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Consultoria em gestão e comunicação integrada
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Somos uma consultoria estratégica em gestão e
comunicação integrada. Nosso propósito é ajudar
empreendedores, micro e pequenos empresários a
fortalecer seus negócios por meio da gestão e da
comunicação integrada.

A MXRS nasce de um
sonho comum nosso:
empreender e poder
ajudar outras pessoas a
realizarem seus sonhos.

Nossa
história



Nossa
filosofia

O ponto central dos nossos serviços é oferecer
soluções práticas, eficientes e estratégicas que
são compatíveis com a realidade de cada
cliente.

Temos como base os conceitos de integração
e cooperação; acreditamos que os melhores
trabalhos são sempre feitos em equipe e de
maneira colaborativa.

Nossa atuação é focada em
gestão empresarial,
comunicação integrada e
vendas.
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Nossa visão
sobre tecnologia

Somos uma empresa digital e acreditamos que a
tecnologia existe para ser uma aliada em nossa
jornada. A tecnologia potencializa nosso alcance e
nossos resultados. Ela existe para facilitar processos,
otimizar tempo e impulsionar nosso dia a dia. 

No entanto, são as pessoas que fazem o negócio
crescer e prosperar. Por isso, nossa abordagem envolve
pessoas e tecnologia -- e valoriza ambos.

Acreditamos que a tecnologia nos
ajuda a alcançar nossos objetivos,
mas não substitui a parte humana



NOSSOS SERVIÇOS
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Nosso objetivo é te ajudar a identificar pontos de melhoria na gestão, na liderança e na comunicação da
sua empresa, traçar soluções estratégicas para aprimorar esses pontos e apresentá-las por meio de um
passo a passo prático e eficiente. Neste processo, vamos te mostrar como a gestão precisa da
comunicação e vice-versa. 

Uma transformação integrada e profunda em todos os aspectos
do negócio.

Consultoria Full Service:
Gestão + Comunicação Integrada



A consultoria full service em gestão e
comunicação integrada aborda o
negócio como um todo. Acreditamos
que liderança, comunicação, vendas,
treinamentos, organização e processos
precisam estar alinhados e integrados
para que um negócio prospere. 

Neste processo, vamos te mostrar 
como a gestão precisa da comunicação
e vice-versa. Entender que esses dois
elementos caminham juntos e tratá-los
como complementares promove uma
transformação integrada e profunda
em todos os aspectos do negócio.
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GESTÃO +
COMUNICAÇÃO

INTEGRADA



XEntregáveis

Análise e diagnóstico
do negócio

A análise vai nos mostrar
como está o seu negócio hoje
em dia; os pontos fortes, os
pontos a serem melhorados,
as ameaças, as oportunidades. 

O diagnóstico vai ser o ponto
de partida para a elaboração
do plano estratégico e do
plano de ação.

O plano estratégico é o guia
que indica para onde vamos.
É uma visão geral, macro, de
longo prazo. 

Podemos dizer que é como
um guarda-chuva; que
engloba e orienta os próximos
passos de maneira integrada
e estratégica. 

O plano de ação é o mapa
com todas as ações que você
precisa realizar para alcançar
o objetivo que foi traçado no
início do processo. 

É um plano tático, detalhado,
focado no que precisa ser
feito, prático e entregue em
um formato que funciona
para o seu negócio. 

Plano estratégico 
de comunicação
integrada Plano de ação
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Consultoria em Comunicação Interna

Nosso objetivo é te ajudar a mapear os fluxos de comunicação que existem hoje em dia, identificar pontos
de melhoria na comunicação interna da sua empresa e apresentar soluções práticas e eficientes. Neste
processo, vamos te mostrar as melhores formas de combater ruídos de comunicação e como manter
fluxos fluidos e eficientes.

Uma solução de comunicação que contribui para o fortalecimento
da cultura organizacional e dos processos internos.
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A consultoria em comunicação interna
é desenhada para nos aprofundarmos
nos fluxos internos de comunicação
do seu negócio. Acreditamos que uma
comunicação interna eficiente
contribui para o fortalecimento da
cultura organizacional de qualquer
negócio e, também, padroniza e
consolida os seus processos internos.

Vamos te mostrar os perigos dos
ruídos de comunicação e como eles
afetam a sua empresa. Além disso,
vamos te mostrar as melhores formas
de combater esses ruídos e como
manter fluxos de comunicação fluidos
e eficientes. 

COMUNICAÇÃO
INTERNA



XEntregáveis

Análise e diagnóstico
da comunicação
interna

A análise vai nos mostrar
como está a comunicação
interna do seu negócio hoje
em dia; os processos, os fluxos,
os pontos fortes, os pontos a
serem melhorados, etc. 

O diagnóstico vai ser o ponto
de partida para a elaboração
do plano estratégico e do
plano de ação. 

O plano estratégico é o guia
que indica para onde vamos.
É uma visão geral, macro, de
longo prazo. 

É um documento com um
compilado de ferramentas e
informações que irão orientar
os próximos passos e o futuro
da comunicação interna do
seu negócio.

O plano de ação é o mapa
com todas as ações que você
precisa realizar para alcançar
o objetivo que foi traçado no
início do processo. 

É um plano tático, detalhado,
focado no que precisa ser
feito, prático e entregue em
um formato que funciona
para o seu negócio. 

