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Quem somos?
Trabalhamos com foco em implementações e desenvolvimentos 
de Business Solution. São estratégias, planejamentos e 
aplicações de melhorias com foco em resultados nas áreas 
comerciais, marketing digital, Customer Success e Customer 
Experience (CS & CX).



Como atuamos?
Realizamos análises de dados, relatórios e feedbacks para traçar 
os melhores caminhos até atingir os objetivos da empresa e seus 
clientes. Ou seja, estamos dispostos a ouvir as pessoas para 
trazer a satisfação e melhorias em seus negócios.



Nós estamos em qualquer lugar
A Activus atua em modelo officelless. Significa que estamos 
presentes em qualquer lugar do mundo, graças ao poder 
tecnológico.



Micro e pequenas empresas sofrem com os altos custos de despesas, 
e baixo retorno de lucro diante no cenário brasileiro.
Em média três em cada 10 MEIs falem antes dos cinco anos 
empresariais. Por isso, promovemos soluções efetivas para 
melhorias nos setores mais importantes das organizações. Atuamos 
como foco no seu sucesso e inovação.
 

Afinal, como surgiu a Activus?



Comercial Marketing Digital
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ÁREAS DE ATUAÇÃO

Atendimento ao Cliente
CS & CX
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Pontos Fortes

Quais as vantagens que sua empresa tem? O que você faz melhor do 
que ninguém? Quais são seus pontos de venda exclusivos?COMO 

UTILIZAMOS A 
ANÁLISE SWOT
Uma análise SWOT mapeia o caminho da sua 
empresa na direção de seus objetivos, 
identificando pontos fortes e deficiências 
(atributos internos) e oportunidades e ameaças 
(condições externas). Descubra a posição 
competitiva da sua empresa com estas 
perguntas orientadoras. Use o quadro em 
branco na próxima página para começar a 
preencher sua própria análise SWOT.

Pontos Fracos

Quais áreas você pode melhorar? O que falta na sua empresa? O que 
os seus concorrentes fazem melhor que você ?

Oportunidades

Que mudanças na tecnologia, políticas e padrões sociais podem ser 
uma oportunidade de crescimento para a empresa?

Riscos

Quais os obstáculos ao crescimento da sua empresa? Quem são seus 
concorrentes? Quais fatores de mudança podem ameaçar a posição da 
sua empresa?



CONSCIÊNCIA Como você vai apresentar sua empresa aos seus clientes potenciais? Exemplos: impressões, taxa 
de clique, visitas e métrica para mídia social.

AQUISIÇÃO
De onde estão vindo seus clientes em potencial? Qual canal está impulsionando o tráfego mais 
valioso para sua empresa? Exemplos: novos leads, assinantes de e-mail, downloads de recursos, 
chats de suporte e vendas.

ATIVAÇÃO
Como seus clientes em potencial experimentarão seu produto ou serviço pela primeira vez? Como 
você os fará perceber o verdadeiro valor do seu produto ou serviço? Exemplos: novas inscrições de 
teste, vendas de produto, ativação após o download do aplicativo.

RETENÇÃO Quantos dos seus clientes você está retendo? Por que você está perdendo os outros? Exemplos: 
taxa de aquisição dos clientes ou taxa de perda de clientes

INDICAÇÃO Como você pode transformar seus clientes em defensores? Qual é seu processo sistemático para 
gerar indicações consistentemente? Exemplos: Net Promoter Score, indicações e ações sociais.
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Características

Proposta de Valor

Product-Market Fit

Carências do Mercado

Público-Alvo

1.Identifique seu público-alvo
Use a segmentação do mercado e crie personas para fazer um retrato das 
pessoas as quais você está se dirigindo. Não precisa ser preciso. Uma hipótese 
de alto nível é suficiente para começar a testar e revisar enquanto segue.

2. Conheça as carências do mercado
Que carências do mercado são atendidas de maneira adequada?

3. Defina sua proposta de valor
Como você vai atender as necessidades de seus clientes melhor que seus 
concorrentes? De todas as necessidades que você pode atender com seu 
produto, em quais você vai se concentrar?

4. Apresente o conjunto de características do seu MVP
Construa somente o que é necessário para criar valor suficiente para que seu 
público-alvo valide a direção do seu produto.

5. Faça o protótipo do seu MVP
Crie uma versão do seu produto para testar as hipóteses do seu MVP com seus 
clientes. Aplique princípios de experiência do usuário para receber feedback e 
dar vida ao seu conjunto de características para seus clientes.

6. Teste com seus clientes
Certifique-se de que você está testando com seu público-alvo para que o 
feedback recebido ajude a reafirmar seu produto na direção correta. Fazer 
seu grupo de teste responder uma pesquisa é uma ótima maneira de 
garantir que possuam os atributos do seu público-alvo.



SAIBA OS ESTÁGIOS DA JORNADA DO 
CLIENTE COM UM FUNIL DE MARKETING

Funil de 
Marketing

Um Funil de Marketing mapeia as atividades de marketing da sua empresa em cada fase da jornada do cliente. 
Começa com o processo de tornar seu público-alvo consciente da sua solução, depois guiá-los através de um 
processo de avaliação e finalmente levá-los a fazer uma compra. O objetivo é criar um sistema que é mensurável em 
todos as etapas da jornada. Use o quadro em branco na próxima página para começar a preencher seu próprio funil 
de marketing.
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