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A ASSOCIAÇÃO 

 

Fundada em 2005, a ABRADi-SP é uma entidade sem fins lucrativos que tem a missão de representar os interesses 

dos Agentes Digitais Paulistas e trabalhar pelo desenvolvimento, normatização, consolidação, aculturamento e 

profissionalização do mercado corporativo de comunicação digital. 

 

A Regional de São Paulo possui mais de 200 associados e colaboradores e reúne profissionais especializados em 

temas como conteúdo, criação, desenvolvimento mobile, desenvolvimento web, e-commerce, e-mail marketing, 

links patrocinados, mídia, planejamento, SEO e social media. 

 

Organiza, anualmente, o Prêmio ABRADi Profissional Digital, destacando as pessoas que constroem genuinamente 

o mercado de comunicação digital no Brasil. 

 

Diretoria 

• Rodrigo de Oliveira Neves - Presidente  

• Daltro Martins - Diretor de Negócios 

• Fernando Viberti - Diretor de Educação 

• Gustavo Chapchap - Diretor de Marketing e Eventos 

• Henriane Morelli - Diretora de Sustentabilidade e Responsabilidade Social 

 

Embaixadores 

• André Bianchi -  Assis, Marília, Bauru  

• Beto Rades - ABC Paulista e Baixada Santista 

• Rodrigo Oliveira - Campinas, Sorocaba, Piracicaba e Macro Região Paulista 

• Vinícius Melo - Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Araraquara e Araçatuba 

 

Corpo Executivo 

• Letícia Brandão  -  Coordenadora Executiva 

 

 



 

 

 

 

Agentes Colaboradores 

• AESOL  

• Trilha Tecnologia  

• Vervi Assessoria  

• Linker  

• Cial  

• VitaminaWeb  

• RD Soluções  

• mLabs  

• SkyMail 

 

Associados ABRADi Regional São Paulo 

 

Neste ano a ABRADi-SP teve um crescimento de mais de 40% no número de associados. Iniciamos o ano com 153 

associados espalhados pelo estado e até a data de 20 de dezembro fechamos com 209 associados. 

 

Neste documento você encontrará os números do crescimento mês a mês da ABRADi-SP, ações de melhorias para a 

associação e todas as entregas realizadas, sendo elas: encontros com associados, parcerias, novos agentes 

colaboradores, webinars, criação de comitês, campanhas e apoio a eventos de terceiros.  

 

1. 2ND DESIGN DIGITAL 

2. 524 MARKETING DIGITAL 

3. 7 Marketing 

4. A&P WEB 

5. ABOUT GROW/ DMXAG 

6. Actmob 

7. ADIRON CONSULTORIA 

8. ADSPLAY RETAIL & PROGRAMMATIC 

9. ADVICE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA 

10. Agência 242 

11. AGÊNCIA CHAIRÔ COM .E SERV. EIRELI 

12. Agência Esgrima 



 

 

 

 

13. Agência EVERY 

14. AGÊNCIA FIRMA 

15. Agência GNU 

16. Agência Intergalática 

17. Agência M4 Comunicação e Marketing 

18. AGÊNCIA MAKETI 

19. Agência Moulin 

20. Agência Pulso Comunicação Digital 

21. AGÊNCIA SONORA 

22. Agência VM2 

23. Alan Pereira.com 

24. AMITHIVA COMUNICAÇÃO 

25. AMPLA MARKETING 

26. AO5 - Agência Orange Five 

27. AppNexus 

28. ATUA AGÊNCIA 

29. AUNICA 

30. AW Digital 

31. BABEL AZZA 

32. BECABIZ 

33. BEETUBE INFOPRODUTOS DIGITAIS 

34. BOWLER CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO 

35. BRESM2 NETWORKS AGENCIA DE COMUNICACAO 

36. BUBBLE MARKETING DIGITAL LTDA 

37. Camelo 

38. CANOPUS 

39. CAPPUCCINO DIGITAL 

40. CARRANCA DESIGN 

41. Casulo Apresentações Vencedoras 

42. CDN 

43. CHLEBA 

44. CL9 TECNOLOGIAS 

45. Comunicarte Comunicação & Inbound Marketing 

46. CONTEÚDO ONLINE 



 

 

 

 

