
Sou Renata Araújo,sou formada em administração de
empresas e pós graduada em gestão de Pessoas pelo
Senac. Experiência de mais de 15 anos na gestão
administrativa adquirida em empresas multinacionais
e nacionais como: Unilever,Yoki, Patrus Transportes e
IF Sul de Minas.
Sou apaixonada pelo empreendedorismo feminino e
marketing digital e pelo cumprimento de tarefas e
prazos.

QUEM SOU EU?



Otimizar o seu tempo, ou seja através dos meus

serviços você terá mais tempo para ter qualidade de

vida com você, sua família e pensar na estratégia do

seu negócio, sim você é uma profissional liberal e

sim tem um negócio.

O QUE EU POSSO FAZER POR VOCÊ



TAREFAS ADMINISTRATIVAS
Organização de documentos e arquivos, gestão de e-mails,
 cadastro de clientes e fornecedores,controle financeiro

COMO EU TRABALHO DIARIAMENTE COM
MINHAS CLIENTES

PASSO 1: A futura cliente entra em contato comigo,depois marcamos um vídeo
chamada para que eu possa entender as necessidades.

PASSO 2: Definimos o trabalho e como ele será feito e continuaremos nosso
contato através de Whatsapp,E-mail ou telefone;

PASSO 3: A cliente tem acesso as ferramentas e relatórios para que possa
acompanhar as atividades feitas por mim remotamente.

PASSO 4: O pagamento é feito da seguinte forma: 50% na contratação e os outros
50% 15 dias após a contratação. Emito NF caso necessário e o pagamento pode ser
realizado por: transferência bancária ou boleto.



MINHA FORMAÇÃO E CURSOS 

Administração de empresas, Letras e pós
graduação em Gestãod e Pessoas;

Método Potencialize seu Instagram

Curso Copy sem Segredos

Curso Canal que Vende

Secretariado Remoto Especializado

Seu Negócio Assistente Virtual

Curso Social Media

O Mapa da Estratégia Digital

Jornada da Conquista



Whatsapp;   Canva
Gmail;           Movavi
Toggl;            
Loom;
Trello;
Inshot

QUEM SOU EUAPLICATIVOS E PLATAFORMA
QUE UTILIZO



Júlia Bachovas - Infoprodutora

QUEM SOU EUCLIENTES ATENDIDOS

Neste projeto eu atuei da seguinte forma: subia as aulas na plataforma da Hotmart,
edição de ebook, suporte aos alunos e criação de artes para o Instagram.



Diretora Mary Kay

QUEM SOU EUCLIENTES ATENDIDOS

Neste projeto eu ajudo a cliente na criação de artes e gestão do Instagram e também
na plataforma da empresa e apoio as consultoras da sua equipe



Nutricionista e Infoprodutora

QUEM SOU EUCLIENTES ATENDIDOS

Neste projeto eu atuo na gestão do E-mail no Klickpage e Hubspot, grupo de
Telegram e atividades administrativa.



Psicóloga

QUEM SOU EUCLIENTES ATENDIDOS

Neste projeto eu ajudo na gestão do Instagram e na plataforma Vittude



QUEM SOU EUDEPOIMENTOS DE CLIENTES



VAMOS TRABALHAR JUNTAS?

Clique nos ícones para ser direcionado

e-mail: renata.carvalho62@gmail.com

http://wa.me/5535992668607
https://www.instagram.com/av.renataaraujo/

