


Nossos Negócios: 
� B2B – B2B2C
� Green
� Governo
� Marketing
� Educação
� Tecnologia
� Saúde 
� Desenvolvimento Humano

Nossa expertise é a intermediação. Atuamos com 
equipes especializadas em cada um dos nossos 
negócios. Nas nossas parcerias residem cases de 
sucesso. Times de pré vendedores e vendedores 
cumprem o papel de prospectar e fechar vendas.

SOBRE NÓS



B2B – B2B2C



são eles: 
� Varejo 
� Corporativos 
� Orgãos Públicos 
� Instituições de Ensino 
� Captação de Recursos para o Terceiro Setor

Em todas estas áreas mantemos sempre o foco 
na Intermediação e na terceirização do departa-
mento comercial.  

A nossa equipe de especialistas em prospecção 
de mercado, relacionamento com o cliente e 
técnicas de negociação irá absorver as atividades 
comerciais que não fazem parte nas rotinas da 
empresa ou 
fortalecer a equipe de vendas fornecendo 
serviços comerciais que potencializam os resulta-
dos.

ATUAMOS NA VENDA 
DE PRODUTOS E SERVIÇOS 
EM 5 AMBIENTES 
COMERCIAIS DISTINTOS



Green



Neste segmento nosso foco é trazer oportunidades na busca de soluções em 
sustentabilidade para nossos clientes. 

Soluções que tragam eficiência energética, aumento de competitividade, 
inovação e preservação do meio ambiente. 

Somos orientados pelo conceito ESG: Meio Ambiente, Social e Governança 
Corporativa.

NOSSO FOCO É TRAZER OPORTUNIDADES 
NA BUSCA DE SOLUÇÕES



Gov



JÁ PENSOU SUA EMPRESA 
VENDENDO PARA AS 3 ESFERAS 
DO GOVERNO, FEDERAL, ESTADUAL 
E MUNICIPAL?

Estamos aptos a participar de todos os 
processos licitatórios. 

Em todo o Brasil. Nosso time de espe-
cialistas domina o que há de mais moder-
no em sistemas automatizados para sua 
empresa participar das licitações. 

Se sua empresa tem preço competitivo, 
a venda será feita. Atuamos nos pregões 
eletrônicos com ofertas por minuto que 
permite a presença efetiva até o limite 
mínimo definido, previamente, pela sua 
empresa. 

Fazemos a preparação necessária para 
que a sua empresa possa participar do 
processo. Toda a documentação é provi-
denciada e sua empresa estará apta a 
participar. 

Se há falta de alguma certidão, nós provi-
denciamos. Sua empresa não terá nen-
huma preocupação a não ser buscar a 
redução dos custos para que possa ter 
um preço competitivo.



Marketing



Apresentamos a solução completa na gestão do marketing. Construção de 
sites, landing pages, gestão de tráfego, gestão de redes sociais e campanhas, 
todas essas funções são executadas, internamente, por nosso pessoal.  

TEMOS A NOSSA PRÓPRIA HOUSE. 



Educação



Como: Mentoria para os alunos do ensino superior com foco no desenvolvimento da carreira 
e empregabilidade;

Plataforma de ensino on-line. Perfeitamente adaptado ao ensino à distância, tanto para os 
corpos discente quanto docente;

Educação corporativa, adaptável a todos os segmentos, como: Varejo, indústria e Saúde.

Metodologia de ginástica cerebral com exercícios de desenvolvimento cognitivo.

NOSSOS PARCEIROS SÃO ESPECIALIZADOS 
EM DIVERSOS SEGMENTOS



Tech



Trazemos soluções para a proteção das suas instalações de TI. 
Nada de antivírus. Nossas soluções são muito mais completas. 

Nada escapa aos nossos controles. E tudo feito sem a necessidade 
de instalar qualquer software nos seus equipamentos. Roubo de 
dados via USB? Impossível. As portas USB são totalmente blo-
queadas para inibir o vazamento de dados. Qualquer que seja ele. 

E que tal fazer uso do que há de mais moderno para tomada de de-
cisão? Seus dados disponíveis numa única tela. Na sua frente. Indi-
cadores definidos por você e sua equipe. Business Intelligence (BI). 
Um dos melhores da América Latina. 

SERVIÇO DE SEGURANÇA 
CIBERNÉTICA É A NOSSA 
ESPECIALIDADE. 



Saúde



Nossos parceiros colocarão à sua disposição, serviços de gestão plena, financeira, operação 
e estratégica no seu hospital ou na sua clínica. 

Cuidarão também dos seus equipamentos. Manutenção preventiva, corretiva e calibrações, 
por exemplo, são uma pequena parte dos nossos serviços. Tudo por nossa conta. 

Você acha que seus pacientes vão ficar felizes com a sua atenção, totalmente, voltada para 
eles?

Economia de recursos, de pessoal e de tempo. 

QUE TAL VOCÊ CUIDAR DOS SEUS 
PACIENTES E DEIXAR QUE NÓS 
CUIDEMOS DO SEU NEGÓCIO? 



Desenv. 
Humano



Colocaremos à sua disposição os melhores profissionais da área 
de RH. Treinamentos nas mais diversas áreas tais como: gestão 
do tempo, resolução de conflitos, otimize seus resultados e 
feedback são alguns deles. 

Gameficação usada nos melhores ambientes, capaz de mostrar, 
claramente, quem pode ser um líder dentro da sua empresa. 

SEU DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS NUNCA MAIS SERÁ O MESMO. 
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