47. CONVERSION 

48. Creative Dev Design 

49. Creative House 

50. CREATIVE PERFORMANCE 

51. CRP SOFTWARE INFORMÁTICA 

52. Cryah Agência Digital 

53. CYRK COMUNICAÇÃO 

54. D2B AGENCY 

55. DDWB DESIGN E DESENVOLVIMENTO WEB BRASIL 

56. DENAKOP 

57. DENNOVA 

58. DGAZ MARKETING EIRELI 

59. DIGITAL INDUSTRY 

60. Digitale Content 

61. DIGY Estúdio Digital 

62. E 3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA 

63. E/OU 

64. EBERT COMUNICAÇÃO 

65. EBUILDERS NEGÓCIOS DIGITAIS 

66. EKOALA MARKETING DIGITAL 

67. ELOCC 

68. EMME ESCOLA DE MATRÍCULAS MARKETING EDUCACIONAL 

69. ENC Interativa 

70. Euvendo 

71. F2F / F2 MARKETING 

72. FDA COMUNICAÇÃO 

73. FG 

74. FITMEDIA 

75. FOSTER 

76. FRI.TO PUBLICIDADE 

77. FRONT MARKETING 

78. FUNIL DE VENDAS 

79. Furia 7 

80. GALERIA DE COMUNICAÇÕES 



 

 

 

 

81. Galeria Marketing 

82. Gamned 

83. GF3 COMUNICAÇÃO 

84. GLOBAL PROJECT MARKETING DIGITAL 

85. GOGO DIGITAL 

86. GOO RESULTADOS 

87. GoPush Aplicativos para o Marketing 

88. GREENZ PUBLICIDADE 

89. Growth House 

90. GS COMUNICAÇÃO 

91. GV8 SITES 

92. hashTAG# Mídias Sociais 

93. HelbioAdS 

94. House Smart Agency 

95. HRI Digital 

96. ID DIGITAL 

97. ID.COM COMUNICACAO DIGITAL 

98. IDEM MARCAS' 

99. INNOVATARGET MARKETING DIGITAL 

100. Inova House 

101. INSPIRE MARKETING DIGITAL 

102. IONZ COMUNICAÇÃO 

103. ISOBAR BRASIL 

104. J. GUARLOTTI ROSSINI 

105. Javali Digital 

106. JET E - COMMERCE 

107. KONECTAH 

108. KRONEDESIGN 

109. L V B A 

110. LAMARCA BRASIL 

111. LARA IA 

112. LAYER UP EDITORIAL 

113. LEO BURNETT NEO COMUNICAÇÃO 

114. LIFE CONTENT 



 

 

 

 

115. LINKER 

116. LLORENTE & CUENCA DO BRASIL 

117. LOBE TECNOLOGIA 

118. LQDI DIGITAL 

119. MadeinWeb e Mobile 

120. Manduvi Marketing 

121. MARKETDATA 

122. Marketing de Gentileza 

123. MARKIP INTELIGÊNCIA COMERCIAL, MARKETING E VENDAS 

124. MEDIAPPEAL MARKETING DE SUCESSO 

125. MERAKI DIGITAL MARKETING 

126. MIDIA NEXT 

127. MIDIARIA.COM 

128. MIDIATIX 

129. MKT VIRTUAL 

130. MOB-D 

131. MOB36 

132. MOUSTACHE CREATIVE 

133. MT SOLUCOES EMPRESARIAS 

134. Multlinks Mídia Digital 

135. MYDIA PLAY SOLUCOES LTDA 

136. NA COMUNICAÇÃO 

137. Neurônio Adicional 

138. NEW IT MARKETING 

139. NOMMAD 

140. NOVO PARADIGMA MARKETING DIGITAL 

141. OCA COMUNICA 

142. OPP - OFFICE 

143. OUTMARKETING BRASIL 

144. PAIVA & MARQUES SERVICOS GRAFICOS LTDA 

145. PAT ESTÚDIO 

146. PENZE 

147. PERFORMANCE ON 

148. PH3A TECNOLOGIA 



 

 

 

 

