


Aldeia Mundo 
A Aldeia Mundo segue os princípios da Economia Solidária, tendo 
como base a autogestão e sendo formada por pessoas dispostas a 
produzir saberes e realizar serviços de boa qualidade. 



• No campo da assessoria aos Empreendimentos, trabalhamos com a facilitação de 
processos participativos. É por este caminho as pessoas se sentem mais 
confortáveis em compartilhar saberes e construir acordos. 

Facilitação 

Projetos Sociais 
 

• No campo da assessoria aos Empreendimentos, trabalhamos com a facilitação de 
processos participativos. É por este caminho as pessoas se sentem mais 
confortáveis em compartilhar saberes e construir acordos. 

Planejamentos 

• Trabalhamos com Consultoria em Planejamento Estratégico para dar fluxo ao 
processo de desenvolvimento de sua organização. Trabalhamos no setor de 
desenvolvimento, com pessoas que lutam por mudanças sociais e para 
transformar a sociedade. 



Quem somos 
 

Breno Gonçalves dos Santos 

Graduado em Administração, Especialista em Gestão Estratégica de Negócios, 
experiência com cooperativismo, gestão, comercialização e assistência técnica a 
empreendimentos da agricultura familiar. 

Fabiano Coutinho Ruas 

Luis Roberto Carrazza 

Zootecnista. Especialista em cooperativismo e associativismo, com 
ênfase em organização da produção, gestão e acesso a mercados 
para produtos comunitários de base ecológica e mercado justo. 

Jornalista, comunicador e educador, com experiência em assessoria de 
comunicação. Consultor em processos de comunicação e educação, 
planejamento participativo, educação popular, juventude e economia 
solidária. 

Marcelo Inácio de Sousa 



Tarefas de Marketing 

• Objetivo da Campanha de Marketing é atuar junto à 
consultoria da Aldeia Mundo e ampliar seu nome no 
mercado solidário. 
 



Tarefas de Marketing 

Público-Alvo são todos os públicos possíveis atingidos. 
 
Interesse: Ampliar o negócio dessa empresa. 
 
Problema: Empresa com muito pouca visibilidade. 
Solução: Divulgar em sites, outdoors, redes sociais e etc. 



Tarefas de Marketing 

Onde iriamos divulgar 

Essas divulgações serão feitas semanalmente para 
melhor visibilidade da empresa. 

Palavras-Chave 

Aldeia Mundo Mundo Aldeia Consultoria 

Mundo Aldeia Consultoria Aldeia 



Tarefas de Marketing 

Endereço da Empresa  
 
Empresa – Rua Corrêa Dutra (Flamengo) 
Nº 90  - Prédio Comercial 
22210-050 
 
Endereço Virtual 
www.aldeiamundo.net.br 


