilhamentos e conquistando 63% da retenção de
público, além de aumentar as vendas dos produtos digitais
em 45%.

Aumento da cobertura na 
Web e do $$$.

Performance no 
posicionamento da marca.

Afiliação de produtos 
respectivos com o target.



Cases

Agrega
Aplicativo que concentra eventos universitários na palma da
sua mão.

O Desafio
O objetivo da empresa era realizar uma campanha de pré-
lançamento do aplicativo durante a semana do Mack Inova.

A Estratégia

Os Resultados

Sendo assim, foi prestado uma consultoria na qual foi
realizado um levantamento completo das ações de
comunicação da empresa que tinham sido elaboradas e
preparadas até então, sendo prestadas ações para refinar
essas peças que seriam divulgadas na feira de
empreendedorismo.

Após as consultorias prestadas o refinamento do tom verbal
da comunicação ficou com uma linguagem bem mais
chamativa, deixando a empresa preparada com “call-to-
action’s” bem mais fortes para garantir instalações do
aplicativo.

Antes

Depois



Cobrimos uma vasta gama de serviços relacionados ao branding e ao 
marketing, e estamos aqui para te mentorar da melhor forma, confira a 

seguir no que atuamos.

Nosso Pacote de Mentoring



Orientação na Análise de Métricas

Tudo feito na sua empresa é mensurável, 
oferecemos mentorias para todos 

compreenderem e analisar esses dados da 
forma correta, com o objetivo de tirar os 

melhores insights.



Suporte em BenchMark

Compreender o seu mercado é essencial para 
o seu sucesso, oferecemos suporte para 
identificar os pontos em que você pode 

melhorar perante aos seus concorrentes.



Análise de Comunicação

A linguagem com a qual você se comunica 
com os seus consumidores impacta 

diretamente no seu posicionamento e valor de 
mercado, mentoramos para que as suas ações 

sobre esse aspecto sejam feitas da melhor 
forma. 



Orientação na Manutenção de Marca

Sua marca é o bem intangível mais precioso da 
sua empresa, prestamos suporte para que esta 

tenha constantemente uma manutenção 
adequada aumentando o seu valor no 

mercado, podendo reposicioná-la ou criar uma 
nova do zero.



Facebook, Linkedin e Google Ads

Mentoria em campanhas de anúncios 
pagos on-line, aumentando a visibilidade 

e as oportunidades do seu negócio.



Mapeamento de redes sociais

Visando uma boa performance, realizamos um 
mapeamento constante das suas redes sociais, 

elaborando os melhores caminhos, 
posicionamentos e calendários mensais de 
publicações estratégicas entre elas, com o 
objetivo de guiar melhor os seus potenciais 

consumidores.



Orientação na elaboração e aplicação de 
roteiros de pesquisa de mercado no meio 

on-line, buscamos coletar os melhores 
insights de dados primários, e solucionar o 
problema de pesquisa proposto da maneira 

mais efetiva. 

Orientação em Pesquisa de mercado



Entre em contato agora pelo Whats-app, 
tire as suas dúvidas e faça acontecer!

(11)9 7350-6290

Clique no ícone!

https://api.whatsapp.com/send?phone=5511973506290&text=Olá!%20Tudo%20bem?%20Quero%20saber%20mais%20sobre%20os%20seus%20serviços%20de%20Mentoring!
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511973506290&text=Olá!%20Tudo%20bem?%20Quero%20saber%20mais%20sobre%20os%20seus%20serviços%20de%20Mentoring!