149. PIPEHLINE SERVICES CONSULTING 

150. PIXEMOTION COMUNICAÇÃO 

151. PIXIT SOLUÇÕES EM VÍDEO 

152. Plyn Interativa 

153. POWERTIC 

154. Press à Porter 

155. PRIDE COMMERCE 

156. Privally 

157. PROFESSOR EDGAR ALMEIDA 

158. PROMENADE COMUNICAÇÃO 

159. PUBLINATION 

160. PULL UP 

161. PUNTO COMUNICAÇÃO MULTIMEIOS 

162. Quantk Live Digital 

163. Reamp 

164. REFRIPLAY MARKETING DIGITAL EIRELI 

165. RG ORGANIC 

166. ROCKET WORKS SOLUTIONS 

167. RPMA COMUNICAÇÃO 

168. SAAD CASTELLO BRANCO ADVOGADOS 

169. SAATIS COLABORAÇÃO CRIATIVA 

170. SALES IMPACT SERVICOS DE MARKETING LTDA. 

171. Sanovick Shimada Treinamento 

172. SANTA MÔNICA CRIAÇÃO DE SITES E LOJAS VIRTUAIS LTDA 

173. Sapient AG2 

174. SEO - SERVICOS DE DADOS E APLICAÇÕES NA INTERNET LTDA 

175. SGC 360 

176. SIOUX 

177. SPACIAL DESIGN 

178. SR. JORGE DIGITAL & CREATIVE 

179. TARDIOLI DESIGN 

180. TARGET DATA 

181. The Content House 

182. TIMEONE 



 

 

 

 

183. TINO 

184. TONKA MKTD 

185. TORABIT 

186. Tot Conteúdo Digital 

187. Trama Comunicação 

188. TREND 2 B 

189. TREND I 

190. TRIALEAD 

191. TRIBO DESIGN E COMUNICAÇÃO 

192. TRILHA TECNOLOGIA 

193. TRITONE DESIGN SERVICOS 

194. VERBO COMUNICAÇÃO 

195. VITAMINAWEB 

196. Vivaz Digital 

197. VOOZZDIGITAL 

198. WE.DIGI 

199. WEB BIZZ 

200. WEBCOMPANY 

201. Webcore 

202. WIN 10 MKT 

203. Witbiz Digital 

204. YOUROCKET 

205. EVOITY 

206. SmartLab 

207. TASKROW 

208. RESULT SOLUTIONS 

209. WIT AD - COMUNICACAO E TECNOLOGIA EIRELI 

  



 

 

 

 

AÇÕES ABRADI REGIONAL SÃO PAULO 2020 

 

Janeiro e Fevereiro 

 

Visto o crescimento previsto para a Regional São Paulo no ano de 2020, o calendário de eventos e a proximidade 

que queria se ter com os associados chegou-se a conclusão que, a Regional São Paulo deveria ter um staff para 

executar todas essas ações em conjunto com a diretoria. Com isso iniciou o processo de contratação de uma 

Coordenadora Executiva, o qual foi finalizado no fim do mês de fevereiro. 

 

 

Março 

 

Webinars 

 

Devido ao novo cenário vivido, iniciamos uma programação de webinars para nos comunicar e estar mais próximos 

de nossos associados. E para abrir esta programação nada mais justo do que começar dizendo sobre o novo modelo 

de trabalho das empresas: O Home Office. 

 

20/03: O que você precisa para um Home Office produtivo? 

https://www.facebook.com/246142882093247/videos/246751493030884 

 

 

Novas parcerias 

https://www.facebook.com/246142882093247/videos/246751493030884


 

 

 

 

 

Fechamos o mês com um 06 prospecções de novos parceiros para a ABRADi, 01 contato para retomar a negociação 

e 01 renovação de benefício:  

 

1. CIESP: Retomada de contato para parceria.  

2. Grupo Konectah: A Konectah é uma produtora de vídeo, que se tornou parceira da ABRADi apoiando na 

produção de vídeos e materiais de audiovisual.  

3. ADOBE: Renovação dos benefícios disponíveis para os associados.  

4. Cuidas: 19/06 - Primeira reunião online com apresentação da ABRADi, e da Cuidas, onde identificamos 

possibilidades de uma parceria (patrocínio) para alguns eventos da ABRADi. início da negociação também 

para uma oferta de benefícios exclusivos para os associados.  

