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Agora você faz parte da tribo de criativos
que fazem acontecer a Raddar Digital: os
Raddarianos.

Aqui o #SangueVerde corre em nossas
veias. Isso significa que somos obcecados
por resultados digitais e pelo inteiro
sucesso de nossos clientes.

SEJA BEM-VINDO A TRIBO RADDARIANOS!

We are Raddarianos!
#SANGUEVERDE

Através da nossa Sabedoria Estratégica,
adquirida ao longo de mais de 20 anos,
assessoramos empresas a crescerem de
verdade usando o Marketing Digital.

Juntos, formamos uma equipe forte,
apaixonada e dedicada a alcançar esses
objetivos e não descansamos até conquistá-
los.



SUCESSO É 
UMA DECISÃO.
Você está preparado?
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O QUE 
SOMOS?



O QUE
SOMOS?
A Raddar Digital é uma Assessoria de
Marketing Digital especialista em estratégia
e performance digital.

Nosso legado é entregar resultados de alta
qualidade aos nossos clientes.

Em outras palavras, somos uma facilitadora
de transformação entre pessoas e
empresas. 

Trazemos sabedoria estratégica de
negócios, através do Marketing Digital, para
gerar excelentes resultados aos nossos
clientes e parceiros.

Quando colocamos nossa sabedoria de
forma estratégica em prática, mudamos o
negócio dos nossos clientes de forma
PERMANENTE!



RESULTADO
é o nosso legado

Indicadores (KPI´s);

CSAT e NPS;

ROI;

Pontos de Equilíbrio.

Toda ação executada pela Raddar Digital é baseada em números.

KPI´s são métricas que medem os resultados da Raddar Digital e 

de todos os nossos clientes. Temos as informações na palma da 

nossa mão:

Nossos profissionais e clientes possuem seus KPI´s de acordo 

com suas métricas e objetivos. Assim promovemos nossos 

indicadores presentes e futuros.



O QUE 
FAZEMOS?



A Raddar Digital tem como objetivo principal a
performance digital.

Entregamos resultados para os clientes através
da utilização estratégica de ferramentas
tecnológicas.

No entanto, nossa preocupação não é usar as
ferramentas por si só, mas sim utilizá-las
estrategicamente para alcançar resultados
concretos e efetivos.

Nossa meta é sempre entregar soluções de alta
qualidade e eficiência, e as ferramentas são
apenas meios para chegar a esse objetivo.

Escolhemos as ferramentas com cuidado e
aplicamos seu potencial ao máximo para alcançar
o sucesso de nossos clientes.

Para alcançar a eficiência de nossos resultados,
temos uma ampla gama de ferramentas
estratégicas de performance digital. Veja a seguir.

O QUE
FAZEMOS?



RECURSOS
ESTRATÉGICOS:

Criação de 
campanhas de 
Google ADS.

Criação de 
campanhas de 
Facebook ADS.

Criação de sites de 
alta conversão, 
hospedagem e 
domínio.

Web 
Performance

Google
 
Performance

Social
 Performance

Customer 
Experience

Aceleração de 
vendas.



Em nossa Assessoria de Marketing Digital,
não oferecemos serviços de conteúdo
orgânico para mídias sociais.

Nosso propósito é gerar resultados
concretos para nossos clientes, e por isso,
nosso foco principal é a aquisição de leads e
oportunidades.

Além disso, também não oferecemos
material de marketing offline, voltado para
gráfica.

O QUE NÃO FAZEMOS?

Diferentemente dos serviços de marketing
tradicionais, nossa assessoria se concentra
na estratégia e nos resultados.

Nós trabalhamos com métodos e técnicas
testadas e comprovadas para ajudar nossos
clientes a atingir seus objetivos de
negócios.



MISSÃO
Gerar oportunidades de negócios e crescimento 
para empresas, aplicando conhecimento e 
estratégia de mais de 20 anos de mercado.



VISÃO
Fazer da Raddar Digital uma 
referência nacional em novos 
negócios.



Gratidão
Integridade
Bravura
Conexão
Compromisso com o Resultado

Na Raddar, acreditamos que nossos valores são a base do nosso 
sucesso. E é por isso que estamos entusiasmados em compartilhar 
cada um deles com você:

Ao longo das próximas páginas, embarque conosco nesta jornada de 
conhecimento, onde iremos descrever um por um dos valores que nos 
movem e nos inspiram a sermos cada vez melhores. 

