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1.Característica do cliente:   
 

Fundada no dia 13 de agosto de 1975, a Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da 

Bahia – ADEMI-BA – é uma organização empresarial sem fins lucrativos, que reúne cerca de 80% das 

construtoras e incorporadoras em atividade no estado. Fundada por 13 empresas (Abaíra, Cemisa, Cibrateco, 

Ciplan, Comeba, Concic Portuária, Civil Construtora, Lupa, Encil, Imobiliária Corrêa Ribeiro, Incorplan, 

Itajubá e Opus Engenharia), a associação sempre optou por projetos alinhados às necessidades da população, 

colocando em primeiro plano as exigências de qualidade de vida e bem-estar. Essa prioridade fortaleceu sua 

atuação e credibilidade perante autoridades, governos e opinião pública. 

Além de incentivar o crescimento do segmento da construção civil e impulsionar ainda mais a economia do 

estado, a ADEMI-BA tem participação ativa na sociedade como um todo. Através da Revista ADEMI-BA e 

das mídias sociais, a entidade disponibiliza informações completas sobre o setor. Todos os anos, o tradicional 

Prêmio ADEMI-BA reconhece e valoriza o trabalho dos profissionais do segmento da construção. 

 

Período de realização do trabalho 
 
O projeto foi realizado no período de 07 a 10 de dezembro de 2017.  
 

 

2.CASE DE SUCESSO - 28.º Convenção anual da ADEMI-BA - 2017  

 

2.1. DESAFIO 

A Lebrun foi contratada para apresentar e implementar solução digital on-line mobile com objetivo de 

através do smatphone realizar envio de 12 campanhas digitais simultaneamente em lote através do WhatsApp 

durante os quatro dias do evento anual da ADEMI-BA para os 500 convidados contendo os posts com 

programação das atrações do evento.   

Segue alguns exemplos dos posts enviados:  
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2.2. NECESSIDADE 

 Envio da programação on-line e simultaneamente para todos os 500 convidados  

 Motivar os 500 convidados participarem dos eventos    

 Reduzir o tempo de resposta  

 Aumentar o nível de satisfação junto aos convidados, autoridades e associados   

 Aprimorar tecnologicamente os serviços da ADMI-BA      

 Mensuração e monitoração dos resultados em tempo real através dos gráficos e relatórios  

 Implementar as melhores praticas  

 Contribuir para prestação dos serviços com excelência da diretoria    

 Participação ativa dos torcedores associados na melhoria e desenvolvimento do Esporte Clube Vitória  

 

 

2.3. SOLUÇÃO 

A Lebrun Inteligência Estratégica utilizou solução de plataforma digital on-line mobile inteligente para envio 

dos posts.  

 

2.4. IMPLEMENTAÇÃO 

A Lebrun Inteligência Estratégica utilizou plataforma digital on-line mobile inteligente e moderna para 

elaboração do planejamento, programação e envios automáticos e instantâneos dos posts através do whatsapp 

para os 500 convidados, autoridades e associados durante os quatro (4) dias de evento, personalizadas de 

forma simples, rápida, on-line, mobile (envio via smartphone), e com conteúdo multimídia.  

 

 

2.5. PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS COM O PROJETO  

 

 QUINTA (07/12) disparo de 2 posts entre 19h e 22h via WhatsApp para os smatphones dos 500 

convidados  

 SEXTA   (09/12 ) 3 posts entre 9h + 12h e 2 posts entre 16h e 20h via WhatsApp para os smatphones 

dos 500 convidados 

 SABADO ( 09/12) 2 posts 9h às 12h + 2h posts entre 16h e 20h via WhatsApp para os smatphones 

dos 500 convidados 

 DOMINGO (10/12 ) 1 post às 11h  via WhatsApp para os smatphones dos 500 convidados 

  

 Redução do custo de 90% de h/h na divulgação do evento;  

 Monitoração e mensuração on-line dos envios através da plataforma digital;  

 Aumento significativo da presença dos convidados nos eventos;   

 Envio de elogios dos participantes;   
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RELATÓRIO E GRÁFICOS GERENCIAS   
 
 
DISPAROS CAMPANHAS(CARDS) VIA WHATSAPP EM LOTE  

28ª Convenção Anual da ADEMI-BA 

        
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/agencialebrun?_rdc=1&_rdr
https://www.instagram.com/agencialebrun/
https://www.linkedin.com/in/antonioroma/
http://www.agencialebrun.com.br/


 

 

 

                                                                                                       7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPAROS CAMPANHAS(CARDS) VIA WHATSAPP EM LOTE  

28ª Convenção Anual da ADEMI-BA 

 

   
 

https://www.facebook.com/agencialebrun?_rdc=1&_rdr
https://www.instagram.com/agencialebrun/
https://www.linkedin.com/in/antonioroma/
http://www.agencialebrun.com.br/


 

 

 

                                                                                                       8 

 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/agencialebrun?_rdc=1&_rdr
https://www.instagram.com/agencialebrun/
https://www.linkedin.com/in/antonioroma/
http://www.agencialebrun.com.br/


 

 

 

                                                                                                       9 

 

Característica do cliente:   
 

 
 
ABASE     
A Associação Bahiana de Supermercados (Abase) é uma entidade sem fins lucrativos que visa defender os direitos 
dos supermercadistas, proporcionar serviços e benefícios, além de criar oportunidades constantes para troca de 
informações. 
 
Os associados da Abase aumentam a sua representatividade no cenário nacional garantindo espaço em um mercado 
cada vez mais competitivo. A necessidade de informação e inovação no setor é suprida por um intenso programa de 
capacitação de recursos humanos das empresas associadas. Durante todo o ano, são oferecidos vários cursos e 
treinamentos, gratuitamente, ou por um valor simbólico. 
 
 A cada ano que passa, a Abase vem se modernizando, procurando novas fórmulas e parcerias que possibilitem uma 
maior abrangência de suas ações. 
 
 ABASE tem 30 funcionários e mais de 300 supermercados associados.  
 

Período de realização do trabalho alvo 
 
O projeto foi realizado no período de 01 a 25 de julho de 2017.  
 
Com base nos resultados do diagnostico elaboramos o planejamento estratégico de marketing digital alinhado as metas 
estabelecidas para o sucesso da SUPERBAHIA 2017.   
 