5. Formiga Marketing: Apresentação da ABRADI e as oportunidades de se tornar um associado, além das 

formas de negócios oferecidas para se promover dentro da ABRADi. Não evoluímos neste momento devido 

aos valores apresentados e ao cenário atual do mercado.  

6. ABC da Comunicação: Parceria com o principal portal da região do ABC Paulista. 

 

Comunicação, campanhas e eventos 

 

Aconteceu de forma virtual o evento de apresentação da certificação de LGPD para os associados, parceiros e 

profissionais que realizaram o download da Cartilha de Proteção de Dados Pessoais da ABRADi. A transmissão foi no 

dia 26/03. 

 

 

 

 

Encontro de associados  



 

 

 

 

 

Diante do cenário que mudou bruscamente, cancelamos todos os eventos presenciais e montamos um formato de 

petit-comitê com os associados. Será realizado encontros semanais, online, com um pequeno grupo, onde possamos 

discutir temas e assuntos relevantes.  

 

26/03:  Home Office e gestão de crise 

Associados: 

• Fábio Almeida - CEO da Gamned 

• Alexandra Ebert - Diretora Executiva da Ebert Comunicação  

• Vitória Pamplona - Gerente da Elocc  

• Fábio Medeiros - Diretor da Pixel Made 

Link da Reunião: 

• https://www.youtube.com/watch?v=PL-AOB_iHOE 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=PL-AOB_iHOE


 

 

 

 

Abril  

 

Webinars 

 

Mediado pelo Diretor de Marketing e Eventos da Regional SP, Gustavo Chap, o webinar aborda como o e-commerce 

está se tornando o eixo do mercado digital.  

 

30/04:  E-commerce como eixo da Transformação Digital  

https://www.facebook.com/watch/live/?v=260557258329921&ref=watch_permalink 

 

 

 

Para dar início a parceria que está sendo estabelecida entre ABRADi e Univem, fomos convidados para realizar um 

webinar, no dia 20/04, falando sobre o tema: D+1 - O que as agências digitais têm planejado para o pós quarentena  

 

 

 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=260557258329921&ref=watch_permalink


 

 

 

 

Novas parcerias  

 

• ABC da Comunicação - Parceria oficializada e divulgada.  

 

• Univem - Centro Universitário Eurípides de Marília - Parceria educacional. Desenhar e estruturar um modelo 

de parceria e ações entre UNIVEM e ABRADi. 

 

Comunicação e campanhas  

 

Foram nomeados no dia 02 de abril os 04 embaixadores que atuarão no estado de São Paulo. Esta ação foi definida 

para aumentar o contato e engajamento com os associados do interior poder replicar com maior facilidade as ações 

realizadas na capital paulista. Inicialmente o estado foi dividido em 04 regiões.  

 

 

 



 

 

 

 

Encontro de associados  

 

No mês de abril realizamos 04 encontros com os associados de forma online. O objetivo é promover o networking 

entre as empresas e estreitar o relacionamento com a associação. Estes encontros ocorrem semanalmente com 

duração de 1h e sempre abordam um tema sobre o mercado digital, atualidades e tendências. 

 

09/04:  A importância da associação no mercado e em tempos de isolamento Associados: Ericka Vicente -> Gerente 

de Operações na I-goal  

Associados: 

• Samuel Leite - CEO da Digitale  

• Ludmilla Rossi - Co-founder e CSO na Mkt Virtual  

• Roberto Eckersdorff - Presidente executivo da Aunica  

• Fábio Medeiros - Diretor da Pixel Made 

Link da Reunião: 

• https://www.youtube.com/watch?v=PL-AOB_iHOE 

 

16/04: Quais ações as agências estão fazendo para se adaptar ao momento atual e pós quarentena.  

