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A AMAZZOOM 

A Amazzoom Data Pesquisas e Consultorias Estratégicas é uma empresa jovem e inovadora que 

está antenada com o que há de mais atual em marketing e gestão estratégicos no País.  

Com duas Unidades Estratégicas de Negócio- UEN‟s, somos especializados em Pesquisas de Mercado, 

Opinião e Consultorias Estratégicas e na Representação Comercial de empresas com produtos e serviços de 

alto valor agregado, sendo esta última uma operação iniciada no ano de 2017. 

Nossa Visão é a de atuar focados na Amazônia Legal e fortalecer os relacionamentos comerciais e 

institucionais dos diversos agentes envolvidos no processo de profissionalização da gestão destes, atendendo-

os in loco com pelo menos um bureau em cada capital dos estados que a compõem, bem como combinar 

inovação com credibilidade, tecnologia com agilidade nos processos, planejamento com eficácia e resultados 

com eficiência organizacional. 

Nossa Missão fundamental é oferecer soluções e serviços que possibilitem a nossos parceiros 

potencializar seus objetivos, manter-se sempre à frente de seus concorrentes, maximizar seus resultados e 

desenvolver seus negócios de maneira racional e sustentável. 

Para tanto, temos como Valores o respeito à diversidade, a fidelidade das informações, a excelência 

dos processos, a qualidade do resultado, a responsabilidade social local e a “parceiragem”, estabelecendo 

relações éticas e coesas ao longo de toda a nossa cadeia produtiva e de negócios. 

 

UM BREVE HISTÓRICO 

A empresa foi fundada em 2012 pelo seu atual diretor executivo, Altiery Silva, com a pretensão de 

gerenciar a implementação de projeto social voltado à área da educação nos estados do Pará, Piauí, Ceará, 

Goiás e Mato Grosso do Sul, sendo este promovido pelo principal conglomerado financeiro do país. Com o 

projeto em andamento e já consolidado em todas as suas esferas organizacionais, e o know how adquirido ao 

longo de anos de prestação de serviços para os principais institutos de pesquisa brasileiros, o foco de negócio 

virou-se para a área de pesquisas e, desde então, temos nos dedicado a criar projetos inovadores no campo do 

marketing estratégico e de negócios que visem unir as duas áreas e gerar mais resultados para os clientes. 

Assim, após os esforços para tornar as pesquisas e consultorias de gestão estratégica lados unívocos 

de uma mesma moeda, observamos a necessidade de agregar ainda mais valor aos nossos serviços e, para 

tanto, iniciamos uma nova operação voltada à área de representação comercial. Atualmente temos três 

representações ativas, sendo estas nas áreas de tecnologia, nutrição esportiva e finanças. 

 

PORTFÓLIO 

Nosso portfólio oferece um amplo leque de possibilidades os quais destacamos: 
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Pesquisas de Mercado e Opinião 

 

Como carro chefe de nossos serviços, as pesquisas de mercado e opinião 

visam responder às perguntas mais básicas e, ao mesmo tempo, mais 

fundamentais de toda e qualquer empresa/organização: 1. Quem eu sou – 

empresa; 2. Quem és tu – cliente” e 3. “Pra onde vamos – mercado”, são 

exemplos disso e, uma vez respondidas, é possível traçar um quadro 

fidedigno do contexto em que a empresa se encontra e tomar decisões 

eficientes, eficazes e assertivas. 

Outrossim, a busca por constante evolução e competitividade exige uma 

grande capacidade de adequação interna frente às oportunidades que se 

mostram num contexto de mercado. Para que isso aconteça, entretanto, 

é necessário dimensionar com o máximo grau de assertividade possível onde, como, quem e quando poder-

se-á obter os resultados esperados de uma determinada ação. 

Empresas, instituições, ONG‟s, agentes públicos e empreendedores de todos os matizes e segmentos 

precisam adaptar-se e entender em tempo real as crescentes e novas demandas do mercado e da sociedade 

civil. Assim, possuir instrumentos e métodos confiáveis de verificação da realidade, identificar 

antecipadamente as tendências e opiniões do seu público-alvo e agir no momento certo para alcançar os 

resultados esperados são condições básicas de sua existência e perenidade.  

Aliás, cases como os da Blockbuster e Netflix nos ensinam muito a este respeito. 

Já para os parceiros, isto é, empresas de pesquisa sediadas nos estados do eixo sul-sudeste e/ou com atuação 

nacional e que desejam implementar seus projetos nas regiões Norte e Nordeste e, cujo os quais, não 

possuem equipes locais dedicadas e com o conhecimento das peculiaridades regionais, oferecemos a 

possibilidade de parcerias que vão desde a simples aplicação dos questionários em campo até a montagem 

completa do relatório referente aos dados coletados.  

Ademais, realizamos tanto as pesquisas quantitativas quanto qualitativas fornecendo toda infraestrutura 

necessária para a realização de grupos focais, bem como para entrevistas CAT com posições de atendimento 

dedicadas e exclusivas, crítica e validação de questionários, pesquisas via app as quais utilizem smartphones 

e/ou notebooks, além de logística rápida para deslocamento em campo dos pesquisadores de acordo com a 

necessidade da região de aplicação. 