Segue pontos estratégicos e importantes que contemplaram o planejamento estratégico de marketing – SUPERBAHIA 2017:     

 Uma lista clara de metas e objetivos 

 Criação e Restruturação de processo da área de marketing digital   

 Plano Detalhado e estratégico com planejamento de serviços 

 Criação e (ou) ajustes nas mídias sócias (facebook, instragram e website)   

 Implantação de plataforma digital integrada para criação, distribuição e mensuração das campanhas mobile on-line de 
divulgação, e-commerc, captação, pesquisa de satisfação e melhores momentos do evento, foram utilizadas 
ferramentas de landing pages, chatbot, storyTelling e uppermail.   

 Gerenciamento e monitoramento continuo das redes sociais (acessos, visualizações, quantidade de clicks, etc) 

 Estabelecemos métodos para medição e análise das campanhas mobile on-line 

 Esboço básico de estratégia de conteúdo 

 Investimento em marketing digital mobile e de conteúdo     

 Treinamento e capacitação da equipe de marketing digital  
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       Resultados obtidos:       
  

 RESULTADOS DA CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DA SUPERBAHIA 2017 MOBILE   
 

 EM APENAS 72 HORAS DE CAMPANHA MOBILE TIVEMOS MAIS DE  10 MIL  
        VISUALIZAÇŌES. 

 
 CAMPANHA MOBILE ONLINE FOI UTILIZADA PARA RESERVAR E COMERCIALIZAÇÃO ON-LINE DAS 16 

PALESTRAS DURANTE A FEIRA ( E-COMERCE E AGENDAMENTO DE PALESTRAS MOBILE ON-LINE) 
 

 RESULTADOS: EM APENAS 72 HORAS DE CAMPANHA FORAM REALIZADAS 650 RESERVAS E 
VENDAS ONLINE DAS PALESTRAS. 

 
 CAMPANHA DIGITAL MOBILE RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DE 55 PESQUISAS DE SATISFAÇÃO 

ONLINE JUNTO AOS EXPOSITORES DA SUPERBAHIA 2017. 
 

 RESULTADOS:  REALIZAÇÃO E ENTREGA DOS RELATÓRIOS E GRÁFICOS DETALHADOS CONTENDO 
OS RESULTAODS DAS PESQUISAS DE SATIFAÇÃO DOS EXPOSITORES EM 50 MINTOS ANTES DO 
ENCERRAMENTO DA SUPERBAHIA 2017. 
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       Atestado de Capacidade Técnica – ABASE  
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Característica do cliente:   
 
 
 BIOESSÊNCIAIS/BIOEXTRATUS    
    
A Bio Essências-Bio Extratus tem o tratamento ideal para todos os tipos de beleza. Experimente nossos produtos e seja 
naturalmente bonita! 

 
Sobre a BIOESSÊNCIAS/BIOEXTRATUS:  
 

  
ONDE TUDO COMEÇOU 
A marca Bio Extratus foi idealizada por cabeleireiros amantes da natureza. 
A história da empresa teve início em 1989, num salão de beleza em Belo Horizonte, quando os proprietários buscavam uma linha 
de cosméticos diferenciada, com qualidade e preço acessível. Aliando conhecimento e experiência, os antigos proprietários do 
salão e atuais proprietários da Bio Extratus iniciaram uma produção artesanal de cosméticos ricos em ativos naturais. 

Em 1991 nasceu a marca Extratus – Produtos Naturais, pioneira na utilização do óleo de tutano em cosméticos capilares. 

 
A PRIMEIRA VEZ A GENTE NUNCA ESQUEÇE 
“Em novembro de 1991, apostando na inovação e qualidade dos produtos, dois de nossos distribuidores atuais fizeram a 
encomenda do primeiro lote de produtos para distribuição no mercado de Campinas e São José dos Campos. Os produtos 
fizeram sucesso e foi assim que iniciou o nosso sistema de distribuição”. 
 
 A Bio Extratus está presente em todo território nacional desde o início da década 90, com uma linha que cresce e se diversifica a 
cada ano.  
 
NOSSA RECEITA DE SUCESSO 
“Os nossos preciosos ingredientes são as pessoas que compõem a nossa empresa, funcionários, distribuidores e clientes. A 
relação honesta, bem sucedida e prazerosa que se estabeleceu entre a empresa e todos que a cercam e torna a Bio Extratus uma 
marca sólida, que continua sonhando e ousando para atingir as suas metas, com um enorme compromisso social e respeito ao 
meio-ambiente.” 
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Foram implementadas as seguintes ações de curto e médio prazo:  

1. Organização e gestão das mídias sociais   

                 1.1. Definição das metas nas mídias sociais 

                 1.1.1 Relacionamento com clientes. 

                         1.1.2. Construir conexões com potenciais clientes, 

                         1.1.3. Ganhar relevância do seu negócio em sua região (bairro/cidade) 

                         1.1.4. Fazer com que as pessoas comentem sobre seu negócio. 

                         1.1.5. Fazer com que as pessoas comentem sobre seu negócio.  

                         1.6.1. Criação de rotinas e procedimento para gestão operacional das mídias sócias   

                 1.2. Escolhendo as redes sociais 

                         1.2.1. Meu público está nessas redes sociais? 

                         1.2.3. Tenho tempo para investir nessa rede social? 

                         1.2.3. Posso vincular o sucesso nesta rede social aos objetivos do meu salão de beleza? 

                  1.3. - Otimizando suas redes sociais 

                          1.3.1. Manter a descrição da empresa completa 

                          1.3.2. Manter todos os dados de contato (telefone/e-mail/endereço) 

                          1.3.3. Manter a foto de capa bonita e atrativa 

 

                  1.4. – Construção de estratégia de conteúdo para as mídias sócias do Socila Salvador pituba                                                               

                           Segue lista de conteúdos que foram elaborados para o cliente:  

                          1.4.1. Artigos via campanhas digitais mobile   

                          1.4.2. Jornada da beleza, artigos e vídeos referentes ao segmento da beleza   

                          1.4.2. Sites 

                          1.4.3. Vídeos 

                          1.4.4. Fotos de trabalhos 

                          1.4.5. Infográficos 

                          1.4.5. Depoimentos de clientes 

                          1.4.6. Notícias 

                 1.5. Estabelecemos a seguinte regra para variar o tipo de conteúdo e engajar melhor os clientes:     

                         1.5.1. 50% artigos (de outros canais) relevantes para público da BIOESSENCIAS/BIOEXTRATUS 

                         1.5.2. 30% criamos nosso próprio conteúdo 

                         1.5.3. 20% posts engraçados 

                 1.6. Estabeleça o horário das publicações 

https://www.facebook.com/agencialebrun?_rdc=1&_rdr
https://www.instagram.com/agencialebrun/
https://www.linkedin.com/in/antonioroma/
http://www.agencialebrun.com.br/


 

 

 

                                                                                                       
15 

 

                         1.6.1. Facebook 
                         1.6.2. Instagram 
 
 
 

 

 
                 1.7. Construção de um calendário de mídias sociais 

                         Estabelecemos planejamento de quais conteúdos trabalhar e também saber quais são os melhores horários 

                         para postar, montamos um calendário para acompanhar os posts. 

