
Apresentação Institucional
A história do escritório, sua formação, atividades e trabalhos 
realizados desde 2006.

| Ricardo Agnelo D’Angelo - Gestor de Mkt e Branding
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Nosso propósito é ser o braço direito
em Planejamento Estratégico, Marketing
e Branding da sua empresa.

Atuamos de forma direta, proativa e comprometida com os negócios dos nossos clientes. 
Acreditamos que assim seremos melhores no que fazemos.
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Como Chegamos até Aqui
Um Pouco da Nossa História

Efetividade e otimização para 
criar projetos e soluções.

Iniciamos nossas atividades em outubro de 

2006, sendo o nosso primeiro cliente uma 

famosa padaria situada no tradicional bairro 

paulistano, a Mooca.

Hoje, a S9// é um escritório especializando 

em desenvolver programas e projetos 

voltados para as áreas de planejamento, 

marketing e branding. Trabalhamos de 

forma integrada, offline e online, 

oferecendo serviços completos para o 

desenvolvimento de vantagens competitivas 

sustentáveis, obtendo assim, mais 

efetividade em resultados.

Acreditamos no trabalho executado por 

equipes multi-especialistas, para solucionar 

os mais diversos problemas dentro e fora

do âmbito empresarial.

Agende uma reunião enviando sua 

mensagem para ricardo@s9c.com.br  

especificando os assuntos e serviços de 

interesse. Se preferir Whatsapp

+5511 94769-1828

mailto:contato@hqbc.com.br
https://bit.ly/2qA7M7B


Líderes do Escritório
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Consultores e Gestores da S9//

S9// BRANDING + MKT

Ricardo Agnelo D’Angelo
MBA em Gestão de Marcas; Pós-graduação e 

Graduação em Gestão Financeira pela FGV/SP; 

especializações em Estratégias de Negócio; 

Inovação; e Gestão de Projetos. Sua função é 

desenvolver planos, ações e projetos estratégicos.

Amanda Borzachiello
Pós-Graduação em Marketing e Mídias Digitais pela 

FGV/SP e Graduação em Design Gráfico. Amanda é 

a responsável pela direção de arte e criação do 

escritório. Sua função é analisar, pesquisar e 

conceituar campanhas, ações e peças gráficas, 

tanto online como off-line.

André Cardillo Piva
Graduação em Tecnologia da Informação, e com 

diversos cursos dentro da área de TI e Mídias 

Digitais. André atua como gestor responsável para 

redes sociais e tecnologia web. Sua função é de 

traduzir as estratégias de relacionamento em 

conteúdos relevantes para as marcas.

“Nosso propósito é ser o braço direito em 
Planejamento, Marketing e Branding da sua 
empresa”. Atuamos de forma direta, proativa e 
comprometida com os negócios dos nossos 
clientes. Acreditamos que assim seremos melhores 
no que fazemos.
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Serviços e Soluções
de Negócio

ESTRATÉGIA
Pesquisas, análises e definição (plano)
de como obter vantagens competitivas 
sustentáveis no curto, médio e longo prazo.

BRANDING
Plano de ações alinhadas a estratégia da 
empresa para criar e aumentar o valor 
percebido de marcas, produtos e serviços.

MARKETING
Plano de ações alinhadas a estratégia da 
empresa para ganhar participação de 
mercado, vendas e posicionamento.

MARKETING DIGITAL
Plano de ações online alinhadas a estratégia 
da empresa para ganhar participação de 
mercado, vendas e posicionamento.

GESTÃO ÁGIL DE PROJETOS
Implementação de técnicas que garantem
a gestão de projetos estratégicos, por meio 
da entrega constante de valor à empresa.

DATA ANALYTICS
Elaboração de controles para coleta de 
dados, tratamento e análise matemática-
estatística visando as tomadas de decisão.

POSICIONAMENTO
Estudos, pesquisas, análises e ações de 
como marcas, produtos e empresas devem 
ser lembradas perante seus stakeholders.

WEBSITES
Desenvolvimento de projetos para a 
elaboração de websites institucionais, 
promocionais, landing page, e-commerce. 

GOOGLE ADS & SEO
Desenvolvimento de campanhas via links 
patrocinados e orgânicos para a promoção 
de websites, produtos e serviços.



Portfólio
Marcas e Impressos
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“Nosso propósito é sermos o braço direito
em Mkt e Branding”. Atuamos de forma direta, 
proativa e comprometida com os negócios dos nossos 
clientes. Acreditamos que assim seremos melhores no 
que fazemos.



Serviços e Soluções em Mkt
Entre jobs, projetos e campanhas, já 

atendemos mais de 120 empresas de 

pequeno e médio porte, executando 

mais de 250 projetos para as áreas de 

marketing, branding, estratégia, 

planejamento, comunicação e web.

Fazemos o que precisa ser feito para 

garantir resultados consistentes, seja 

como parceiros ou atuando de forma 

direta como departamento de mkt dos 

nossos clientes.