Associados: Alexandre Goto - Diretor Comercial Dennova 

Associados: 

• Everton de Sordi - Diretor Executivo da OCA Comunica  

• Oliver Reinis - Sócio da VOOZDIGITAL 

• Mateus Lima - Manduvi Marketing 

Link da Reunião: 

• https://www.youtube.com/watch?v=aFxAFao6X5w 

 

23/04: Quais os serviços digitais estão sendo impactados e quais estão em maior evidência  

Associados: Alexandre Calheiros - CEO KONNECTA 

Associados: 

• Cicero Felix - CEO AO5 

• Martina Azevedo – Diretora de Operações Global Shopper 

Link da Reunião: 

• https://www.youtube.com/watch?v=HUGc9A-TnT4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PL-AOB_iHOE
https://www.youtube.com/watch?v=aFxAFao6X5w
https://www.youtube.com/watch?v=HUGc9A-TnT4


 

 

 

 

30/04:  Quarentena x Educação  

Associados: 

• Janaina Alves - Diretora de Operações OneUP Comunicação e Eventos  

• Danilo Pereira -- Diretor Geral OneUP Comunicação e Eventos  

• Ramon Oliveira - CEO  Mestre GP  

Link da Reunião: 

• https://www.youtube.com/watch?v=RjnD_J1H9EY 

 

 

Maio 

 

Webinars 

 

13/05:  O SEO é Imune ao novo Coronavírus?  

https://www.facebook.com/246142882093247/videos/540102920209385/ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RjnD_J1H9EY
https://www.facebook.com/246142882093247/videos/540102920209385/


 

 

 

 

19/05: Live ABC da Comunicação - O Papel da Liderança em associações: desafios e tendências  

29/05: Live - Bora Almoçar?  O episódio #5 contou do Bora Almoçar? Mediado por Álvaro Lima teve a participação 

de Rodrigo Neves.  

 

 

 

Comunicação e campanhas  

 

Aconteceu no dia 05 de maio as eleições para eleger a nova chapa da Regional: Presidente e Diretores. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Encontro de associados  

 

07/05:  Transformação compulsória Digital 

Associados: 

• Flávio Carrera - CEO Gate Sete Estratégia Promocional 

• Rafael Cofanni - Diretor Comercial da  Pull Up Tecnologia 

• Fernando Viberti - CEO da Conteúdo Online 

Link da Reunião 

• https://www.youtube.com/watch?v=F2KXI55lGXo  

 

14/05:  Martech: Tecnologias de forma inteligente  

Associados:  

• Maurício Cabral  - Sales Development Representative na Agência Brado  

• Edair Nunes - Sócio da Agência Brado  

• Eliana Saad - Sócia da Saad Castello Branco Advogados    

• Olívia Orlandine - Diretora da Agência 524  

• Marcelo Sousa - Diretor Executivo Marketdata Presidente ABRADi Nacional   

Link da Reunião: 

• https://www.youtube.com/watch?v=OIEKdbIEJ9Q 

https://www.youtube.com/watch?v=OIEKdbIEJ9Q


 

 

 

 

 

28/05:  Negócios da Economia Criativa: a atuação de cada área no mercado 

Associados: 

• Flávia Crucello - New It 

• Marcella Zanoti - Fundadora da Meraki Digital Marketing  

• Luiz Tibiriçá - CEO Kronedesign 

• Alfredo Salles - CEO da Trialead  Consultoria em Marketing 

Link da Reunião: 

• https://www.youtube.com/watch?v=TomgfxQXVW0 

 

 

 

Junho 

 

Webinars e Podcasts 

 

04/06: A Oca Comunica, associados da ABRADi desde 2018, convidou Rodrigo Neves, presidente da regional para a 

gravação de um Podcast para contar e explicar o que é a ABRADi e qual sua atuação no mercado. Este episódio foi 

ao ar no dia 04/06. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZOhAJMjdLeA 

 

 

 

10/06: A Associação de Marketing e Dados (ABEMD) em parceria com a ABRADi-SP realizou o webinar sobre 

Martech, que contou com a participação do presidente da ABRADi Nacional, Marcelo Sousa e Rodrigo Neves, 

https://www.youtube.com/watch?v=TomgfxQXVW0
https://www.youtube.com/watch?v=ZOhAJMjdLeA


 

 

 

 

presidente da regional São Paulo.  Este evento aconteceu no dia 10 de junho e foi transmitido no Facebook da 

ABRADi-SP. 

