DADOS DA EMPRESA
Nome Fantasia: BRAINMARKET
Descrição de Serviços: A Brainmarket é uma empresa de consultoria especializada no desenvolvimento
e estruturação de negócios industriais com mais de 40 anos experiência em inteligência de mercado que,
através de um Portal de Oportunidades, auxilia empresas de prestação de serviços de bens e materiais
em segmentos industriais, dentre eles, Energias Renováveis, a identificar potenciais clientes gerando
oportunidades de curto e médio prazo nos segmentos de Energia (todas as fontes), Óleo & Gás, Papel &
Celulose, Mineração & Siderurgia, Química & Petroquímica e Indústrias de Base.
Seus fundadores, sócios e consultores são profissionais altamente especializados em diversos segmentos
industriais, tanto na contratação quanto na prestação de serviços e aportaram seu know-how na direção
da revolução digital e da Indústria 4.0
A BrainMarket possui uma estrutura organizacional com duas divisões: Consultoria e Portal.
Razão Social: BRAINMARKET CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA
Website: www.brainmarket.com.br
CNPJ: 27.758.743/0001-81
Data de abertura: 17/05/2017
CNAE Principal: 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria
técnica específica
Tipo: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Pequena empresa
Número de colaboradores: 3

LOCALIZAÇÃO

Endereço: Avenida Luís Viana Filho, nº 13223 – Hangar Business - Torre 02 - Sala 04 - São Cristóvão
- Salvador - CEP.: 41.500-300 UF: Bahia

CONTATOS PRINCIPAIS

Nome: EDUARDO ANTONIO VILLELA DE ARAGON
Cargo: Diretor
Telefone Fixo: 71 3901-1399
Celular: 71 99982-5332

PRINCIPAIS PRODUTOS E SERVIÇOS OFERTADOS POR ESSA EMPRESA
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
A BRAINMARKET presta consultoria especializada no desenvolvimento e estruturação de negócios, incluindo:
• Estudo e pesquisa de mercado,
• Planejamento estratégico,
• Plano de negócios e vendas,
• Estruturação de negócios,
• Plano diretor,
• Estruturação de cadeias produtivas,
• Identificação de parceiros especializados ou com tecnologia,
PORTAL DE OPORTUNIDADES
A BRAINMARKET, além dos serviços de consultoria, disponibiliza aos seus clientes um portal de oportunidades em segmentos industriais, incluindo:
• Título da oportunidade;
• Nome e contatos do Cliente;
• Data prevista de execução da oportunidade;
• Valor estimado da oportunidade;
• Localização da oportunidade;
• Escopo da oportunidade;
• Prazo de duração da oportunidade;
• Necessidade de parceiros especializados ou com tecnologia;
• Modalidade de contratação;
A cada 4 meses a BRAINMARKET atualiza o cenário do mercado industrial identificando tendências com visão de médio prazo, considerando o
mínimo de 2 anos.
• Consultoria e assessoria em marketing, comunicação e inovação
• Mentoring e coaching sistêmico
• Treinamentos
• Marketing digital B2B e design
• Produção de conteúdos complexos

PRINCIPAIS PRODUTOS E SERVIÇOS DEMANDADOS POR ESSA EMPRESA
•Informações sobre oportunidades para contratação de serviços dos principais contratantes no mercado industrial brasileiro e exterior;
•Informações sobre perfil das empresas prestadores de serviço dos diversos segmentos industriais, incluindo tipo de serviços prestados, histórico e
relação de contatos.

CERTIFICAÇÕES
CRC Petrobrás

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Consultoria qualificada em serviços de engenharia e afins para o marcado industrial