VALORES



GRATIDÃO

Gratos pelo nosso trabalho, pela nossa profissão,

pelos clientes, pelos parceiros e por tudo que

envolve nosso dia a dia.

Gratos pelos desafios diários que nos

proporcionam momentos únicos e muitas vezes

desafiadores.

Gratos pelas coisas inoportunas e pelos

problemas do dia a dia. Eles nos ajudam a crescer

e prosperar.

Gratos por absolutamente tudo que a vida nos

proporciona e nos ensina.

Principalmente pela oportunidade de estarmos

entre pessoas comprometidas, responsáveis e

com total foco em gerar resultados para os

clientes.

Não reclamamos das circunstâncias difíceis do

trabalho. Somos gratos pelas oportunidades e

bençãos da vida. 

“Gratidão é quando você, mesmo diante de um turbilhão de problemas, ainda agradece por ter saúde, 
lucidez, fé e forças para resolver a situação. A gratidão permite que coisas maravilhosas ACONTEÇAM.”

 



INTEGRIDADE

Somos verdadeiros em nossas atitudes, palavras,

gestos e ações. 

Íntegros com nossas obrigações cotidianas,

pessoais e profissionais.

Honestos com nossos clientes, parceiros, colegas

de trabalho, empresa, nossas tarefas do dia a dia e

com todas as nossas responsabilidades da vida.

Preocupamos uns com os outros, ajudamos nas

tarefas diárias, temos o senso de fazer o bem e

ser íntegros em nossas ações.

Não somos dispersos, omissos ou manipuladores

em relação a horas trabalhadas ou dados para

impressionar os clientes.

“Caráter, honestidade e integridade são os destaques primordiais de 
um bom currículo. Todo o resto é passível de aprendizado."

 



BRAVURA

São diversas empresas com diferentes

maturidades digitais que nos trazem muitos

desafios. A palavra é resiliência!

Para isso, precisamos viver e reviver nossos

valores e ter bravura suficiente para apoiar as

pessoas a superar seus medos e angústias.

A capacidade de decidir e ser responsável pelos

seus próprios atos, assumir a total

responsabilidade, ser íntegro e honesto com suas

ações.

Aceitamos feedbacks construtivos e somos

abertos a receber devolutivas baseadas em dados

e fatos. Isso nos faz mais FORTES!

“É preciso CORAGEM para ser o melhor naquilo que se propõe a fazer."
 



CONEXÃO
Relacionamento faz da Raddar Digital uma

empresa capaz de promover um crescimento

contínuo.

Prezamos por uma excelente CONEXÃO B2B e

B2C, relacionamentos pessoais, interpessoais e

entre empresas garantindo uma alta performance.

Internamente, utilizamos ferramentas que

propiciam essa conexão na prática. Dentre muitas,

aquelas que nos fazem mais FORTES:

Runrun.it;

RD Crm;

Bling;

Central Server;

Hostdime;

Google;

Meta;

Microsoft;

Dephosit Photos;

Linkedin;

Instagram;

Send in Blue.

“Nosso Networking é FORTE e somos parte de um ecossistema empresarial!"
 



COMPROMISSO
Somos totalmente focados, esforçados e

disciplinados em desenvolver o melhor trabalho

para os clientes, para que eles obtenham o

máximo de resultados.

Fazemos muito além do que foi contratado, para

que nosso cliente perceba o valor de tudo aquilo

que foi construído. 

Ficamos sempre disponíveis, de bom humor e com

um sorriso no rosto para atender os clientes como

eles realmente merecem. Nosso atendimento é o

diferencial da empresa.

Antecipamos os projetos e entregamos os

resultados acima do esperado. Estamos atentos a

possíveis falhas e identificamos os problemas

antes deles acontecerem.

Não atendemos o cliente de forma ríspida e nem

fazemos pouco caso de seus problemas e dúvidas.

O resultado do nosso cliente é problema nosso.

RESULTADO é a nossa única opção!

"Quando você mostra seus resultados, não precisa convencer ninguém sobre o seu trabalho."



PROPÓSITO
Acelerar Negócios;
Conquistar para Crescer;
Promover Capacitação Contínua;
Ampliar Parcerias;
Atuar em Novos Mercados;
Profissionalizar Pessoas;
Modificar Culturas;
Gerar Resultados.



Tradição
Honestidade
Resiliência
Evolução

Acreditamos que para ser uma empresa bem-sucedida, é necessário ter uma base sólida e 
coesa que permita lidar com os desafios do mercado.