 

 

12/06: A parceria da ABRADi Regional São Paulo com a UNIVEM, tem como um dos pilares gerar conteúdo e 

aumentar o relacionamento com os associados do interior. Profissionais da ABRADi foram convidados para participar 

de um webinar sobre o tema: Negócios da Economia Criativa que aconteceu no dia 12/06.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=XAfE2_PEbTE 

 

 

 

23/06: O Embaixador da região de Assis, Eder Pires participou do webinar “Como Inovar em Negócios Digitais” que 

aconteceu no dia 23/06 em parceria com o SEBRAE. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XAfE2_PEbTE


 

 

 

 

 

 

30/06: O Programa SOS Empreendedor é uma Websérie de 12 workshops idealizada pelo Fórum de Jovens 

Empreendedores da ACSP, que tem por objetivo conectar pequenos negócios com especialistas e cases de sucesso 

de diversas áreas.Rodrigo de Oliveira Neves, participou do 5º episódio transmitido no dia 30 de junho.  

 

 

 

 

Comunicação e campanhas  

 

Para melhorar a comunicação com o mercado, criamos uma campanha de comunicação para vincular nas redes 

sociais com posts semanais. Esta campanha tem por objetivo apresentar a ABRADi, mostrar sua área de atuação, os 

benefícios ofertados aos associados.   

 



 

 

 

 

Tendo sua primeira postagem no dia: 30 de junho 

 

 

Encontro de associados  

 

04/06:  Ferramentas de gestão e comunicação 

Associados: 

• Anderson Fernandes - Diretor de Atendimento da Ampla Mkt 

• Helen Garcia - Diretora de Atendimento  da Trama Comunicação  

• Cláudia Costa - Diretora da CComunica Comunicação e Marketing  

• Alex Savastano - Gerente Comercial Sioux 

Link da Reunião: 

• https://www.youtube.com/watch?v=1NtCpeWBMA8 

 

11/06: Martech 

Associados: 

• Fábio Oliveira - Sócio Diretor Saatis  

• Ocimar Galhardo - Sócio da We Digi  

• Ricardo Polloni - Diretor de Marketing- Quântk Liive Digital 

• Vinícius Melo - CEO da D2B Agency e Embaixador da Abradi Regional São Paulo 

Link da Reunião: 

• https://www.youtube.com/watch?v=w4xIyX3jfeA 

 

18/06: Quais os benefícios e vantagens de fazer parte de uma associação   

https://www.youtube.com/watch?v=1NtCpeWBMA8
https://www.youtube.com/watch?v=w4xIyX3jfeA


 

 

 

 

Associados: 

• Fernando Rivera - Sócio Diretor da Agência Pulso 

• Renata Bernardes - Sócia da Promenade Comunicação   

• Silvio Bianchi - Sócio da Trilha Tecnologia 

• Marcos Costa - CEO House Smart Agency  

Link da Reunião: 

• https://www.youtube.com/watch?v=clrqMK7va5s 

 

25/06:  Cenário atual: Recrutamento e Seleção 

Associados: 

• Tiago Yonamine - CEO do Trampos.co 

• Leandro Santos - Lara Inteligência Artificial 

• Ismael - Executivo Comercial Lara Inteligência Artificial  

Link da Reunião: 

• https://youtu.be/adyZDnJ_khM 

 

 

Julho 

 

Webinars 

 

Foi realizado 01 webinar no mês de julho, sobre o tema: Como Realizar uma Gestão das Vendas. 

 

 

 

Novas parcerias 

https://www.youtube.com/watch?v=clrqMK7va5s
https://youtu.be/adyZDnJ_khM


 

 

 

 

 

Foi iniciado neste mês, 06 negociações para novas parcerias, abrangendo desde novos benefícios até uma proposta 

maior para agente colaborador da ABRADi. São elas:  

 

1. Torabit: associados que tem interesse na rede de contatos da ABRADi para se relacionar com o mercado e 

gerar negócios.  

2. Cial Prospecta - retomamos o contato com a Cial, para finalizar a proposta inicial. A empresa disponibilizou 

condições especiais para adesão dos serviços.  

3. Banco Linker - está sendo desenhada uma condição para que os associados possam abrir suas contas PJ no 

Linker.  

4. Centro Paula Souza - ETECs  

5. Trilha Tecnologia - Fechamos uma parceria com este associado para um projeto de higienização da base 

(CRM) e ações pontuais de prospecção. Este projeto terá início no mês de agosto.  

6. Smart House Agency - uma plataforma de gestão de projetos que concedeu benefícios exclusivos para os 

associados na plataforma e ferramenta.  

