


Em atuação desde 2007, o Grupo 

AGIR Consultoria nasceu da vocação 

de seus fundadores em ajudar 

organizações e empresas na busca do 

caminho do sucesso duradouro, 

sustentado pelo conhecimento e pela 

prática da gestão como um todo.

Por meio da prestação de serviços de 

consultoria empresarial, nossa 

finalidade é desenvolver e transferir 

conhecimentos inovadores em gestão 

e transformá-los em resultados para 

governos, organizações e pessoas.



Alcançar mais pessoas que busquem pelo seu 

produto ou serviço.

Conseguimos esse resultado direcionando 

nossas campanhas para um público-alvo 

específico e bem definido.

Dessa forma, a procura através de ligações e 

mensagens só tende a aumentar.



O público-alvo são pessoas que 

se identificam com o que você é 

ou fala. São pessoas 

interessadas no que você tem a 

oferecer.



Com essa estratégia, 

alcançamos aquele público que 

já espera e busca pelo seu 

serviço.





Com uma boa configuração, podemos deixar a 

página mais acessível e funcional para o seu 

público. Com isso, alcançaremos os seguintes 

objetivos:

 Aumento no número de seguidores;

 Maior interação com o público;

 Maior número de ligações e mensagens;

 Mais visibilidade na rede;

 Maior número de leads;

 Resposta às campanhas semanais;

 Reação ao conteúdo interativo.



O GRUPO AGIR será responsável pela 
criação de todas as artes digitais para 
campanhas.

Para isso solicitaremos fotos e vídeos para a 
produção de tais artes.

Todo material criado será de propriedade do 
cliente, podendo ser usado como portfólio para 
o GRUPO AGIR.



O GRUPO AGIR conta com uma equipe de 
profissionais especializados em criação de 
conteúdos para mídias digitais.

As postagens consistirão de textos e mensagens 
sobre QUALIDADE DE VIDA e BEM-ESTAR, 
intercaladas com promoções da própria página, 
variando entre imagens e vídeos.

Todo material a ser publicado será enviado ao 
cliente na semana anterior para comentários e 
aprovação.

Esse tipo de conteúdo atrai e faz com que os 
interessados interajam com a página, marcando 
amigos e compartilhando, portanto gerando leads.



Com a integração do Facebook junto às 
demais redes sociais, podemos propagar os 
dados de forma mais rápida e eficiente em 
cada uma delas, a partir do próprio Facebook.

Contamos também com diversas ferramentas 
online que nos ajudam a direcionar 
campanhas.

São as chamadas redes P2P (person-to-
person), que possibilitam a propagação de 
postagens e campanhas de forma orgânica.



Uma forma interessante de atrair clientes é 
com vídeos comerciais. Eles que serão 
responsáveis por dar destaque às principais 
características e atividades do seu negócio.

São vídeos bem elaborados que contam com 
locução profissional e tratamento digital para 
fotos e vídeos que possam vir a serem usados 
nas campanhas.

Todo mês será criado um vídeo institucional 
novo.



Com esse trabalho, esperamos atingir um 
número muito maior de leads (acessos e 
procura pelos serviços).

Serão gerados relatórios mensais de 
desempenho para controle e 
acompanhamento.







Esperamos poder 

trabalhar juntos para 

alavancar seu negócio!




