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O Futuro é das marcas com propósito.
Essa é a evolução do papel das marcas na sociedade,
e não tem mais volta, (…) não evoluir é nocivo para
nossa existência. As marcas puramente focadas na
venda de um produto/serviço com foco em resultado
financeiro serão cada vez mais comoditizadas.

"
"Ana Couto, (especialista em branding)

FONTE:	Pesquisa	Transparência	Inspiração	e	Propósito



Muito Prazer, somos a BR Social

E pode acreditar, nós entendemos as pessoas.
E também entendemos bastante de branding e como
ajudar a sua empresa a ser ainda mais rentável.

Uma empresa formada por especialistas das mais diversas
áreas da comunicação. E mais: que ainda introduz o
trabalho da Psicologia no atendimento das contas.



NÓS ENTENDEMOS QUE O NOVO 
VAREJO NÃO DISTINGUE MAIS OS 
MOMENTOS ESPECÍFICOS DE COMPRA.
E COM ISSSO, O MUNDO PASSA A SER UMA LOJA, 
EM QUE DECISÕES PODEM SER TOMADAS O TEMPO TODO.



BUSCAR 
INFORMAÇÕES 
FAZ PARTE DA 
ROTINA DE TODOS
FAZENDO COM QUE O 
FUNIL DE VENDAS SE 
TORNE UMA TEIA
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Isso é o que 
acontece na web 
em apenas
60 MINUTOS

Fonte: pcmag, go-guilf, daillymail, scoop by Intel (2016 )

O	Brasil	é	o	país	que	passa	mais	
tempo	online	no	mundo.

100,1	milhões
de	pessoas,	conectadas
23,8h	por	semana.



E SUA EMPRESA PRECISA DE 
ESTRATÉGIAS QUE TE FAÇAM  
DESTACAR
EM UM CENÁRIO COMPETITIVO, O CONSUMIDOR PRECISA 
ENTENDER O VALOR DOS SERVIÇOS E PRODUTOS QUE SUA 
EMPRESA OFERECE. 



Nós desenvolvemos estratégias que atuam em cada 
etapa da jornada de compra.

Não é nenhuma surpresa que os consumidores recorram aos recursos digitais – principalmente mobile – para 
comprar um produto. 

E hoje podemos ver exatamente como (e quanto) o mundo digital interfere na jornada de um cliente para 
comprar. 

Momento: 
Qual produto é 
o melhor?

Momento: 
Este é o 
produto certo 
para mim?

Momento: 
Eu posso 
pagar?

Momento: 
Onde eu posso 
comprá-lo? 

Momento: 
Eu consigo 
algum 
desconto?



Nossos serviços

A BR Social se esforça para fornecer toda a 
estratégia necessária para que sua empresa 
possa alcançar mais pessoas de interesse 
na internet.

Nosso foco é na melhor categorização de 
sua marca, nas ferramentas de buscas, 
aumento do tráfego em seu site, gestão de 
suas redes sociais, produção de conteúdo, 
análise de métricas, aumento significativo 
no recebimento de novas intenções de 
compra e conversão de vendas.



Nossos serviços

ESTRATÉGIA

O atual cenário, altamente conectado e cercado 
de tecnologia, tem desenhado novos desafios 
para o segmento de venda no varejo.

Atender as expectativas de um novo perfil de 
consumidores, conhecer e usar as 
multiplataformas tecnológicas para engajar o 
público, alinhar estas informações e convertê-las 
em resultados é o grande desafio.

A atuação do marketing para varejo deverá ser 
capaz de fundir o poder da eficiência do 
universo on-line, com o toque pessoal e a força 
dos relacionamentos do meio off-line.



Nossos serviços

CONTEÚDO

É papel da empresa despertar a curiosidade 
dos interessados, educá-los com conteúdos 
inteligentes e deixá-los confortáveis para 
decidirem pelo melhor modelo ou serviço.

Isso possibilitará, de forma natural, que uma 
oportunidade vire um novo negócio.

Em termos reais, nosso trabalho é criar 
conteúdo relevante para demonstrar 
as afinidades que seus produtos tem com as 
reais necessidades dos clientes.



Nossos serviços MÉTRICAS

Esta é a filosofia do marketing digital: entregar o 
máximo de oportunidades de negócios com 
menos custos.

E realmente, os investimentos em marketing 
digital têm se mostrado cada vez mais atraentes 
quando comparados aos meios tradicionais de 
mídia. 

Todas as ações feitas através do marketing 
digital podem ser monitoradas, medidas e 
aprimoradas em tempo real. Isso significa que a 
estratégia sempre estará sendo direcionada de 
forma objetiva, com foco nos resultados.

Os meios tradicionais de mídia (off-line) somente 
conseguem mostrar números superficiais, e não 
trazem dados reais de alcance, oportunidades 
geradas e negócios fechados.



Nossos serviços

BUSCA

Como sabemos, a primeira etapa da 
jornada de compra é a visita do cliente nas 
diversas ferramentas de busca (buscadores, 
sites de lojas de departamento, etc ).

Ser encontrado via pesquisas online tornou-
se uma vantagem estratégica para você 
atrair novos clientes.



Nossos serviços
TRÁFEGO

Integrar canais e convertê-los em experiências 
marcantes é a chave para o sucesso. Na 
prática, isso significa que, mesmo 
passando horas no ambiente virtual, o cliente 
ainda quer ter suas expectativas atendidas 
no showroom para acreditar no sonho de 
propriedade.

A loja deve explorar os diversos pontos de 
conexão com seu target, aumentando o tráfego 
em seus canais digitais e ponto de venda, 
criando assim um ambiente confortável e 
transparente que estimule a construção de 
vínculos de confiança entre seus clientes e toda 
equipe de vendas.



Nossos serviços
SOCIAL MIDIA

Muitas vezes o cliente não sabe o que quer 
até você mostrar para ele o que ele precisa. 

E aqui as redes sociais podem cumprir um 
ótimo papel, através de anúncios 
direcionados a determinado público 
demográfico.

As redes sociais são o SAC 2.0 dos 
consumidores. E interagir corretamente com 
eles ali aumentará suas chances de receber 
novas intenções de compra e transmitirá 
grande confiança para novos clientes.



WORK



Portfólio Clientes



Portfólio Impressos
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Portfólio Vitrines



Portfólio Vitrines



Portfólio Digital



Portfólio Digital



Portfólio Digital



Portfólio Redes Sociais



Portfólio Redes Sociais



Portfólio E-commerce



We
understand
people

LUISMAZZUCATTO
MAZZUCATTO@BRSOCIAL.COM.BR


