


Se você está entre as mais de 2 
bilhões pessoas que possuem 
um smartphone, há uma 
probabilidade de 54% de que 
você esteja usando o seu 
celular para visualizar este PDF. 



Sobreviver no século XXI não 

é nada trivial. Você 

precisará ser leve, flexível, 

ágil e inovador para atrair 

consumidores de alto valor e 

reter os melhores talentos.

Como levar a sua companhia

para a era pós-digital?

Nós podemos ajudá-lo.



Nós temos o melhor time de 
planejamento, execução e mentoria 
com competências em Estratégia de 
Negócios, Inovação e Design 
Thinking, Tecnologia, Direito 
Empresarial e Contabilidade que 
ajudarão a sua companhia a se 
tornar verdadeiramente digital.

Você não precisa vir de 

uma garagem para 

vencer nesta nova 

dinâmica.



Não sabemos todas as respostas, mas o 
nosso processo as revelará. 

Shake

Faremos com que todos, 

dos principais executivos às 

equipes de linha de frente e 

de suporte, entendam a 

importância de adotar um 

novo mindset para jogar e 

vencer nesse jogo.

Fazemos isto por meio de 

palestras, workshops e 

sessões de mentoria.

Think

A partir de uma 

abordagem centrada no 

comportamento humano, 

o nosso time de 

especialistas em design 

utilizará o poder da 

empatia, colaboração e 

experimentação para 

construir a estratégia certa 

para que a sua companhia 

possa dar este salto. 

Fazemos isto em projetos 

de 12 semanas para ajudar 

você e sua equipe a 

visualizar onde querem 

chegar e definir o caminho 

para chegar lá.

Make

Ajudaremos a sua 

companhia a mover-se em 

direção ao futuro 

montando e gerindo uma 

célula de inovação, que se 

tornará o principal motor 

criativo de novos projetos, 

produtos, serviços e spin-

offs. A célula terá apenas 

um foco: transformar 

estratégia em realidade. 

Fazemos isto estruturando 

um time multidisciplinar e 

selecionando os melhores 

parceiros em 

competências centrais 

como TI e Design. 

Become

Vamos garantir que você e 

a sua companhia possam 

internalizar a dinâmica da 

célula integrando um time 

de residentes com 

parceiros selecionados que 

possuem design thinking, 

lean startup e métodos 

ágeis dentre suas 

habilidades centrais. 

Fazemos isto por meio de 

planejamento e execução 

de um processo de 

transição do modelo de 

célula para um modelo de 

organismo. 



Estabelecemos parcerias para 
entregar resultados 
excepcionais para nossos 
clientes

Conheça nossas organizações parceiras… …e alguns dos projetos realizados.
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E se tudo o que acabamos de te contar 

custasse menos do que você imagina? 

Isso mesmo. Se a sua companhia possui 
EBITDA positivo e está no regime de 
Lucro Real, você pode se beneficiar da 
Lei do Bem e direcionar parte do seu 
imposto de renda para o projeto. 

Nosso time pode ajudá-lo a 
navegar a burocracia e 
realizar o projeto! 



T H A
N K S !  
A n y  q u e s tio n s ?  

Y o u  c a n  fin d  m e  a t:  

╸ @ u s e rn a m e  
╸ u s e r@ m a il. m e  

Temos a sua atenção? 

Vamos em frente?

Entre em contato! 

www.smarrito.com.br

www.mazal.com.br

Marcelo Smarrito

+55 21 99444-8686

Marcelo Zalcberg

+55 11 99614-4114

http://www.smarrito.com.br/
http://www.mazal.com.br/