 
             1.8. Estabelecemos métricas que monitoraram para o seu sucesso 

                          Definimos objetivos para medir o sucesso. 

                          1.8.1. As métricas mais básicas que deve-se olhar são: 
                                     1.8.1.1. Número de seguidores –  análise da Velocidade do aumento de número de seguidores. 
                                     1.8.1.2. Alcance dos posts – analise do número de curtidas, comentários e compartilhamentos.  
                                      Passamos a incentivar o compartilhamento para ajudar aumentar o número de seguidores 
                                      1.8.1.3. Conversão de seguidores em clientes – passamos a verificar se cada cliente novo que aparece 
                                      no seu salão de beleza ou clínica veio por que viu seus posts nas mídias sociais. Descobrimos qual foi o  
                                      post que chamou a atenção do cliente e trabalhamos mais em posts parecidos. 
 
             1.9.  Implantação piloto do novo sistema de fidelidade 

                   1.10. Implantação de novos pacotes, processos e serviços com objetivo de aumentar vendas e fidelizar clientes  

                   1.11. Através do modelo ITIL preparação para certificação do Sistema de Gestão da Qualidade para Tecnologia da  

                            Informação ISO 2000 para melhor gestão dos sistemas de informação da empresa.    

 

2. Criação, Distribuição e Mensuração das Campanhas on-line mobile de Divulgação, Fidelização, Captação, Geração de 
Trafego (natal, ano novo, dias das mães, dias dos namorados, dias dos país)  e  Pesquisa de Satisfação utilizando 
plataforma digital mobile que possibilita criar e disparar campanha em alguns minutos.    

 2.1. Seguem as principais campanhas criadas        

     2.1.1.  Promoções da semana.       

                     2.1.2.  Promoções do dia                
                     2.1.3.  Aniversariante do dia.          
                     2.1.4.  Promoção de pacotes.        
                     2.1.5.  Promoção voucher .          

     2.1.4.  Seja bem-vindo (novos clientes).      

     2.1.5.  Campanhas em parceria com outras empresas e entidades  

     2.1.6.  Campanhas de E-COMMERC para comercialização de produtos via WEB ( forma de pagamento PayPal).      

                     2.1.7.  Pesquisa de Satisfação on-line mobile junto aos vendedores, clientes lojas e clientes direto.       

 

2.2. Treinamento e Captação dos colaboradores e alta gestão:                                                                                                                  
  

2.2.1. Treinamento e palestras envolvendo conceitos, métricas, métodos e ferramentas do marketing digital (    
facebook,fanpage, blog, instagramsemrush, mailchimp,landing pages, StoryTelling, Alertas do Google, 
slideshare, facebook ads, keyword planner, google analytics, e-mail marketing e newsletters, website, SEO, 
Engajamento, Custo de Aquisição de Clientes(CAC), Retorno sobre o Investimento (ROI)). 

  

https://www.facebook.com/agencialebrun?_rdc=1&_rdr
https://www.instagram.com/agencialebrun/
https://www.linkedin.com/in/antonioroma/
http://www.agencialebrun.com.br/
http://clkaqui.net/1qUs9
http://clkaqui.net/1sjRe
http://clkaqui.net/1ro4f
http://clkaqui.net/1wVb9
http://clkaqui.net/1w9n4
http://clkaqui.net/1opu5
http://clkaqui.net/1tjx6
http://www.louyt.mobi/5bm2
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3. Principais Resultados obtidos com a intervenção:       
  

3.1.  Crescimento para mais de 80 mil fãs em apenas 2 meses (de forma orgânica, sem compra de   anúncios) 
3.2.  Mais de 400 mil pessoas veem o conteúdo de dicas de beleza todos os meses – este é o alcance real da marca. 
3.3.  Expansão para outros canais de venda além do e-commerce, com o resultado da marca nas redes sociais. 

3.4.  Média de 250 mil pessoas impactadas todos os meses nas redes sociais facebook e  instagram. 

3.5.  Engajamento mensal de 300 mil pessoas (usuários que clicam, comentam, curtem e compartilham conteúdo). 

3.6.  Aumento das vendas em 28%  

3.7.  Através das campanhas de captação utilizando Landing Page conquistamos mais de 10 mil Leads 

3.8.  Através do projetos de captação e divulgação mobile on-line foram realizados vários eventos em parceria com empresas 

ligadas a beleza e bem estar (CASTELLE Spazzio di Bellezza, Sobrancelhas Design , AlphaFitiness, etc)    conquistamos mais 3 

mil novos clientes.  

 
3.9.   Aumento do tique médio em 25,3% através de melhor gestão da receita (RM), realizando campanhas promocionais   
          especiais para atrair o cliente em horário de menor pico. 

3.10. Retorno de 45% dos antigos clientes  

        3.12. O site aumento mais de 100% acessos/mês com o crescimento da marca online. 

        3.13. Realização de Pesquisa de Satisfação on-line MOBILE em todos os eventos realizados e promovidos pela  

                  BIOESSENCIAS/BIOEXTRATUS e seus parceiros com vários elogios dos seus clientes.   

        3.14.   Criação e implantação de E-COMMERCE para comercialização de produtos e serviços via WEB utilizando Landing  

                    Pages e forma de pagamento PAYPAL.       
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Atestado de Capacidade Técnica – BIO EXTRATUS   
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Em setembro de 2017 a agência digital LEBRUN foi selecionada pela REDE FTC (grupo formado pela Faculdade de 
Tecnologia e ciências - FTC , colégio DOM e centro de idiomas Think), para planejar, desenvolver, implantar e 
gerenciar todas campanhas de marketing digital e mobile da Comunidade do Conhecimento ( passa a ocupar um 
espaço de 1200m2), evento foi realizado no período de 22/09/2017 a 08/10/2017, Salvador Shopping. Iniciamos 
realizando diagnóstico dos processos ligados direto ou indiretamente ao evento (divulgação, pesquisas, comercialização e 

agendamento das palestras, captação, criação e arte, base de dados de Mailing, integração das soluções digitais, 
distribuição e logística).  Após conclusão do diagnóstico realizamos um planejamento alinhado com os objetivos da 
diretoria da empresa, entendemos a realidade da empresa, metas a serem cumpridas pela equipe de marketing e o ticket 
médio esperado de vendas e público alvo. Dessa forma, o planejamento de marketing digital passou a contribuir 
diretamente para o sucesso da empresa em número, não apenas com posicionamento que era o grande foco do 
marketing tradicional.  
 
