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A TRANSFUSÃO DE IDEIAS COMEÇA AGORA! 



Apresentação Institucional 

A Pulsativa surgiu para integrar serviços de comunicação que estavam 
dispersos no mercado. Reunimos profissionais de tecnologia, design, 

conteúdo e marketing. É um por todos e todos pelo cliente. 
 

O que sua empresa pode esperar da Pulsativa, além de criatividade e 
excelência técnica? Responsabilidade total, rigoroso cumprimento dos 

prazos, atendimento de alto nível, foco prioritário nas suas necessidades. 
 

Se você pode confiar nos pulsativos? Companhias de todos os portes e de 
vários ramos já nos entregaram de projetos simples a demandas bastante 

complexas. 
 

Faça como elas. Pulse conosco!  
Pulse num fluxo constante a caminho do lucro. 

Venha para a Pulsativa! 

Olá, 
muito prazer. 
Nós somos a... 



www.FRONTSITE.com.br 

TI e Desenvolvimento 

www.EMPORIODOTEXTO.com 

Marketing e Conteúdo 

www.PREVIEWDESIGN.com.br 

Criação e Design 
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Uma parceria 
Muitas possibilidades 

A Pulsativa surgiu no final de 2016 da união de 3 empresas complementares. 
Juntas, reúnem um portfólio de mais de 40 clientes atendidos e mais de 200 projetos entregues, 

nos mais variados segmentos de mercado, com mais de 20 anos de experiência. 
Uma experiência que somada, beneficia à todos por excelência. 



Imersão completa no projeto e 
planejamento detalhado, da 

concepção à produção. 

Ideias Criativas 
Temos especialistas em todos 
os braços da comunicação e 

que combinam com você. 

Time de Especialistas 
Elaboramos amplos projetos 

que envolvem de pesquisa de 
mercado à produção gráfica. 

Solução Integral 

A Pulsativa vive de comunicação. Respira inspiração. Somos intensos.  

Somos uma agência sem freio. Não importa se a sua necessidade é minimalista ou 
complexa. Se a sua empresa é pequena ou gigante.  

Pulsamos por todos.  
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MARKETING DIGITAL 
Engaje seu público para conhecer sua marca e comprar mais 

através de campanhas matadoras e efetivas no Google e nas Redes 
Sociais! Com nossas estratégias e ações bem planejadas, nossos 

esforços se materializam em lucro e realizações de sucesso! 

ENDOMARKETING 
Sua equipe nunca mais será a mesma com nossas 
super campanhas! Parta para o ataque com ações 
que motivam e engajam seu time de colaboradores, 
e vença a concorrência de dentro para fora! 



NÓS FAZEMOS MARKETING DE VERDADE 
Oferecemos um serviço completo de marketing digital e endomarketing, online e offline, da concepção ao lançamento de 

marcas, empresas e demais negócios, sempre de forma consultiva e individualizada, muito próximo de você, nosso cliente. 

1 2 3 4 5 6 

CONSULTORIA 
Planejamento Estratégico, 
Lançamento de Produtos, 
Registro de Marcas e 
Patentes, Treinamentos, 
Projetos de Fusão, 
Expansão e 
Reposicionamento 

MARKETING 

Marketing Digital, 
Publicidade e 
Propaganda, 
Endomarketing, 
Campanhas 
Promocionais, Trade 
Marketing, Mídias Offline 

BRANDING 

Planejamento e Branding 
Building, Diagnóstico e 
Arquitetura de Marca, 
Plataforma da Marca, 
Proposta de Valor da 
Marca, Tagline e Slogan, 
Brandbook 

CONTEÚDO 

Facebook, Twitter e 
Instagram, Blog 
Corporativo, Projetos de 
Comunicação, 
Comunicação Interna, 
Redação Publicitária, 
Produção de Vídeos 

DESIGN 

Identidade Visual, 
Papelaria, Impressos e 
Editorial, Embalagens, 
Sinalização e Materiais 
de PDV, User 
Experience (UX) 

DIGITAL 

Portais, Websites e 
Hotsites, Intranet e 
Extranet, Relatórios 
Institucionais, Blogs e 
Landing Pages, E-mails 
Marketing, SEO e 
Analytics 
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O Massa lidera nosso time de projetos 
e desenvolvimento. 

Especialista em diversas áreas, como 
tecnologia, marketing e negócios, toda 
produção passa pelo time do Massa. 

Daniel Massari 
Planejamento e Projetos 

O Gustavo é o criativo da Pulsativa e 
responsável pela equipe que gera 
conteúdo para os clientes.  

São eles que despertam a curiosidade 
dos consumidores para o que você 
vende. 

Gustavo Gonçalves 
Conteúdo e Marketing 

O Durval é o pulsativo que dá cores e 
vida às nossas ideias. 

É ele quem comanda o pessoal que cuida 
do visual dos projetos, garantindo que a 
sua marca será muito bem vista. 

Durval Heitzmann Jr. 
Criação e Design 
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Os  
Sempre ao seu dispor 

Pulsativos 



Ser um cliente pulsativo é questão de escolha. Muitas 
empresas de diversos segmentos escolheram a Pulsativa 
para tocar seus projetos de comunicação e campanhas. 

Clientes Pulsativos 



CLIENTES QUE PULSAM CONOSCO! 
Confira alguns exemplos de clientes que já se beneficiaram de nossos serviços e pulsaram sua comunicação com nosso time de pulsativos. 

