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inteligentes
websites



Quem 
Somos

A Usios® é uma 
empresa jovem 

Completa especialização técnica 
em marketing estratégico para 
a indústria e o setor de serviços.

Quem 
Somos



Hoje não basta ser visto. É 
preciso agregar valor e se 
diferenciar da concorrência 
para ser lembrado.

Para isso, todas as ações devem 
ser pensadas, planejadas e 
executadas com preparo, cuidado e 
expertise multidisciplinar.

Somos agência 
+ software house 

+ casa de negócios.

Somos Usios®. 
Tudo em um único lugar.

Quem Somos



Uma relação 
ganha-ganha

Ficar é bom, mas namorar 
é muito melhor. Por isso 
buscamos construir um 
relacionamento sólido e 
duradouro com cada 
parceiro envolvido.

Como a Usios®  trabalha?

Por pessoas, 
para pessoas

Este pequeno ajuste de 
foco faz uma enorme 
diferença no resultado 
final. Somos apaixonados 
por gente.

Sempre 
buscando mais

Enquando você dorme no 
mesmo colchão, você vai ter 
sempre a mesma opinião.
Por isso, ouse. Saia da zona de 
conforto e experimente resultados 
surpreendentes.



MissãoVisão
Usios® significa Sem 
Limites.

Este é o princípio que rege 
o nosso trabalho.

Contribuir para gestão 
eficaz de informações 
estratégicas, utilizando 
plataforma confiável e 
métricas auditáveis.

Valores
• Dedicação ao cliente
• Dinamismo
• Planejamento
• Inovação
• Criatividade
• Multidisciplinaridade

Satisfação Garantida pela Política de Qualidade Usios®.



Nossas Especialidades

Websites 
Inteligentes

E-mail 
Marketing

Lojas
Virtuais

Gestão 
de Tráfego

Criação de 
Marca

Social 
Media

Marketing 
de Busca

Desenvolvimento 
de Apps

Planejamento 
Estratégico de 

Marketing

Design de 
Embalagens

Sistemas 
Sob Encomenda

Hot 
Sites



O website inteligente 
deve ser rápido, 
agradável e estratégico.

anos
de mercado

clientes felizes

páginas criadas

criação de



Colégio Dom Pedro II :: www.dpedroii.com.br Website

Painel Administrativo
Praticidade e Autonomia



Microwork Software :: www.microwork.inf.br Website :: Empresa :: Concessionárias



Araguaia Empreendimento:: www.aempreendimentos.com Branding :: Website

E M P R E E N D I M E N T O S



Grupo Blindado :: www.grupoblindado.com.br Branding :: Website

Criatividade
Criar uma marca é usar a cabeça 
para chegar no coração.



Experimenta Ciências :: www.experimenta.com.br Website :: Central do Aluno



Ampla Odontologia :: www.amplaodontologia.com Website



Rede Drogão Popular :: www.rededrogaopopular.com.br Website



MMO2000® :: www.mmo2000.com.br Website



Estratégias 
focadas em resultados.
Vamos conversar?



Deixe a Usios® 
surpreender você.

Nossos projetos são 
exclusivos, 
diferenciados, 
multiplataforma 
e sob medida.

Negócios Locais
Estratégias Globais

19 3645-2194

contato@usios.com

Rua Venezuela, 65 - Sala 06
Americana - SP

@UsiosSolucoes

/UsiosSolucoes

www.usios.com

/Usios

19 99705-6510