Orientação das atividades a serem desenvolvidas: Após o diagnóstico e planejamento utilizamos da nossa expertise para 
orientar, em um plano de ação, as atividades que tenham maior potencial de sucesso, explicar o que deve ser feito e como 
deve ser feito, por exemplo:  criar Landing Pages para divulgação e captação de leads mobile online, comercialização de 
stands e 16 palestras online, captação dos participantes durante o evento online, pesquisas de satisfação online junto aos 
58 expositores e criação de campanha com  os melhores momentos utilizando solução StoryTelling mobile para todos os 
participantes do evento,  transformando o evento em grande oportunidade de negócio e geração de  lucro para as partes 
interessadas. 

Característica do cliente:   

Missão 

Formar profissionais de nível superior nas diferentes áreas do conhecimento, comprometidos com o 
desenvolvimento científico e tecnológico de acordo com as exigências regionais e nacionais, bem como a formação 
humanística, ética, crítico-científica e cultural dos cidadãos, aptos à convivência harmônica na sociedade e à 
promoção do bem comum e da justiça social. 

Com atuação de destaque entre as Instituições de Ensino Superior particular do Estado e um projeto pedagógico 
inovador voltado para a interdisciplinaridade e o empreendedorismo, a Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC) 
desde o início de suas atividades, no ano 2000, oferta uma formação de qualidade atuando em cinco unidades de 
ensino presencial nas cidades de Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Jequié e Itabuna.  

 REDE FTC tem 500 funcionários e mais de 10 mil alunos.  
 
Período de realização do trabalho alvo 
 
O projeto foi realizado no período de 04 de setembro de 2017 a 08 de outubro de 2017.    
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       Resultados obtidos com a intervenção:       
  

 RESULTADOS DA CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DA SUPERBAHIA 2017 MOBILE   
 

 EM APENAS 48 HORAS DE CAMPANHA MOBILE TIVEMOS MAIS DE  13,5 MIL  
        VISUALIZAÇŌES. 

 
 CAMPANHAS MOBILE ONLINE FORAM UTILIZADAS PARA CAPATAÇÃO DOS VISITANTES E 

AGENDAMENTO DE 26 PALESTRAS. 
 

 RESULTADOS: DURANTE O PERÍODO DO EVENTO FORAM CAPTADOS 5400 PESSOAS E 
REALIZADO MAIS DE 4000 AGENDAMENTOS ON-LINE, UTILIZANDO 4 TABLETS.  

 
 CAMPANHA DIGITAL MOBILE RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DA PESQUISAS DE 

SATISFAÇÃO ONLINE DOS VISITANTES DO EVENTO  
 

 RESULTADOS:  ENTREGA DOS RELATÓRIOS E GRÁFICOS DETALHADOS DAS PESQUISAS 1 
HORA ANTES DO ENCERRAMENTO DO CAMUNIDADE DO CONHECIMENTO. 

 
NOTA IMPORTANTE:  OS RELATÓRIOS E GRÁFICOS DOS RESULTADOS CONTEM 
INFORMAÇŌES SIGILOSAS DOS CLIENTES, PORTANTO, NÃO PODEMOS DISPONIBILIZAR  
PARA O SEBRAE.       

 
 CAMPANHA DIGITAL MOBILE STORYTELLING COM OS MELHORES MOMENTOS DO EVENTO, 

CONTEMPLANDO IMAGENS E VÍDEOS.    
 

 RESULTADOS:   CONSIDERADO PELA MÍDIA E PÚBLICO UM DOS MELHORES EVENTOS 

ACADÊMICOS COM SUPORTE DIGITAL DO ANO, REFORÇANDO A MARCA DA REDE FTC.    
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Atestado de Capacidade Técnica – REDE FTC  
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Em abril de 2017 recebemos o convite da diretoria da clinica LADOHANA para realizar consultoria e assessoria na sua 
área de marketing digital e sistemas e auxiliar na melhoria de processos e gestão da clinica.    
 
Segue a seguir um resumo do planejamento estratégico e executivo do trabalho realizado pela nossa empresa.    

Iniciamos realizando diagnóstico dos principais problemas do cenário atual da empresa: Realizar uma análise e 
mapeamento dos principais processos da clinica e levantando oportunidades de melhoria para cada etapa e todos os 
pontos de contato online que a empresa tem com seu potencial cliente (site, redes sociais, blog, email, etc). Após 
conclusão do diagnóstico realizamos um planejamento alinhado com os objetivos de negócio da empresa: Entender a 
realidade da empresa, metas a serem cumpridas pela equipe de vendas, ticket médio esperado de vendas e público alvo. 
Dessa forma, o planejamento de marketing digital passa a contribuir diretamente para o sucesso da empresa em número, 
não apenas com posicionamento que era o grande foco do marketing tradicional. Orientação das atividades a serem 
desenvolvidas: Após o diagnóstico e planejamento utilizamos da nossa expertise para orientar, em um plano de ação, as 
atividades que tenham maior potencial de sucesso, explicar o que deve ser feito e como deve ser feito, por exemplo:  criar 
uma landing page para capturar os visitantes do site e transformá-los em oportunidade de negócio. 

 

 

RELATO LADOHANA 
 

Característica do cliente:   
 
LADOHANA – SPA DA PELE  
    
A  Ladohana nasce com um propósito diferente de fazer estética. 
Com um atendimento de excelência, brindamos aos nossos clientes no máximo do conforto e relaxamento em 
seus tratamentos por meio de ambientes aconchegantes, climatizados, com cromoterapia, salas temáticas com 
paisagens inspiradoras e música instrumental ambiente. 
 

