


A PROJETUS

Desde 2018, ano em que foi fundada, a PROJETUS abre 
espaço no mercado para desenvolver projetos exclusivos, 
desde a concepção até a realização impecável de cada um. 
Entender os desejos de seus clientes transformando ideias em 
projetos únicos e personalizados é a especialidade da empresa.

Ao longo de sua trajetória, a PROJETUS vem  se 
destacando no mercado desenvolvendo e solucionando 
problemas através da inovação, criação e transcrição de 
ideias, agregando valor e apresentando resultados 
extraordinários aos seus diversos clientes. Com foco no 
terceiro setor, conta com grandes parceiros que depositam 
confiança no profissionalismo e nos valores da empresa.



MISSÃO
Facilitar a 

transposição de ideias 
criativas para o papel, 

potencializando a 
construção de 

produtos.

VISÃO
Transferir e executar 

250 novas ideias 
criativas.

VALORES
Nossos valores são: 

profissionalismo, 
agilidade, competência, 

criatividade, diversidade, 
entrega, lealdade e 

engajamento



O QUE FAREMOS?O QUE
FAREMOS?

Construção Criativa

Organização
Financeira

Formatação
de Ideias

Mediação

Prestação
de Contas

Administração
e Gerencimento



Para a PROJETUS cada cliente é único e exclusivo assim como seus produtos. Os 
projetos passam por um processo criativo de idealização onde um estudo de 
mercado é realizado para validar sua viabilidade de elaboração, gestão e 
financeira, garantindo ao cliente a transparência e minimizando os riscos. Os 
produtos são criados a partir da demanda solicitada, transcritos para 
documentos com estruturas que geram impactos e fazem a diferença na hora de 

apresentar a ideia do projeto ao mercado.

Veja como pensamos e agimos!

PRODUTOS



PLANTANDO

sAÚDE

Arraiá

             LUMIART & BRB

Nota 10

JOVENS

DO MEU SERTÃO#IDEIASNOPAPEL



#NaRede

“Os Pioneiros”

MEU SONHO
MUSICAL

DA RUA PRO CINEMA

Atitude. Trabalho. União. Amor. Respeito. 





PARCEIROS

Como excelentes planejadores, contamos com parceiros em vários ramos de atuação que 
nos auxiliam na execução dos projetos tornando cada um deles possível e executáveis 
de forma exemplar e profissional, garantindo tranquilidade e segurança no 
planejamento, cumprimento de prazos, cronograma, apresentando resultados 
extraordinários para a satisfação do cliente. A cada projeto, novos parceiros são 

convocados a realizar conosco a demanda solicitada.



CURSOS

Infoproduto criado para 
auxiliar qualquer pessoa 
a colocar as suas ideias 
no papel e construir um 
documento de vendas 

para vender o seu 
projeto. 

Web encontros  
dinâmicos de debates 

sobre conceitos e 
técnicas envolvendo o 

terceiro setor.

BATE PAPO

3  SETOR
BATE PAPO

3  SETOR

Blog construído 
simplificar conceitos da 

administração e 
contabilidade pública 

relacionados ao terceiro 
setor.



DEPOIMENTOS

veja mais

 Recomendo a PROJETUS 
por ser uma empresa séria, 

pontual e compreende a 
necessidade de seus 

clientes! Além de tudo me 
surpreendeu com o apoio 

me entregando além do que 
eu esperava!

Eu só tenho elogios, tudo que prometeu 
cumpriu, estou muito satisfeito com o 
trabalho da PROJETUS. (...) tem sido 

uma experiência muito boa, muito 
esclarecedor (...) havíamos perdido 

muitas emendas sem a consultoria da 
PROJETUS(...)

 Achei excelente a parceria 
com a PROJETUS, o modo 
como foi feito o contato, a 

rapidez em ajudar e resolver 
as questões do projeto e a 

atenção e confiança que nos 
foi passado. Agradeço muito 

ao Tito e ao Will pelo suporte, 
paciência e conselhos.

Célia Andreza Almeida
Empreendedora Conex

Educ Formação Profissional

Emival Marques Neves
Presidente do Conselho de

Desenvolvimento do Cruzeiro

Raphaela Franco
Conselho Fiscal da Instituição de Esporte

de Apoio a Comunidade



Vamos falar
sobre o seu
projeto?!

+55 61 9 8169 0924

seu@projetus.marketing


