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A fim de A fim de lançar uma nova marca no mercadolançar uma nova marca no mercado — focada na revenda de produtos sustentáveis — focada na revenda de produtos sustentáveis
corporais, medicamentos e para casa e na venda de colares e bolsas artesanais exclusivos —corporais, medicamentos e para casa e na venda de colares e bolsas artesanais exclusivos —
Milene MeirelesMilene Meireles procurou a Qualitas Jr para a elaboração de um projeto de  procurou a Qualitas Jr para a elaboração de um projeto de Lançamento deLançamento de
MarcaMarca..

O projeto teve duração de O projeto teve duração de 3 (três) meses3 (três) meses, e englobou: uma análise dos ambientes interno e, e englobou: uma análise dos ambientes interno e
externo da empresa; o externo da empresa; o desenvolvimento de nome, logo, slogan e postagens desenvolvimento de nome, logo, slogan e postagens (que, no total,(que, no total,
foram 55); a criação de um cronograma de postagens; e um auxílio direcionado às redesforam 55); a criação de um cronograma de postagens; e um auxílio direcionado às redes
sociais.sociais.
Por problemas pessoais da cliente, o projeto foi pausado e, futuramente, retomado. A nota doPor problemas pessoais da cliente, o projeto foi pausado e, futuramente, retomado. A nota do
NPS corresponde à primeira etapa do projeto, já finalizada.NPS corresponde à primeira etapa do projeto, já finalizada.



"Mesmo com alguns problemas, como a pausa do projeto e a"Mesmo com alguns problemas, como a pausa do projeto e a
troca de equipe devido à saída de membros da Qualitas, troca de equipe devido à saída de membros da Qualitas, oo
projeto foi e vem sendo muito consistenteprojeto foi e vem sendo muito consistente. Isso só foi. Isso só foi
possível porque a cliente se mostrou flexível, e porque possível porque a cliente se mostrou flexível, e porque aa
equipe teve um ótimo envolvimento e dedicaçãoequipe teve um ótimo envolvimento e dedicação. O resultado. O resultado
é incrível! é incrível! Estamos realizando o sonho de uma pessoaEstamos realizando o sonho de uma pessoa, e, e
isso é muito transformador."isso é muito transformador."

AMANDA SOBRAL, CONSULTORA SÊNIOR DA QUALITAS JR.AMANDA SOBRAL, CONSULTORA SÊNIOR DA QUALITAS JR.



"Foi e está sendo um projeto muito legal! A Mila, nossa"Foi e está sendo um projeto muito legal! A Mila, nossa
cliente, é uma pessoa muito simpática; cliente, é uma pessoa muito simpática; participavamos dasparticipavamos das
reuniões animadosreuniões animados! Aprendi muito e foi por conta desse! Aprendi muito e foi por conta desse
projeto que despertei interesse em fazer parte da área deprojeto que despertei interesse em fazer parte da área de
Marketing da Qualitas, pois Marketing da Qualitas, pois percebi o quão importante essepercebi o quão importante esse
aspecto é para uma marcaaspecto é para uma marca."."

MARINA ZINI, CONSULTORA SÊNIOR DA QUALITAS JR.MARINA ZINI, CONSULTORA SÊNIOR DA QUALITAS JR.





"Só tenho que agradecer a toda a equipe da Qualitas Jr. por todo o trabalho e dedicação. Eu
nunca tive um projeto tão bem feito e realizado, com tanta parceria. Vocês me ouviram
detalhadamente, tiveram cuidado ao ouvir os meus desejos, o que pra mim foi muito
importante porque eu não tinha muito conhecimento. Além disso, tiveram muita disponibilidade
para me ensinar com muito carinho, dedicação, e muito profissionalismo, o que foi o mais
importante de tudo. O trabalho de vocês vem sendo muito proveitoso, só tenho a agradecer a
dedicação e prontidão, e o jeito delicado de vocês de lidar com cada situação que eu coloco
para vocês. Parabéns pelo trabalho!"

MILENA MEIRELES, CEO DA EMPRESA MILA DIVERA 



101011 22 33 44 55 66 77 9988NPS:NPS:

CLIENTE PROMOTORCLIENTE PROMOTOR
Satisfeito ou completamente satisfeito, o serviço pode ter algumas ressalvas, mas éSatisfeito ou completamente satisfeito, o serviço pode ter algumas ressalvas, mas é

caracterizado como um trabalho ótimo, podendo fechar mais projetos e até indicar para outrascaracterizado como um trabalho ótimo, podendo fechar mais projetos e até indicar para outras
pessoas.pessoas.



A cliente A cliente Gabriela Baldessim procurou a Qualitas Jr. para desenvolver um projeto deGabriela Baldessim procurou a Qualitas Jr. para desenvolver um projeto de
Construção da Identidade VisualConstrução da Identidade Visual, bem como um plano de , bem como um plano de Gestão de MídiasGestão de Mídias relacionado à relacionado à
atração do público-alvo atração do público-alvo para o seu consultório de odontologia.para o seu consultório de odontologia.  