 Massagem   
 Limpeza de pele  
 Estética Facial  
 Estética Corporal  
 Massagens Estéticas  
 Drenagem Linfática  
 Terapia Auxiliares  
 Depilação Corporal e Facial 
 Design de Sobrancelhas 
 Consultoria Estética Gratuita   

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/agencialebrun?_rdc=1&_rdr
https://www.instagram.com/agencialebrun/
https://www.linkedin.com/in/antonioroma/
http://www.agencialebrun.com.br/
https://resultadosdigitais.com.br/materiais-educativos/kit-planejamento-de-marketing-digital/
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Foram implementadas as seguintes ações de curto e médio prazo:  

1. Organização e gestão das mídias sociais   

                 1.1. Definição das metas nas mídias sociais 

                 1.1.1 Relacionamento com clientes. 

                         1.1.2. Construir conexões com potenciais clientes, 

                         1.1.3. Ganhar relevância do seu negócio em sua região (bairro/cidade) 

                         1.1.4. Fazer com que as pessoas comentem sobre seu negócio. 

                         1.1.5. Fazer com que as pessoas comentem sobre seu negócio.  

                         1.6.1. Criação de rotinas e procedimento para gestão operacional das mídias sócias   

                 1.2. Escolhendo as redes sociais 

                         1.2.1. Meu público está nessas redes sociais? 

                         1.2.3. Tenho tempo para investir nessa rede social? 

                         1.2.3. Posso vincular o sucesso nesta rede social aos objetivos do meu salão de beleza? 

                 1.3. – Otimizando suas redes sociais 

                          1.3.1. Manter a descrição da empresa completa 

                          1.3.2. Manter todos os dados de contato (telefone/e-mail/endereço) 

                          1.3.3. Manter a foto de capa bonita e atrativa 

                  1.4. – Construção de estratégia de conteúdo para as mídias sócias do Socila Salvador pituba                                                               

                           Segue lista de conteúdos que foram elaborados para o cliente:  

                          1.4.1. Artigos via campanhas digitais mobile   

                          1.4.2. Jornada da beleza, artigos e vídeos referentes ao segmento da beleza   

                          1.4.2. Sites 

                          1.4.3. Vídeos 

                          1.4.4. Fotos de trabalhos 

                          1.4.5. Infográficos 

                          1.4.5. Depoimentos de clientes 

                          1.4.6. Notícias 

                  1.5. Estabelecemos a seguinte regra para variar o tipo de conteúdo e engajar melhor os clientes:     

                         1.5.1. 50% artigos (de outros canais) relevantes para público LADOHANA 

                         1.5.2. 30% criamos nosso próprio conteúdo 

                         1.5.3. 20% posts engraçados 

                 1.6. Estabeleça o horário das publicações 

                         1.6.1. Facebook 
                         1.6.2. Instagram 

https://www.facebook.com/agencialebrun?_rdc=1&_rdr
https://www.instagram.com/agencialebrun/
https://www.linkedin.com/in/antonioroma/
http://www.agencialebrun.com.br/
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                  1.7. Construção de um calendário de mídias sociais 

                         Estabelecemos planejamento de quais conteúdos trabalhar e também saber quais são os melhores horários 

                         para postar, montamos um calendário para acompanhar os posts. 

 
             1.8. Estabelecemos métricas que monitoraram para o seu sucesso 

                          Definimos objetivos para medir o sucesso. 

                          1.8.1. As métricas mais básicas que deve-se olhar são: 
                                     1.8.1.1. Número de seguidores –  análise da Velocidade do aumento de número de seguidores. 
                                     1.8.1.2. Alcance dos posts – analise do número de curtidas, comentários e compartilhamentos.  
                                      Passamos a incentivar o compartilhamento para ajudar aumentar o número de seguidores 
 
                                      1.8.1.3. Conversão de seguidores em clientes – passamos a verificar se cada cliente novo que aparece 
                                      no seu salão de beleza ou clínica veio por que viu seus posts nas mídias sociais. Descobrimos qual foi o  
                                      post que chamou a atenção do cliente e trabalhamos mais em posts parecidos. 
 
             1.9. Implantação piloto do novo sistema de fidelidade 

                   1.10. Implantação de novos pacotes, processos e serviços com objetivo de aumentar vendas e fidelizar clientes  

                   1.11. Através do modelo ITIL preparação para certificação do Sistema de Gestão da Qualidade para Tecnologia da  

                             Informação ISO 2000 para melhor gestão dos sistemas de informação da empresa.    

3. Criação, Distribuição e Mensuração das Campanhas on-line mobile de Divulgação, Fidelização, Captação, Geração de 
Trafego (natal, ano novo, dias das mães, dias dos namorados, dias dos país)  e  Pesquisa de Satisfação utilizando 
plataforma digital mobile que possibilita criar e disparar campanha em alguns minutos.   

 
2.1. Seguem as principais campanhas criadas        

     2.1.1.  Promoções da semana.       

                     2.1.2.  Promoções do dia                
                     2.1.3.  Aniversariante do dia.          
                     2.1.4.  Promoção de pacotes.        
                     2.1.5.  Promoção voucher .          

     2.1.4.  Seja bem-vindo (novos clientes).      

     2.1.5.  Campanhas em parceria com academia Alpha Fitiness.     

     2.1.6.  Campanha de Pesquisa de Satisfação.      

                     2.1.7.  Campanha da Revista Digital Socila – Pacotes.    

 

2.3. Treinamento e Captação dos colaboradores e alta gestão:                                                                                                                  
  

2.3.1. Treinamento e palestras envolvendo conceitos, métricas, métodos e ferramentas do marketing digital (   
facebook,fanpage, blog, instagramsemrush, mailchimp,landing pages, StoryTelling, Alertas do Google, 
slideshare, facebook ads, keyword planner, google analytics, e-mail marketing e newsletters, website, 
SEO, Engajamento, Custo de Aquisição de Clientes(CAC), Retorno sobre o Investimento (ROI)). 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/agencialebrun?_rdc=1&_rdr
https://www.instagram.com/agencialebrun/
https://www.linkedin.com/in/antonioroma/
http://www.agencialebrun.com.br/
http://clkaqui.net/1qUs9
http://clkaqui.net/1sjRe
http://clkaqui.net/1ro4f
http://clkaqui.net/1wVb9
http://clkaqui.net/1w9n4
http://clkaqui.net/1opu5
http://clkaqui.net/1qOda
http://clkaqui.net/1tjx6
http://www.louyt.mobi/5bm2
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2. Principais Resultados obtidos com a intervenção:       

  
3.1.  Crescimento para mais de 150 mil fãs em apenas 4 meses (de forma orgânica, sem compra de   anúncios) 
3.2.  Mais de 35 mil pessoas veem o conteúdo de dicas de beleza todos os meses – este é o alcance real da marca. 
3.3.  Expansão para outros canais de venda além do e-commerce, com o resultado da marca nas redes sociais. 

3.4.  Média de 82 mil pessoas impactadas todos os meses nas redes sociais facebook e  instagram. 

3.5.  Engajamento mensal de 3 mil pessoas (usuários que clicam, comentam, curtem e compartilham conteúdo). 

3.6.  Aumento das vendas de pacotes em 36,5%  

3.7.  Através das campanhas de captação utilizando Landing Page conquistamos mais de 3 mil Leads 

3.8.  Através do projeto de parceria conquistamos mais 300 novos clientes 
3.9.   Aumento do tique médio em 13,3% através de melhor gestão da receita (RM), realizando campanhas promocionais   
          especiais para atrair o cliente em horário de menor pico.  