 

 

Comunicação e campanhas 

 

Dando continuidade na Campanha Você Sabia? foram realizadas mais dois posts no mês de julho, sendo nas datas: 

08/07 e 16/07.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agosto 

 

 

Webinars 

 

No mês de agosto foram realizados e capitaneados 03 (três) webinars pela Regional  SP. Contando com a participação 

de parceiros e associados. Sendo eles:  

 

06/08: Processo de Recrutamento Contínuo  

https://www.facebook.com/1566365623686848/videos/933892347112869 

 

https://www.facebook.com/1566365623686848/videos/933892347112869


 

 

 

 

 

 

18/08: Fintech: O novo modelo bancário   

https://www.youtube.com/watch?v=mVjRMZWNojk 

 

 

 

 

22/08: Desmistificando Fusões e Aquisições  

https://www.youtube.com/watch?v=mVjRMZWNojk


 

 

 

 

https://youtu.be/OULjfReV0kI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodrigo de Oliveira Neves e Oca Comunicação realizam podcast sobre LGPD 

https://abradi.com.br/oca-comunica-convida-rodrigo-neves-para-podcast-sobre-a-lgpd-e-a-abradi/ 

 

 

 

 

A convite do Centro Paula Souza, o diretor de educação da ABRADi-SP,  Fernando Viberti, realizou masterclass 

sobre marketing de conteúdo, com o objetivo de capacitar alunos e professores da instituição. Na ocasião, 

também aproveitou para divulgar a Abradi.  

https://youtu.be/OULjfReV0kI
https://abradi.com.br/oca-comunica-convida-rodrigo-neves-para-podcast-sobre-a-lgpd-e-a-abradi/


 

 

 

 

 

A masterclass tem, até o momento, 46 mil visualizações. 

 

https://youtu.be/QvXmxXDWG6U  

 

Novas parcerias e benefícios  

 

Banco Linker 

 

O Banco Linker disponibilizou um benefício para quem abrir uma conta PJ. Associados terão um bônus de R$100,00 

creditado na conta se abrirem nos 5 primeiros dias da campanha. após este período o valor da bonificação passa 

para R$50,00 caso coloquem as mensalidades da ABRADi em débito em conta. 

 

https://abradi.linker.com.br/promo 

 

Essa é a LP que vai ficar no ar por 5 dias, com a ação referente aos R$100. Essa ação é ativada a partir do depósito 

em conta. 

 

https://abradi.linker.com.br 

 

Já esta é a LP que vai substituir a primeira assim que o período acabar e pode ser adicionada ao clube de benefícios 

da ABRADI.  Essa ação é ativada a partir do pagamento da mensalidade da ABRADI com o cartão Linker. 

 

GOOBEC  

 

 

https://youtu.be/QvXmxXDWG6U
https://abradi.linker.com.br/promo
https://abradi.linker.com.br/


 

 

 

 

Comunicação e campanhas 

 

SELO ABRADI 

 

A ABRADi, com o apoio da VitaminaWeb, apresentou para o mercado um sistema mais eficaz de reconhecimento e 

validação dos seus associados. 

 

O novo Selo ABRADi reforça o posicionamento da associação certificando que seus associados estão dentro dos 

padrões e requisitos da entidade, fortalecendo a relação de confiança com os associados e mercado. 

 

https://abradi.com.br/novo-selo-abradi-proporciona-credibilidade-aos-associados/ 

 

 

 

O selo ABRADi foi desenvolvido pela equipe e diretoria da ABRADi-SP e terá em breve uma LP onde o associado 

poderá fazer a solicitação do selo e receberá de forma automatizada um script para inserção em seu site.  

 

O script é único para todos os associados. Ao clicar no selo o usuário será redirecionado para a página do associado 

correspondente dentro do site da ABRADi. 

 

Reformulação do manual de boas-vindas ao associado 

 

A ABRADi conta com um manual de boas-vindas para os novos associados, com o lançamento do novo site, a 

reformulação do selo e o número de benefícios aumentando, reformulamos este manual para que ficasse de forma 

mais clara todas os canais de e meios de comunicação que o associado tem com a ABRADi. 