No projeto proposto, com duração de No projeto proposto, com duração de 24 (vinte e quatro) dias úteis24 (vinte e quatro) dias úteis, cabia a Qualitas Jr., cabia a Qualitas Jr.
desenvolver um logo, postagens base para o Instagram da cliente e um cartão de visitas.desenvolver um logo, postagens base para o Instagram da cliente e um cartão de visitas.  



"Graças a colaboração da cliente e a comunicação efetiva da
equipe como um todo, o projeto tornou-se muito prazeroso e
desestressante. Por esses motivos, a criatividade do grupo
fluiu e chegamos a resultados rápidos e coerentes com a
expectativa do cliente"

AMANDA SOBRAL, CONSULTORA SÊNIOR DA QUALITAS JR.AMANDA SOBRAL, CONSULTORA SÊNIOR DA QUALITAS JR.





"Estou totalmente satisfeita com o resultado do trabalho dessa equipe. Amei! Conseguiram
entender a essência do meu produto e construir uma marca que é a minha cara. Superaram as
minhas próprias expectativas. Equipe muito organizada, trabalho de excelência do começo ao
fim! Sou muito grata, obrigada!"

GABRIELA BALDESSIM, DENTISTA 



101011 22 33 44 55 66 77 9988NPS:NPS:

CLIENTE PROMOTORCLIENTE PROMOTOR
Satisfeito ou completamente satisfeito, o serviço pode ter algumas ressalvas, mas éSatisfeito ou completamente satisfeito, o serviço pode ter algumas ressalvas, mas é

caracterizado como um trabalho ótimo, podendo fechar mais projetos e até indicar para outrascaracterizado como um trabalho ótimo, podendo fechar mais projetos e até indicar para outras
pessoas.pessoas.



Gabriela Zini confiou à Qualitas Jr. a tarefa de criar a Gabriela Zini confiou à Qualitas Jr. a tarefa de criar a identidade visualidentidade visual da sua loja de produtos da sua loja de produtos
naturais, a qual ela e sua família tinham o sonho de abrir. naturais, a qual ela e sua família tinham o sonho de abrir. Foram desenvolvidos o nome, umForam desenvolvidos o nome, um
slogan e um logo para a marcaslogan e um logo para a marca..

O projeto teve duração de O projeto teve duração de 3 (três) meses 3 (três) meses e a Qualitas como um todo, para além da equipee a Qualitas como um todo, para além da equipe
selecionada, contribuiu para o desenvolvimento de tal.selecionada, contribuiu para o desenvolvimento de tal.

A cliente, Gabriela, alguns meses após a finalização do projeto, A cliente, Gabriela, alguns meses após a finalização do projeto, entrou em contato conoscoentrou em contato conosco
para compartilhar sua satisfação com o trabalho realizadopara compartilhar sua satisfação com o trabalho realizado, que auxiliou na construção de sua, que auxiliou na construção de sua
marca e crescimento da loja.marca e crescimento da loja.



"Esse foi o projeto que eu mais gostei de participar porque
envolvia minha área da faculdade, então consegui colocar
em pratica tanto minha experiência pessoal, como a
profissional, além de entender que é realmente com isso que
eu quero trabalhar futuramente. Esse foi o primeiro projeto
que envolveu todos os membros  da Qualitas Jr. em um
processo de brainstorming criativo para marcas, e por isso
foi muito gratificante ver a cliente satisfeita e contemplada
com o resultado do projeto"

AGATHA RODRIGUES, DIRETORA DE MARKETING DA QUALITAS JR.AGATHA RODRIGUES, DIRETORA DE MARKETING DA QUALITAS JR.





“Sou grata a toda Equipe Qualitas pela dedicação e paciência durante todo o projeto. O time é
realmente composto por profissionais atenciosos e determinados! O resultado do projeto ficou
incrível, superando as minhas expectativas, e a jornada até ele foi de muita dedicação.
Obrigada por fazerem parte da história da Bella Granel e por deixarem o visual da marca com a
carinha da loja!” 

GABRIELA ZINI, CEO DA EMPRESA BELLA GRANEL
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CLIENTE PROMOTORCLIENTE PROMOTOR
Satisfeito ou completamente satisfeito, o serviço pode ter algumas ressalvas, mas éSatisfeito ou completamente satisfeito, o serviço pode ter algumas ressalvas, mas é

caracterizado como um trabalho ótimo, podendo fechar mais projetos e até indicar para outrascaracterizado como um trabalho ótimo, podendo fechar mais projetos e até indicar para outras
pessoas.pessoas.



MUITOMUITO  
OBRIGADA!OBRIGADA!

    
  SUCESSSUCESS
OO

CASES DECASES DE