Somos focados em atuar e entender, principalmente, os estados que compõem a Amazônia Legal. Buscamos a 

excelência no diagnóstico dos negócios junto a seu público-alvo, de que forma este se relaciona com o 

mercado regional e este com o restante do país. Para tanto, sediamos nossa base em Belém/PA, porém 

atendemos todo o Amapá, Amazonas, Maranhão, Tocantins e Piauí com equipes próprias e os demais estados 

com equipes deslocadas, a fim garantir uma execução eficiente e um rápido e confiável retorno do 

levantamento das informações desejadas. 
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Gestão de Projetos 

Inicialmente chamado de “All Staketeholders”, os serviços ligados à Gestão 

de Projetos foram aprimorados para se tornarem um instrumento completo 

de gerenciamento de projetos ligados ao terceiro setor e empresas em geral, 

Aqui, consideramos todos os envolvidos ao longo da cadeia de ações, o que 

inclui o(s) mantenedor(es) em sua estrutura interna (equipe de projetos), 

fornecedores, comunidade, governos, líderes sociais e demais agentes os 

quais possam influenciar no resultado esperado junto ao público-alvo.  

Internamente, os principais aspectos analisados são a eficácia e a eficiência 

organizacional, visando o bom emprego dos recursos disponíveis, a transparência da gestão, a garantia do 

cronograma de trabalho e o respeito ao objetivo inicial do projeto. Para tanto, opta-se por métodos, sistemas 

e ferramentas específicas de gestão as quais permitam um acompanhamento just in time de tudo que 

acontece.  

Já externamente, busca-se analisar de que forma ações pontuais como campanhas de marketing e 

comunicação, implantação de novos negócios, lançamentos de produtos, avaliação de clientes, serviços, 

concorrentes, entre outros, possam impactar positivamente no projeto, quais dessas são as mais indicadas 

para tal fim e qual a melhor forma de fazê-las darem certo, ou seja, aqui visa-se a implementação 

propriamente dita.  

Para o caso de não haver necessidade de uma gestão tão abrangente assim, poder-se-á optar por um 

consultoria estratégica pontual, a qual é caracterizada em nossa próxima especialidade. 

 

 

Consultorias Estratégicas 

Com cerca de 60% das empresas brasileiras fechando antes mesmo de 

completar 5 anos, segundo o SEBRAE, e um percentual ainda maior 

carente de um planejamento estratégico capaz de “dar forma” a um 

negócio levando em consideração componentes estratégicos relevantes 

para o seu sucesso, é comum termos que “trocar o pneu do carro com o 

mesmo em movimento”.  

Nesse contexto, planejar não somente é necessário como também é 

condição base de existência da empresa. E é exatamente aí que situamos 

nossas soluções em consultorias estratégicas: na interseção entre a 

oportunidade e o sucesso do negócio, entre o risco e o retorno do investimento inicial.  
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Para isso, desenvolvemos as soluções necessárias de forma customizada para cada cliente, levando em conta 

todos os custos operacionais envolvidos no processo de execução do seu negócio e do nosso. Para tanto, 

buscamos aprimorar o que já dá certo e estabelecer ações corretivas que visem mitigar o desperdício de 

recursos sem que haja perda de eficiência organizacional. Assim, focamos nos três pilares bases da 

organização, a saber: 

1. Administrativo – o que também inclui processos voltados para Business 

Process Outsoucing, permitindo a terceirização de atividades de suporte, tais 

como contabilidade e de pessoal, fazendo com que a equipe foque seus esforços, 

talento e energia nas atividades fins da empresa e não em tarefas acessórias 

que mais demandam tempo e recursos do que retorno propriamente ditos 

2. Financeiro – onde, para além de realizar o gerenciamento contábil e 

financeiro do dia a dia da empresa, visamos prestar uma consultoria abrangente 

que englobe todos os aspectos do setor e gere informações estratégicas, 

também, das nas áreas tributária e fiscal que ajudem os staff‟s a gerirem seus 

recursos de forma organizada e racional, tomando decisões assertivas e seguras. 

3. Comercial – o qual é entendido como sendo o coração da empresa, 

„bombeando‟ vida para as áreas de marketing, vendas, publicidade e propaganda.  

Nestas o foco central é realizar estudos de mercado confiáveis; viabilizar 

operações rentáveis; segmentar clientes e posicionar a marca de forma concisa e 

coerente; planejar ações de forma eficiente e eficazes; definir e/ou 

(re)estruturar os canais de vendas; programar e executar treinamentos dos colaboradores do setor, além de 

estabelecer metas alinhadas ao PE, entre outras ações possíveis e necessárias. 

 

DIFERENCIAIS 

 

Empresa jovem e motivada; Líderes experientes; Ampla rede de consultores independentes como 

parceiros; Rapidez na entrega e na tomada de decisões; Cobertura geográfica especializada e local; 

Foco em resultados; Preço justo e competitivo; Excelência na execução e Ética acima de tudo. 
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CLIENTES E PARCEIROS 

A Amazzoom mais do que clientes busca parceiros! Parceiros que queiram desenvolver seus 

projetos e compartilhar seus sonhos conosco. Eis alguns destes: 
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SEJA VOCÊ MAIS UM PARCEIRO DE SUCESSO 

          

 

 