        3.12. O site aumento mais de 100% acessos/mês com o crescimento da marca online. 

        3.13.  Aumento de 13% das vendas via WEB.    

     

Atestado de Capacidade Técnica – LADOHANA SPA DA PELE 
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Em junho de 2016 recebemos o convite da diretoria da clinica Qualite para realizar consultoria e assessoria na sua 
área de marketing digital e sistemas e auxiliar na melhoria de processos e gestão da empresa.    
 
Segue a seguir um resumo do planejamento estratégico e executivo do trabalho realizado pela nossa empresa.    

Iniciamos realizando diagnóstico dos principais problemas do cenário atual da empresa: Realizar uma análise e 
mapeamento dos principais processos da empresa e levantando oportunidades de melhoria para cada etapa e todos os 
pontos de contato online que a empresa tem com seu potencial cliente (site, redes sociais, blog, email, etc). Após 
conclusão do diagnóstico realizamos um planejamento alinhado com os objetivos de negócio da empresa: Entender a 
realidade da empresa, metas a serem cumpridas pela equipe de vendas, ticket médio esperado de vendas e público alvo. 
Dessa forma, o planejamento estratégico de marketing digital passa a contribuir diretamente para o sucesso da empresa 
em número, não apenas com posicionamento que era o grande foco do marketing tradicional. Orientação das atividades a 
serem desenvolvidas: Após o diagnóstico e planejamento utilizamos da nossa expertise para orientar, em um plano de 
ação, as atividades que tenham maior potencial de sucesso, explicar o que deve ser feito e como deve ser feito, por 
exemplo:  criar uma landing page para capturar os visitantes do site e transformá-los em oportunidade de negócio. 

 
Característica do cliente:   
 
EMPRESA DE TURISMO, EVENTOS E CAPACITAÇÃO 

 
Sobre a Qualite Eventos:  
 

Empresa inovadora e ao longo dos anos, adquiriu experiência na organização e realização de congressos, reuniões, incentivos, 
grupos de turismo sociais e corporativos.  
Proporcionando projetos sob medida alinhados às necessidades de nossos clientes, agindo com responsabilidade e 
ética. Dispomos de equipes bilíngues.  
 
VISÃO:  
Liderar no Nordeste, o segmento de eventos e turismo, viagens exóticas, introspectivas, culturais e de descobertas 
espirituais. Conheça a excelência de nossos serviços e à capacidade de realizar os sonhos e nos nossos clientes.  
 
MISSÃO: 
Promover o intercâmbio de culturas, experiências e conhecimentos através do turismo, eventos e capacitação 
profissional. Sempre empregar o potencial pleno das melhores habilidades técnicas e humanas para servir e encantar a quem se 
beneficia dos nossos serviços, oferecendo qualidade, bem estar e segurança.  
 
VALORES:  
1 • Transparência sem relacionamento;  
2 • Compromisso com como metas dos clientes;  
3 • Excelência e agilidade nos serviços;  
4 • Inovação e pioneirismo;  
5 • Paixão e dedicação pelo que faz;  
6 • Trabalho em equipe, comunidade e proatividade;  
7 • Meritocracia;  
8 • Respeito à diversidade;  
9 • Responsabilidade social,   
10 • Sustentabilidade e respeito ao meio ambiente. 
 
 

https://www.facebook.com/agencialebrun?_rdc=1&_rdr
https://www.instagram.com/agencialebrun/
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3. Principais Resultados obtidos com a intervenção:       
  

3.1.  Crescimento para mais de 200 mil fãs em apenas 5 meses (de forma orgânica, sem compra de   anúncios) 
3.2.  Mais de 88 mil pessoas veem o conteúdo de dicas de eventos e treinamento todos os meses – este é o alcance real da 
marca. 
3.3.  Expansão para outros canais de venda além do e-commerce, com o resultado da marca nas redes sociais. 

3.4.  Média de 105 mil pessoas impactadas todos os meses nas redes sociais facebook e  instagram. 

3.5.  Engajamento mensal de 9400 mil pessoas (usuários que clicam, comentam, curtem e compartilham conteúdo). 

3.6.  Aumento das vendas de eventos e treinamentos em 41%  

3.7.  Através das campanhas de captação utilizando Landing Page conquistamos mais de 3 mil Leads 

3.8.  Através do projeto de parceria com vitrine do bem estar. Festas e noivas  conquistamos mais mil novos clientes 
3.9.   Aumento do tique médio em 11,3% através de melhor gestão da receita (RM), realizando campanhas promocionais   
          especiais para atrair o cliente em horário de menor pico. 

3.10. Retorno de 33% dos antigos clientes  

        3.12. O site aumento mais de 100% acessos/mês com o crescimento da marca online. 

        3.13. Realização de Pesquisa de Satisfação on-line MOBILE de todos os treinamentos e eventos realizados  

                  pela Qualite e Eventos.   

        3.14.  Pesquisa de Satisfação do Evento de Reveillon 2018 promovido pela QUALITE EVENTOS com muitos elogios e  

                   confirmação de participação do Reveillon 2019.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/agencialebrun?_rdc=1&_rdr
https://www.instagram.com/agencialebrun/
https://www.linkedin.com/in/antonioroma/
http://www.agencialebrun.com.br/


 

 

 

                                                                                                       
32 

 

 

 

 

Atestado de Capacidade Técnica – QUALITY 
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Característica do cliente:   

 

ELO LABORATÓRIO CLÍNICO 

Fundada em 1996 em vitória da conquista no estado da Bahia, na primeira fase com o nome Laboratório Nova 

Esperança, pela farmacêutica bioquímica Debora Cidade França e o médico Antônio Marcos Ferracini. Pioneiros no 

bairro Brasil desta cidade em análises clínicas. Depois de quatro anos foi transferido este projeto aos farmacêuticos 

bioquímicos Alberto Ramon de Oliveira Souza e Antônio Fernando Magalhães Souza, porém nesta segunda fase sob o 

nome laboratório aliança. Dando continuidade com maestria às atribuições analíticas e respeitando sempre os 

princípios éticos da profissão. Nesta fase sempre apoiada em tempo integral pela administradora e advogada Ana 

Maria Pereira Amorim Souza, construindo uma nova aliança, onde trouxe mais “aspirações” e “inspirações” pautadas 

em uma missão projetada na visão de equilíbrio com os nossos valores. Em 2016 entramos na terceira fase com o 

espírito inovador, sob o nome Elo-Laboratório Clínico. Firmando esta nova fase mais valorização à vida, direcionada 

em uma nova imagem em apoio a saúde e a análises clínicas. 

