




Acumulando mais de 20 anos de atuação nos mercados 
de VAREJO, SERVIÇOS e INDÚSTRIA e com um mindset totalmente 
orientado para o incremento ininterrupto de vendas, a ELEVA 
MARKETING COMERCIAL, atua com as mais diversas e inovadoras 
práticas de marketing comercial, desenvolvendo um olhar 
totalmente macro dentro das organizações, onde concebeu 
uma metodologia exclusiva e disruptiva, que soma 
conhecimento, experiência, técnica e táticas, com o objetivo 
único de contribuir com a ascensão de equipes comerciais e por 
consequência dos números mensais das operações de vendas. 

 
Pensamos em VENDAS de forma global!  
Na ELEVA pensar isoladamente é proibido.  
Entendemos que através do macro, resultados  
surpreendentes ocorrem. Tudo começa nas vendas! 
 

Eleve-se.  
 
 
 
 



Não somos AGÊNCIA. Não vendemos mídia. 
Não somos CONSULTORIA. Não apontamos caminhos. 
Somos a . Traçamos e fazemos o caminho com os nossos clientes. 
Pensamos macro, com atitude e visão de dono e pulsamos por aumentar: 
  
  O poder de persuasão das equipes comerciais, 
  As vendas e  
  O valor das marcas.    



Nosso propósito é 
Suportar a meta dos 

clientes, fortalecendo a 
performance das equipes 

comerciais, através do 
elo com as demais áreas 
de suporte da empresa. 

No menor tempo possível, 
ser a melhor parceira na 
condução do cliente aos 

seus propósitos 
mercadológicos e 

financeiros, através de 
inovações, ações 

disruptivas e atitudes de 
alto impacto.  

Fé em Deus, o criador. 
Repartir, jamais partir. 

Amor, em tudo que fizermos. 
Sabedoria, busca incessante. 

Desistir, jamais. 
 
 



 

CEO e Estrategista 
 

 
 

Diretoria de  
Negócios e Expansão 

 Diretoria de 
Relacionamento 

Regional (BA e RJ)  

Coordenadora de 
Marketing 

Analista de MKT 
Digital e Off 

Analista de MKT 
Criativo 

Executivo de  Contas 
Regional  

(MG)  

Mentorship 

somos e estamos assim 
 
 
    

na forma mais simples que não onere nossos clientes  
    

Executivo de Contas 
Regional 

(Interior de SP) 

[OPERAÇÕES] [ESTRATÉGICO] 

Executivo de  Contas 
Regional  

(Baixada Santista)  

Executivo de  Contas 
Regional  

(São Paulo)  



Analisamos os pontos propulsores e deficientes das operações de vendas, 
assim como todas as áreas que são apoio dos mesmos, e, extraímos, 
estimulamos e impulsionamos a darem o melhor e mais, ininterruptamente, 
apresentando soluções que podem cobrir eventuais gaps existentes para se 
chegar ao êxito com maior agilidade. Somos um “braço” estratégico para os 
heads das áreas: comercial, compras e marketing. 
 

 
    



Business Hunters  (desenvolvimento,  
alianças, atuação, abertura de mercado, soluções) 
 
Diagnóstico Empresarial de Vendas 
 
Reposicionamento de Marketing 
 
Transformação Digital (ADS, SEO, Insta ADS, Face ADS 
Google Analytics, Google Meu Negócio, Reviews  
Chatbot, E-commerce, Marketplace, Website e outros) 
 
Palestra In Company  
(EAD, Online ao vivo ou presencial) 
 
Treinamento In Company  
(EAD, Online ao vivo ou presencial) 
 
Desenvolvimento de Projetos Sociais Exclusivos 
  
Desenvolvimento de Projetos Exclusivos para  
o aumento das vendas  
 

Celebrities  Endorsement 
 
Branding experience em grandes eventos 
 
Ações digitais com influencers 
 
Convenções de Vendas (online ou presencial) 
 
Merchandising de palco (TV) 
 
Trade Marketing e Visual Merchandising 
 
Endomarketing Comercial 
 
Curadoria de conteúdo 
 
Gestão de ativos via  
Leilão Particular 
 
Produção  
Executiva 
Diversas 
 



 

 

 Eleve-se.  
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Sede/Matriz 
Edifício Offices Nações Unidas | Rua Benedito Fernandes, 
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www.maquinadevendastotal.com.br  

São Paulo 
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