GESTÃO, CONSULTORIA E ASSESSORIA.

S9//
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Portfólio
Cartazes e Publicidade
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Peças Gráficas para o uso 
Online e Off-line
Seja para o marketing digital ou 
impressão, nossas campanhas são 
criadas para serem desdobradas nos 
mais variados canais de 
comunicação, pontos de contato e 
formas de uso.

Um cartaz pode ser desdobrado em 
banner para o website, uma 
postagem nas redes sociais, um 
anúncio em revista e, até mesmo, 
um campanha de links patrocinados 
no Google.

PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E 
MONITORAMENTO

S9//
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Portfólio
Websites
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Websites, 
Mkt Digital 
e Google
GERENCIAMENTO COMPLETO
Auxiliamos nossos clientes no desenvolvimento 
de plataformas online responsivas, desde o 
planejamento ágil de projetos, execução, até o 
monitoramento mensal por meio de relatórios 
de performance (KPIs e OKRs).

• Websites Institucionais
• Hotsites promocionais
• Landing pages
• Campanhas Google Ads
• E-mail MKT
• Consultoria SEO
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Portfólio
Redes Sociais
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Redes Sociais - ESTRELA TAPETES E CAPACHOS
Somos responsáveis pela gestão total dos conteúdos publicados para 
Facebook e Instagram:

• Planejamento trimestral
• Campanhas de impulsionamento
• Atendimento aos clientes e prospects
• Análise das métricas, resultados e estatísticas.

GERENCIAMENTO COMPLETO

S9//
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Redes Sociais - LUT LINGERIE
Durante o período de 2017 a 2020 atuamos como escritório 
responsável pela gestão total dos conteúdos publicados para 
Facebook e Instagram:

• Planejamento trimestral
• Campanhas de impulsionamento
• Atendimento aos clientes e prospects
• Análise das métricas, resultados e estatísticas.

GERENCIAMENTO COMPLETO

S9//
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Redes Sociais - BLOWBELL MEN’S WEAR
Somos responsáveis pela gestão total dos conteúdos publicados para 
Facebook e Instagram:

• Planejamento trimestral
• Campanhas de impulsionamento
• Atendimento aos clientes e prospects
• Análise das métricas, resultados e estatísticas.

GERENCIAMENTO COMPLETO

S9//
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Redes Sociais - SAKAMOTO ODONTOLOGIA
Somos responsáveis pela gestão total dos conteúdos publicados para 
Facebook e Instagram:

• Planejamento trimestral
• Campanhas de impulsionamento
• Atendimento aos clientes e prospects
• Análise das métricas, resultados e estatísticas.

GERENCIAMENTO COMPLETO

S9//
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Redes Sociais - PADARIA PETIT MARENGO
Durante o período de 2019 a 2020 atuamos como escritório 
responsável pela gestão total dos conteúdos publicados para 
Facebook e Instagram:

• Planejamento trimestral
• Campanhas de impulsionamento
• Atendimento aos clientes e prospects
• Análise das métricas, resultados e estatísticas.

GERENCIAMENTO COMPLETO

S9//
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Redes Sociais - EMPÓRIO CHARME E-COMMERCE
Durante o período de 2012 a 2015 atuamos como escritório 
responsável pela gestão total dos conteúdos publicados para 
Facebook e Instagram:

• Planejamento trimestral
• Campanhas de impulsionamento
• Atendimento aos clientes e prospects
• Análise das métricas, resultados e estatísticas.

GERENCIAMENTO COMPLETO

S9//
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Redes Sociais - TONYGLASS OPTICAL 
Durante o período de 2018 a 2020 atuamos como escritório 
responsável pela gestão total dos conteúdos publicados para 
Facebook e Instagram:

• Planejamento trimestral
• Campanhas de impulsionamento
• Atendimento aos clientes e prospects
• Análise das métricas, resultados e estatísticas.

GERENCIAMENTO COMPLETO

S9//
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Redes Sociais - ITALIAN CORTINAS, BOX E PERSIANAS
Durante o período de 2017 a 2020 atuamos como escritório 
responsável pela gestão total dos conteúdos publicados para 
Facebook e Instagram:

• Planejamento trimestral
• Campanhas de impulsionamento
• Atendimento aos clientes e prospects
• Análise das métricas, resultados e estatísticas.

GERENCIAMENTO COMPLETO

S9//
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Entre em
Contato ;)
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Nosso Endereço
S9// BRANDING + MKT

Avenida Paes de Barros, 878 sl. 31

São Paulo/SP - Mooca

CEP 03114-000

+5511 94769-1828

Whatsapp: https://bit.ly/2Oo6BHW

Segunda a Sexta das 8:00 às 18:00

ricardo@s9ci.com.br

https://bit.ly/2Oo6BHW
https://bit.ly/2Oo6BHW
https://www.facebook.com/s9mkt
https://www.instagram.com/s9_mkt/
https://www.linkedin.com/company/s9mkt