Missão 
Fazer com maestria, precisão e rapidez uma analise laboratorial com a finalidade de obter resultados sempre confiáveis 

aos clientes. 

visão: ser a mais requisitada em diagnósticos a cada ano em apoio a saúde básica dos nossos clientes. 

Valores 
 Inovação; 

 Colaboradores éticos, coesos e treinados; 

 Valorização a vida e a saúde; 

 Responsabilidade social; 

 Comprometimento profissional; 

 Rapidez e eficiência; 

Convênios 
Amil; Asteba; Asseba; Camed; Casseb; Cassi; Nordeste Saúde; Particular; Planserv; Saúde Bradesco; Saúde Caixa; 

Sulamerica; SUS; Unimed (Itapetinga); Exames Toxicológicos (Lab. Sodré) 

Unidades  

Unidade01:  Av. Frei Benjamin, n 2249, B. Brasil 

Fone: (77) 3424-7836 / 99908-4175 
Vitoria da Conquista – BA. 

 

Unidade02:  Centro Médico Dr. Altamirando Costa Lima 
Av. Otávio Santos, n 395 – Térreo, B. Recreio 

Fone: (77) 3424-0314 / 99928-9157 

Vitoria da Conquista – BA. 

 

ELO - DIAGNOSE:   

Rua Benjamin Constant, n 88, B. Centro 
E-mail: lab.diagnose@yahoo.com.br  

Fone: (77) 3261-1608 / 99815-8570 

Vitoria da Conquista – BA. 
ELO DIAGNOSE:   

Av. Rui Barbosa, n 337, B. Centro  

Fone: (73)3266-2424 
Vitoria da Conquista – BA. 
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1. Diagnóstico Preliminar  

 

    No dia 17/05/2018 realizamos reunião de diagnóstico, levantamento e analise dos principais processos ligados as 

atividades nos meios digitais e orientamos ao cliente criar um núcleo digital capacitado e focado na gestão do marketing 

digital  e reputação da empresa nos meios digitais. Através de análise SWOT ou Análise FOFA, (uma ferramenta 

utilizada para fazer análise de cenário com foco no planejamento de mídias sócias) foi desenvolvido estratégia para 

divulgação (levantamento dos dados para ativação da rede social, definição de metas que serão atingidas, identificação do 

público-alvo do cliente e as redes mais adequadas para serem exploradas (Instagram, Facebook, Linked, Youtube, 

Blog,Website). Dessa forma, o planejamento de mídias sócias passa a contribuir diretamente para o sucesso da empresa em 

número, não apenas com posicionamento que era o grande foco do marketing tradicional. Após o diagnóstico preliminar 

utilizamos da nossa expertise para orientar, em um plano de ação, as atividades que tenham maior potencial de sucesso, 

explicar o que deve ser feito e como deve ser feito, por exemplo: Aplicar pesquisa de satisfaço mobile para ouvir opinião e 

sugestões dos seus clientes.   
 

 

2. Principais metas estratégicas identificadas:  

 

       Nota: Importante salientar que as metas são elementos dinâmicos que podem e devem  

                 ser ajustadas no decorrer do processo.  

 

 Investimento na capacitação e conscientização dos colaboradores   

 Aumentar volume de atendimentos dia   

 Captação de novos pacientes dos convênios ( cassi, cef, bradesco, etc )   

 Fidelização dos pacientes através de inovação e atendimento de excelência   

 Aproximação e fortalecimento da relação de confiança junto aos médicos 

 Captação de novos parceiros, fortalecer relação com os parceiros atuais e  

            definir novas estratégia de parceria com objetivo aumentar o volume de atendimentos 

 Investimento em marketing (tradicional e digital)  

 Reconhecimento como maior laboratório do lado OESTE   

 Implementar infraestrutura de ponta   
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3. Atividades Realizadas  

      3.1. Análise da reputação da empresa nos meios digitais:              
              3.1.1. Verificar se há processo formalizado para recolhimento, análise e  

                          resposta às avaliações dos clientes;              
              3.1.2. Definir processo interno para gerir a reputação da empresa nos meios digitais.  

      3.2. Desenvolvimento da estratégia para divulgação:              

              3.2.1. Levantamento dos dados para criação da rede social;                       

              3.2.2. Definir as metas que serão atingidas;             
              3.2.3. Identificar o público-alvo do cliente, as redes sociais mais adequadas para  
                          serem exploradas.  

       3.3 Criação de personas (público-alvo do cliente):              

              3.3.1. Definir a persona com base na análise da empresa;              

              3.3.2. Definir o conteúdo que será produzido;              
              3.3.3. Planejar a publicação do conteúdo com base nas redes sociais mais adequadas  
                         para o cliente;  
 
              3.3.4. Planejar as publicações com base na frequência,  conteúdo publicado e público,  
                         para 01 trimestre (90 dias).  

       3.4. Criação e publicação flyers:                
               3.4.1. Criação de até 10 (dez) peças digitais iniciais para publicação, com base no  

                          estudo realizado, além da personalização da rede social;                
               3.4.2. Publicação das peças com base no programação inicial (preferencialmente a  
                          publicação deverá ser realizada pelo Cliente com base nas orientações do  
                          Prestador de Serviço Tecnológico - caso o Cliente apresente dificuldades,  
                          poderá encaminhar a senha de acesso para que o Prestador de Serviço Tecnológico  
                          realize   a publicação).  

        3.5. Cronograma:                 
               3.5.1. Definir os planos de ação para as publicações futuras para o trimestre (90 dias);  
               3.5.2. Definir Frequência, Distribuição dos materiais nas redes sociais existentes.  

        3.6. Monitoramento:                 

                3.6.1. Definir os KPI e métricas que serão trabalhados nos canais;                 

                3.6.2. Acompanhar os relatórios de desempenho das redes sociais;                 
                3.6.3. Verificar o crescimento de seguidores e as interações existentes.  
         3.7. Definir estratégia para fidelização dos clientes.  
 

4. Resultados Obtidos em apenas 3 meses       

 Aprimoramos o posicionar da empresa nos meios digitais de divulgação e avaliação;  

 Adequamos o relacionamento da empresa com o seu público externo;  

 Publicação estratégica de conteúdo especializado e direcionado para atendar as demandas do publico alvo;  

 Criação de processo interno para gestão da reputação da empresa nos meios digitais e fidelização dos clientes. 