Plano estratégico 
de comunicação
interna Plano de ação
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Consultoria em Vendas

Acreditamos que encontrar os obstáculos que impedem o setor de vendas de atingir o seu potencial é o
primeiro passo para ter sucesso e melhorar as suas vendas. Nosso objetivo é te ajudar a identificar as
barreiras que impedem sua equipe de vender o quanto poderia, traçar e apresentar estratégias para
superá-las.

Uma solução específica, focada e desenhada para as suas
necessidades comerciais.
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A consultoria de vendas é específica,
focada e desenhada para nos
aprofundarmos na área de vendas do
negócio. Nosso objetivo é te ajudar a
identificar as barreiras que impedem
sua equipe de vender o quanto
poderia, traçar e apresentar
estratégias para superá-las.

Acreditamos que encontrar os
obstáculos que impedem o setor de
vendas de atingir o seu potencial é o
primeiro passo para ter sucesso e
melhorar as suas vendas. E é por meio
de estratégias e técnicas comprovadas
e testadas no mercado que te
ajudaremos a identificar e superar
esses obstáculos.

VENDAS
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Análise e diagnóstico
do setor de vendas

A análise vai nos mostrar
como está o setor de vendas
do seu negócio hoje em dia; os
pontos fortes, os pontos a
serem melhorados, as
ameaças, as oportunidades. 

O diagnóstico vai ser o ponto
de partida para a elaboração
da estratégia comercial e do
plano de ação. 

Documento com um
compilado de ferramentas e
informações que irão te
ajudar a entender como está
o seu mercado, seus pontos
fortes, onde e o que precisa
ser melhorado, e informações
estratégicas sobre seu
produto ou serviço.

O plano de ação é o mapa
com todas as ações que você
precisa realizar para alcançar
o objetivo que foi traçado no
início do processo. 

É um plano tático, detalhado,
focado no que precisa ser
feito, prático e entregue em
um formato que funciona
para o seu negócio. 

Visão estratégica do
setor de vendas Plano de ação



NOSSA METODOLOGIA
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Nossa metodologia é composta por seis
etapas e a consultoria é estruturada em
sessões semanais de duas horas de
duração (2h).

Dependendo do caso, as etapas podem se
estender e durar várias sessões.

As etapas são os passos que precisamos
dar para alcançar o objetivo da consultoria,
as sessões são os encontros que teremos ao
longo do processo. 

Algumas etapas exigem mais tempo, por
isso, a quantidade de encontros acaba
sendo maior.

Nosso processo de consultoria
é enxuto, personalizado e
conduzido remotamente,
100% online.

NOSSA
METODOLOGIA
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Levantamento de
informações + 
análise do problema

Conhecendo a empresa e
entendendo as necessidades.

Validação do projeto
e das soluções

Sinal verde para a parte
estratégica. Agora é ação!

Diagnóstico +
definição do objetivo

Situação atual da empresa e
para onde precisamos ir.

Entregas +
orientações

Entendendo como vão ser as
coisas na prática.

Definição da estratégia +
elaboração das soluções

Definindo o foco e começando
a desenhar os planos.

Feedback

Entendendo como foi o
processo e pontos de melhoria

NOSSA METODOLOGIA

01 02 03

04 05 06
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Levantamento de
informações +
análise do
problema

+ Entrevista sobre o negócio;
+ Alinhamento de expectativas;
+ Primeiras orientações; 
+ Levantamento de informações
internas e externas;
+ Análise das informações;
+ Pesquisa, estudo e avaliação
de soluções;
+ Reuniões e entrevistas com
as equipes;
+ Entrega de material de apoio.

01
Diagnóstico +
definição do
objetivo

+ Entrega e apresentação do
diagnóstico (situação atual);
+ Avaliação e retorno das
primeiras ações implementadas
pelo cliente;
+ Definição dos objetivos
primários e secundários;
+ Entrega de material de apoio.

02
Definição da
estratégia +
elaboração das
soluções

+ Escolha da estratégia;
+ Definição do foco;
+ Avaliação de soluções em
conjunto com o cliente;
+ Esboço do planejamento
estratégico e do plano de ação
em conjunto com o cliente. 

03

NOSSA METODOLOGIA
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Validação do
projeto e das
soluções

+ Validação do esboço do
planejamento estratégico e do
plano de ação.

04
Entregas +
orientações

+ Entrega e apresentação do
planejamento estratégico;
+ Entrega e apresentação do
plano de ação;
+ Orientações para
implementação do plano 
de ação;
+ Orientações para avaliação e
mensuração de resultados;
+ Dúvidas finais em relação ao
planejamento estratégico e ao
plano de ação;
+ Entrega de material de apoio.

05
Feedback

+ Últimas considerações e
dúvidas de implementação;
+ Feedback sobre o processo
da consultoria.

06

NOSSA METODOLOGIA
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Rafael Santoro

Sócio-Fundador

MBA em Gestão,
Empreendedorismo e
Marketing pela PUCRS,
formado em administração
de empresas pela
UNILASALLE-RJ. 

Maria Eduarda Vaz

Sócia-Fundadora

Pós-graduada em Gestão
Empresarial e Marketing
pela ESPM Rio, formada em
jornalismo pela mesma
instituição. 

Nosso time
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CONTATO
Email

contato@mxrsconsultoria.com

Site

www.mxrsconsultoria.com
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Vamos juntos?

A consultoria é uma via de mão dupla,
uma troca — de informações, de ideias,
de experiências; e o sucesso desse
processo depende do compromisso e
do comprometimento de todas as
partes envolvidas. 


