


NOSSO TRABALHO

Somos especialistas em unir o 
desenvolvimento de tecnologia da 
informação e big data para aplicações
e soluções de comunicação. 

Para nós, dados são muito mais que números 
ou registros de consumo e comportamento. 

São pessoas e empresas reais se 
comunicando com algum ideal ou marca, 
e que procuram uma transformação social 
através do meio digital.



MISSÃO

Nossa missão é maximizar os resultados 
digitais dos nossos clientes unindo 

tecnologia e comunicação.

Com expertise em análise de dados e 
planejamento estratégico multimídia 

para diferentes aplicações, direcionamos 
as estratégias de comunicação com 
foco em conversão, engajamento e 

relacionamento.



RELACIONAMENTO



RELACIONAMENTO

Transforme seu público em comunidades 
digitais de pessoas engajadas e fidelizadas. 

Tenha relações personalizadas e mobilize 
seus contatos com nossas ferramentas de 
atendimento, mobilização e relacionamento. 

Construa sua
comunidade digital



RELACIONAMENTO

● Integração com múltiplas contas de WhatsApp

● Alertas em tempo real

● Roteiro de atendimento personalizado

● Assistentes Virtuais de atendimento



● Criação de Chatbots inteligentes com 
interações fluídas

● Realização de pesquisas de opinião via chatbots

● Central de Relacionamento integrada com 
múltiplas plataformas

● Movimenta: ferramenta própria de gestão de 
WhatsApp e envio de mensagens ilimitadas

● Roteiros de atendimento personalizados

● Capacitação para operação de WhatsApp 
Comercial

CHATBOT



Utilizamos nossas 
tecnologias e lógica 
algorítmica para mudar a 
ordem das perguntas e 
personalizar as interações

Formulários 
Flexíveis

CHATBOT



Entenda como o público 
se relaciona através de 
painéis de análise da 
experiência do usuário. 

Eles incluem o tempo 
despendido, as respostas 
e também as palavras 
mais utilizadas.

Análises em 
tempo real

ALERTAS



ALERTAS



MONITORAMENTO



MONITORAMENTO 

Saiba o que estão falando de você, dos seus 
concorrentes e dos assuntos do seu interesse na web. 

Monitoramos redes abertas e fechadas gerando 
relatórios em tempo real, com dashboards, clusters
e mapas de redes para não perder nada e traçar
as melhores estratégias.

Se você não sabe o que o público 
está falando, o que você vai falar?



RECURSOS DE MONITORAMENTO

● Painéis de monitoramento em tempo real que 
podem ser exportados

● Gráficos interativos com os dados disponíveis de 
maneira fácil para explorar e analisar

● Monitoramento de redes abertas e fechadas

● Relatórios e alertas de menções e métricas

● Configuração de alertas de ameaças e anomalias

● Perfilamento de comportamento e análises de 
consolidação de narrativas

● Filtragem por termos



MONITORAMENTO DE CONTEÚDO 



MONITORAMENTO DE PALAVRAS

Também conseguimos aplicar a técnica 
de Natural Language Processing (NPL) 
para conectar as palavras mais 
importantes e gerar uma leitura de 
temas ou palavras mais significativas na 
construção da linguagem de um cluster. 

Isso significa que é possível 
compreender comportamentos e 
tendências nas redes para planejar uma 
comunicação em sintonia com o que o 
público está falando e as pautas do 
momento. 



GRAFOS

Esse é um grafo bi-direcional 
produzido a partir do Twitter, uma 
rede aberta. Neste caso, os perfis 
são definidos como nódulos e as 
relações como arestas. 

Nós conseguimos metrificar
essas relações e usá-las para 
encontrar modularidade das 
relações entre eles.



GEORREFERENCIAMENTO 



BIG DATA



TECNOLOGIA

Você provavelmente já ouviu essa 
frase, mas talvez não saiba como 
chegar nesse “baú de ouro”. 

Nós coletamos dados do público para 
compreender melhor seus 
segmentos, como se comportam ou 
saber quem pensa igual e quem pensa 
diferentes. Assim, criamos as 
melhores e mais precisas estratégias 
de comunicação e presença digital.

Dados são o novo ouro



Nuvem Computacional
Crie uma nuvem privada para 
armazenar dados e 
documentos com segurança 
e escalabilidade.

Relatórios
Informações qualificadas 
para planejar estratégias e 
campanhas de comunicação, 
ou tomada de decisões.

Ciência de Dados
Análise de padrões de 
comportamento do público e 
agrupamentos com base nas 
características dos dados.