Desenvolvimento de ações de promoção da MPE em datas comemorativas, como Páscoa, Dia das Mães, Dia 

dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Crianças e Natal; 

 Aumento de 30% das vendas/faturamento e 26% de novos clientes (pacientes) do laboratório. 

  

https://www.facebook.com/agencialebrun?_rdc=1&_rdr
https://www.instagram.com/agencialebrun/
https://www.linkedin.com/in/antonioroma/
http://www.agencialebrun.com.br/


 

 

 

                                                                                                       
38 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 
 

https://www.facebook.com/agencialebrun?_rdc=1&_rdr
https://www.instagram.com/agencialebrun/
https://www.linkedin.com/in/antonioroma/
http://www.agencialebrun.com.br/


 

 

 

                                                                                                       
39 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

https://www.facebook.com/agencialebrun?_rdc=1&_rdr
https://www.instagram.com/agencialebrun/
https://www.linkedin.com/in/antonioroma/
http://www.agencialebrun.com.br/


 

 

 

                                                                                                       
40 

 

 

 
 
 

 

https://www.facebook.com/agencialebrun?_rdc=1&_rdr
https://www.instagram.com/agencialebrun/
https://www.linkedin.com/in/antonioroma/
http://www.agencialebrun.com.br/


 

 

 

                                                                                                       
41 

 

 

 
 
1. Reunião presencial para elaboração de briefing/relatório de visita (levantamento de informações 

existentes), conhecimento das instalações da empresa com objetivo identificar as necessidades da empresa, 

definições de indicadores e funcionalidades, além de fornecer orientações ao empresário para auxiliá-lo na 

sua adequação para que possa implementar o E-commerce, devendo também abordar os itens abaixo:  

 

2. Objeto da Contratação:  Criação de E-Commerce   

 
A consultoria objetiva utilizar a comunicação eletrônica e digital aplicada aos negócios através da criação do 

E-commerce. Dentre os objetivos específicos da solução, tem-se:  

2.1. Implantar um novo canal de comercialização;  

2.2. Permitir que empresas possam captar novos clientes;  

2.3. Alcançar novos mercados ampliando a exposição e divulgação de seus produtos/serviços;  

2.4. Aumentar as possibilidades de negócios promovendo novas vendas;  

2.5. Proporcionar à empresa a implementação de um sistema de E-commerce auto gerenciável e responsivo, 

       cujas funcionalidades e facilidades permitirão que a mesma esteja apta a gerenciar seu E-commerce.  

2.6. Permitir que à empresa possa promover e divulgar seus produtos/serviços, através de um sistema de  

       inserção de imagens que permita a sua edição;  

2.7. Permitir que à empresa possa acompanhar as vendas através de relatórios;  

2.8. Possibilitar atividades para incrementar seu relacionamento com clientes, potencializando suas vendas e 

       aumentando a competitividade do seu negócio;  

2.9. Possibilitar a internacionalização dos produtos e serviços das micro e pequenas empresas baianas. 

    

3. Resultados e Benefícios :    

 

1.1.   Expansão da comercialização da empresa;  

1.2.  Abertura de novos mercados e alcance de novos públicos;  

1.3.  Aumento das vendas, incremento da divulgação e exposição de seus produtos/serviços; 

1.4.  Melhoria e rapidez na comunicação com seus clientes, através do envio de cupons de  

  desconto, programas de fidelidade, afiliados, vale presentes.  
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2. Atestado de Capacidade Técnica – Central das Cortinas  
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1.História da Empresa  

A história da empresa é uma vitoriosa trajetória de vida, como a da sua fundadora Maria da Paixão, cujo nome inspirou e 

apontou o amor que é dedicado em tudo o que é feito no Paixão Espaço da Beleza. 

Maria da Paixão, juntamente com sua família batalhou para construir seu sonho. Tendo uma visão voltada para o futuro e 

com seu otimismo característico, fundou seu primeiro salão em 02 de fevereiro de 1981. É claro que toda essa trajetória 

não foi constituída apenas por ela, mas foi fruto de uma verdadeira parceria com irmãos e funcionários, oferecendo a cada 

um, treinamento e estrutura para crescerem juntos com a empresa. 

Atualmente o Paixão Espaço da Beleza conta com 3 unidades em Feira de Santana. Além de contribuir para o 

crescimento da cidade, oferece emprego direto para mais de 100 pessoas, que se especializam a cada dia para garantirem 

a satisfação dos seus clientes. 

2.Objeto da Contratação:  Criação de E-Commerce   
A consultoria objetiva utilizar a comunicação eletrônica e digital aplicada aos negócios através da criação do E-

commerce. Dentre os objetivos específicos da solução, tem-se:  

a)Implantar um novo canal de comercialização;  

b)Permitir que empresas possam captar novos clientes;  

c)Alcançar novos mercados ampliando a exposição e divulgação de seus produtos/serviços;  

d)  Aumentar as possibilidades de negócios promovendo novas vendas;  

e) Proporcionar à empresa a implementação de um sistema de E-commerce auto gerenciável e responsivo, cujas  

    funcionalidades e facilidades permitirão que a mesma esteja apta a gerenciar seu E-commerce.  

f) Permitir que à empresa possa promover e divulgar seus produtos/serviços, através de um sistema de  

    inserção de imagens que permita a sua edição;  

g) Permitir que à empresa possa acompanhar as vendas através de relatórios;  

h) Possibilitar atividades para incrementar seu relacionamento com clientes, potencializando suas vendas 

    e aumentando a competitividade do seu negócio;  

i)Possibilitar a internacionalização dos produtos e serviços das micro e pequenas empresas baianas. 

 

3. O Projeto  

    3.1. Elaboração de briefing e levantamento de informações  

Realizamos reunião presencial para elaboração de briefing/relatório de visita (levantamento de informações existentes), 

conhecimento das instalações da empresa com objetivo identificar as necessidades da empresa, definições de 

indicadores e funcionalidades, além de fornecer orientações ao empresário para auxiliá-lo na sua adequação para que 

possa implementar o E-commerce, devendo também abordar os itens abaixo:  

4. Resultados e Benefícios:    

a.   Expansão da comercialização da empresa;  

b.   Abertura de novos mercados e alcance de novos públicos;  

c.  Aumento das vendas, incremento da divulgação e exposição de seus produtos/serviços; 

d.  Melhoria e rapidez na comunicação com seus clientes, através do envio de cupons de  

   desconto, programas de fidelidade, afiliados, vale presentes.  
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