Desde 2013, a Pulsativa é a agência que cria e 
compila o conteúdo e o visual do hotsite do 
relatório anual desta renomada entidade. 

Relatório Anual de Administração 

Foram criados 2 hotsites com acesso restrito para 
os colaboradores escolherem prêmios para seus 
filhos e, também, facilitar o trabalho do RH. 

Hotsite Interno de Benefícios 

É um dos líderes do mercado de automação 
residencial e corporativa. Desenvolvemos 
sistemas de apoio integrados ao seu ERP. 

Sistema de Apoio à Gestão 

Criamos o Sistema SAAM, uma startup para 
gestão e acompanhamento de obras de 
infraestrutura rica em relatórios e dashboards. 

Sistema de Monitoramento de Obras 

É uma multinacional da área de ferramentaria. 
Criamos seu site institucional e seu canal de 
vídeos de produtos no Youtube. 

Site Institucional e Canal Youtube 

Desenvolvimento de site com área interna. 
Somos responsáveis pela gestão de todo 
conteúdo e cuidamos das redes sociais. 

Site com Área Interna do Associado 
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http://www.frontsite.com.br/clientes/ccee/relatorio2016/
http://www.frontsite.com.br/clientes/ccee/relatorio2015/
http://www.frontsite.com.br/clientes/ccee/relatorio2014/
http://www.frontsite.com.br/clientes/ccee/relatorio2013/
https://vimeo.com/214839140
http://www.sistemasaam.com.br/
http://www.kortech.com.br/
http://www.youtube.com/KortechFerramentas
http://www.aajump.com.br/
https://www.facebook.com/aajump
http://www.pulsativa.com.br/#portfolio
http://www.pulsativa.com.br/#portfolio


Fazemos desde o estudo para a modelagem 
do blister até a criação do design gráfico 
aplicado em cartelas, encartes e caixas. 

Linha de Embalagens de Produtos 

Fornecemos roteiros para vídeos institucionais, 
TVs de vendas, TVs corporativas e 
documentários. 

Roteiros e TV Corporativa 

Criação e gestão de canal, exibido em mais de 
80 lojas, em oito estados. Desenvolvemos 
conteúdo e peças publicitárias. 

Canal de Mídia Indoor 

Criamos para esta indústria o envelopamento de 
seu estande na EXPOSEC, além de embalagens, 
imagens e vídeos de apresentação de produtos. 

Material Promocional e Stand de Vendas 

Criamos todo material promocional utilizado 
para o lançamento da escola nos principais 
polos de produção de audiovisual do Brasil. 

Material Promocional de Lançamento 

Projeto de rebranding e padronização da 
aplicação do seu logotipo em toda indústria e 
em seus principais canais e materiais. 

Rebranding e Reaplicação da Marca 
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Confira alguns exemplos de clientes que já se beneficiaram de nossos serviços e pulsaram sua comunicação com nosso time de pulsativos. 

CLIENTES QUE PULSAM CONOSCO! 

http://www.pulsativa.com.br/#portfolio
http://www.pulsativa.com.br/#portfolio
http://www.pulsativa.com.br/#portfolio
http://www.pulsativa.com.br/#portfolio
http://www.pulsativa.com.br/#portfolio
http://www.pulsativa.com.br/#portfolio


Criamos o conteúdo para as redes sociais do 
sindicato, responsável por 75 mil trabalhadores da 
panificação, além de um programa para rádio. 

Comunicação e Mídias Sociais 

Indústria de confecção onde desenvolvemos 
catálogos para lançamento de coleções, com 
produção fotográfica, tratamento e impressão. 

Projeto Editorial e Catálogo 

Criamos um sistema que coleta dados de 8 
servidores e os unifica em um banco central, 
disponibilizando relatórios para usuários e clientes. 

Sistema Billing e Apoio Administrativo 

Desenvolvemos material de divulgação dos cursos e 
palestras, e-mails marketing para clientes e novos 
consumidores, além de conteúdo para redes socais. 

Campanhas de Mkt Digital e Conteúdo 

É um magazine com mais de 50 anos. Desenvolvemos 
peças de comunicação para campanhas de lançamento 
de coleções, liquidações e datas comemorativas. 

Criação de Peças para Campanha 

Criação e implementação de e-commerce de produtos 
customizados, do recebimento do pedido, passando pelo 
desenvolvimento do produto, até a conclusão da venda. 

Branding e Loja de Produtos Custom 
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Confira alguns exemplos de clientes que já se beneficiaram de nossos serviços e pulsaram sua comunicação com nosso time de pulsativos. 

CLIENTES QUE PULSAM CONOSCO! 

http://www.logonometal.com.br/index.php
http://sas.supernovatelecom.com.br:8383/
http://www.pulsativa.com.br/#portfolio
http://www.pulsativa.com.br/#portfolio
http://www.pulsativa.com.br/#portfolio
http://www.pulsativa.com.br/#portfolio


VISITE  
NOSSO 

 
PORTFÓLIO 
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http://www.pulsativa.com.br/
http://www.pulsativa.com.br/


Rua Duílio, 78 – Lapa 
São Paulo - SP 
Fixo: (11) 4115-7951 
Celuar: (11) 99146-6103 
Email: massa@pulsativa.com.br 

  

Site: www.pulsativa.com.br 
E-mail: ola@pulsativa.com.br 
Facebook: fb.com/AgenciaPulsativa 

13 

Vamos agendar uma visita? 
Muito Obrigado! 

Daniel Massari 

mailto:massa@pulsativa.com.br
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