Tratamento

Organizar, validar e estruturar os 
dados coletados para 

consistência e atualização

Alertas

Alertas automáticos sobre a 
formação de padrões ou 

comportamentos 
anômalos   nos dados

DashBoards

Análise em tempo real 
com gráficos interativos



BIG DATA

Desenvolvemos 
estruturas de Big Data 
seguras em nuvem e, a 
partir dessas fontes, 
geramos informações 
e dados que podem 
ser usados para avaliar, 
otimizar e implantar 
modelos preditivos 
através de inteligência 
artificial e machine 
learning. 

Assim, podemos otimizar o relacionamento, melhorar o 
desempenho comercial, reduzir riscos e ganhar muito 
mais vantagem competitiva nos projetos que atuamos.



● Desenvolvimento de estrutura de nuvem computacional rápida 
e com arquitetura baseada em software livre

● Nuvens com capacidade para lidar com qualquer tipo de banco 
de dados

● Armazenamento de grandes volumes de dados e qualquer tipo 
de arquivo: áudio, vídeo, documentos, listas, imagens, etc)

● Nuvens com backups automatizados e monitoramento
de métricas

● Desenvolvimento de sistema de segurança e de alertas
de anomalias

Dados, Armazenamento e Segurança

SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA



● Construção de um Datalake Social para recebimento
de dados brutos com segurança

● Plataformas de implementação de pipelines de dados

● Desenvolvimento de engenharia de validação de dados, 
documentos e endereços com busca ativa para encontrar 
informações relevantes

● Ambiente comparativo de análise de dados

● Agrupamento de dados por características de perfil 
ou geolocalização

● Sistema de predição de comportamentos de dados temporais

Tratamento e Padronização

CIÊNCIA DE DADOS



GRAFOS ONLINE



DASHBOARDS



MARKETING
DIGITAL



MARKETING DIGITAL

Combinamos nossa experiência em marketing 
digital e comunicação, com os dados, análises
e tecnologias da Mapeo. 

Assim, temos à nossa disposição as melhores 
ferramentas tecnológicas e informações do público 
para construir campanhas digitais de sucesso.

Marketing sem dados é 
como navegar sem bússola



SOLUÇÕES DE MARKETING DIGITAL

● Planejamento estratégico digital

● Tráfego Pago

● Criação e design UX/UI

● CRM (Gerenciamento de Relacionamento 
com o Cliente)

● Funis e automações de mailling

● SEO (Otimização para mecanismos de busca)

● Desenvolvimento Web



30%

20% 20% 20%

25%

Segmentamos perfis e públicos em redes.

Fazemos isso através de agrupamentos, 
sentimentos, menções, 
georreferenciamento ou rótulos para 
identificar públicos.

A classificação é realizada com o apoio de 
uma inteligência artificial, que aprende a 
classificar os sentimentos à medida que 
recebe as informações.

SEGMENTAÇÃO



TRÁFEGO PAGO

● Planejamento e Gestão de Anúncios

● Performance em diferentes canais

● Criação de conteúdo para ADs

● Definição de públicos com uso de 
ferramentas de georreferenciamento

● Segmentação com base em
ciência de dados

● Divisão de receita e inteligência
de investimento



TRÁFEGO PAGO

Nosso tráfego pago está alinhado com nossas soluções de tecnologia, rastreamento e 
bancos de dados para ampliar e impactar o seu público-alvo.  

Assim, o direcionamento criativo e as estratégias de performance estão em 
consonância para gerar resultados positivos, conversão de leads e otimizar o 
investimento.



CRM E MAILLING

● Gestão, tratamento, e segmentação de base de dados

● Criação de formulários inteligentes para análise de público

● Planejamento de campanhas e jornadas de e-mail marketing

● Criação de conteúdo para mailling

● Captação e proteção de dados de acordo 
com a Lei Geral de Proteção de Dados

● Relatórios de mensuração de resultados



CRIAÇÃO

● Identidade visual

● Calendário editorial

● Planejamento de conteúdo

● Edição de vídeos

● Landing pages e sites

● Design e redação para 
publicações e Tráfego Pago



WEB E DESENVOLVIMENTO

● Desenvolvimento de sites otimizados e 
responsivos

● Criação de landing pages atrativas que 
convertem

● Gestão de conteúdo SEO para sites e blogs

● Design UX/UI

● Produção de sites integrados com outras 
plataformas de relacionamento

● Hospedagem segura e dados protegidos



COMUNIDADES DIGITAIS

● Gestão de grupos no WhatsApp

● Envio de mensagens ilimitadas

● Formação de comunidades digitais 
mobilizadas

● Captação de voluntários e 
mobilizadores

● Produção de conteúdo para grupos

● Operação e treinamento da ferramenta 
Movimenta para WhatsApp



OBRIGADO

CONTATO

comercial@mapeo.a
www.mapeo.aii