Nossa empresa é um exemplo de tradição e excelência no mercado em que atuamos. Há 
mais de 20 anos, seguimos firmes com nossos pilares que norteiam todas as nossas ações:

PILARES



TRA
DIÇÃO

01
TR

AD
IÇ
ÃO

Honramos os valores tradicionais que aprendemos com
nossos pais, como integridade, respeito e responsabilidade. 
No entanto, isso não nos impede de sermos inovadores e 
progressistas em nosso pensamento e ações.

Acreditamos que a combinação destes valores tradicionais 
com a mentalidade construtiva e aberta a mudanças, nos 
permite sermos ainda mais eficientes e efetivos em nosso 
trabalho, sempre priorizando o bem-estar de nossos clientes 
e colaboradores.



02

HO
NE

ST
ID
AD

EHONES
TIDADE

Valorizamos a honestidade acima de tudo. Acreditamos 
que seja fundamental ser verdadeiro em nossas palavras, 
gestos e ações tanto nas obrigações cotidianas quanto 
nas relações pessoais e profissionais.

A honestidade é a base para uma comunicação clara e 
efetiva, e para construir relações de confiança com 
nossos clientes, fornecedores e colegas de trabalho. Por 
isso, nos esforçamos ao máximo para sermos verdadeiros 
e transparentes em todas as nossas ações e decisões.



RESILI
ÊNCIA

03

RE
SI
LI
ÊN

CI
A Somos conhecidos pela nossa resiliência e persistência 

perante os desafios. Acreditamos que é justamente através 
deles que conseguimos alcançar o sucesso e nos 
destacarmos no mercado.

Nós não desistimos facilmente, mas usamos os desafios 
como uma oportunidade para aprender, crescer e nos 
tornarmos ainda mais fortes. A nossa postura resiliente nos 
permite alcançar excelência em nossas ações e sermos 
reconhecidos como uma empresa sólida e confiável pelos 
nossos clientes e parceiros.



EVOL
UÇÃO

04

EV
OL

UÇ
ÃO

Estamos sempre em busca de evolução e desenvolvimento.

Trabalhamos com marketing digital, um setor que está em
constante mudança e evolução.

Por isso, estamos sempre atentos às novidades e
tendências do mercado, a fim de oferecer soluções
inovadoras e eficazes aos nossos clientes.

Acreditamos que é através da busca constante pela
evolução e desenvolvimento que conseguimos nos destacar
e oferecer um atendimento de qualidade, sempre alinhado
às expectativas e necessidades dos nossos clientes.



O QUE 
ESPERAMOS 
DE VOCÊ?



Procuramos pessoas que praticam a gratidão, sejam completamente 
íntegras, curiosas, criativas e autodidatas, que tenham o objetivo de 
gerar resultados, amem e idolatrem sua profissão e se orgulhem de ser
um Raddariano. Buscamos profissionais que combinem talentos e 
comportamentos.



TALENTOS:
Criativo com a capacidade de inovar constantemente; 
Determinado em gerar resultados qualificados;
Perspicaz em resolver problemas com eficiência;
Sábio para buscar desenvolvimento útil e constante.

1.
2.
3.
4.



Os Raddarianos são responsáveis 
pelo trabalho realizado, 

preservam o ambiente de 
trabalho, são apaixonados por sua 
profissão e tem orgulho em fazer 

parte de uma equipe 
comprometida. 

 
Além disso, participam 

ativamente em novos processos e 
na construção de metas, 
sentindo-se uma parte 

fundamental da empresa.

SENSO DE DONO

Os Raddarianos desenvolvem 
novas habilidades e as 

compartilham com colegas de 
trabalho, a fim de proporcionar 
melhores resultados para os 

clientes.
 

São curiosos e buscam 
aperfeiçoamento constante 
através de diferentes meios.

AUTODIDATA INOVAÇÃO
Os Raddarianos usam todo o 
seu talento para serem mais 

eficientes e criativos, 
estimulando o senso de 

inovação, responsável por 
soluções eficazes para 

atender os nossos clientes. 
 

Sempre buscamos aprender e 
inovar, evitando a 

conformidade com o que já 
existe.

COMPORTAMENTOS



ASSIM SOMOS RADDARIANOS

Assim poderemos realizar nossa missão com maestria e 
com a prática dos nossos valores. Sempre seremos uma 
equipe fora do comum. Incrível!

Juntos somos mais fortes!



MISSÃO 
DADA. AGORA 
É COM VOCÊ!



Avenida T-6 Nº 615
Setor Bueno, Goiânia-Go

http:raddar.digital

(62) 3253-1376