Colocamos um passo a passo de como realizar ajustes em suas páginas do site ABRADi, além de conter um pdf com 

todos os benefícios disponíveis para associados.  

https://abradi.com.br/novo-selo-abradi-proporciona-credibilidade-aos-associados/


 

 

 

 

 

Você Sabia? 

 

Seguindo com a Campanha Você Sabia? foram realizados três posts no decorrer do mês de agosto, sendo nas datas: 

03, 13 e 21 de agosto.  

 

 

Encontro de associados e Eventos  

 

28/08: Em 28 de agosto, aconteceu de forma híbrida a cerimônia do Prêmio Profissional Digital ABRADi 2020 no Hub 

de E-commerce em São Paulo.  

Finalistas do Prêmio:  

https://www.youtube.com/watch?v=rVmIccXYraM 

 

Cerimônia Prêmio ABRADi: https://www.youtube.com/watch?v=ETqRrl5--yM&t=1557s 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rVmIccXYraM
https://www.youtube.com/watch?v=ETqRrl5--yM&t=1557s


 

 

 

 

 

 

Setembro 

 

Webinars 

 

Realizamos 02 (dois) webinars no mês setembro, sendo um deles capitaneado pelo comitê de Fusões e Aquisições 

da ABRADi com organização da Regional SP e o outro com parceiros e associados para discutir sobre o tema gestão.  

 

08/09: Plataformas de Gestão X Profissionais de Gestão 

https://youtu.be/sxQ1M5P_oZI 

 

 

 

30/09: Comitê de F&A: Fusões funcionam para o seu negócio?  

https://youtu.be/wSLX8Jo9hxI 

 

 

https://youtu.be/sxQ1M5P_oZI
https://youtu.be/wSLX8Jo9hxI


 

 

 

 

 

 

 

Novas parcerias  

 

CEACOM – Centro de Estudos de Avaliação e Mensuração em Comunicação e Marketing  

Oferta de 15% de descontos nos cursos e treinamentos para associados.  

 

 

 

Comunicação, campanhas e eventos  

 

Semana de Economia Criativa UNIVEM 

 

15/09 a 17/09: Apoiamos A 1ª Semana de Economia Criativa e o UNIVEM Criativa Festival 2020 que aconteceu entre 

os dias 15 e 17 de setembro. A ABRADi-SP teve Fernando Viberti, Diretor de Educação, palestrando sobre Marketing 

de Conteúdo e Eduardo Cunto, designer gráfico da VitaminaWeb (associado) como jurado do prêmio. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

17/09:No dia 17 de setembro divulgamos um vídeo, gravado pelo presidente Rodrigo Neves, onde foram apontadas 

as ações realizadas em seus três primeiros meses de gestão: https://youtu.be/kPxB6yXin5Q 

 

Lançamento da LP e plataforma do Selo ABRADi - plataforma para solicitação do selo ABRADi que também tem a 

funcionalidade e objetivo de fazer uma atualização da base de associados.  

Quem fizer a solicitação, deverá atualizar seus dados cadastrais e o quadro societário da empresa. a Lp foi 

desenvolvida com a tecnologia de um agente colaborador da ABRADi, VitaminaWeb.  

https://selo.abradi.com.br/ 

 

 

 

Certificado e carta aos associados - Criamos um certificado e uma carta para todos os associados da regional São 

Paulo, que irão compor o kit de boas-vindas para os novos associados também aos demais.  

Neste certificado consta o ano que o agente passou a fazer parte da associação.  

 

Prêmio Recall de Comunicação: apoiamos a divulgação do prêmio Recall de Comunicação, que premia agências do 

interior de São Paulo. 

https://abradi.com.br/20a-edicao-do-premio-recall-de-criacao-publicitaria-recebe-apoio-da-abradi-sp/ 

 

 

https://youtu.be/kPxB6yXin5Q
https://selo.abradi.com.br/
https://abradi.com.br/20a-edicao-do-premio-recall-de-criacao-publicitaria-recebe-apoio-da-abradi-sp/


 

 

 

 

 

 

Outubro  

 

Webinars 

 

29/10: Comitê de F&A: Fusões funcionam para o seu negócio? 

https://youtu.be/wSLX8Jo9hxI 

 

 

 

Novas parcerias  

 

Runrun.it - entrou em vigência no dia 01/10 o novo benefício para os associados. 35% de desconto em planos 

mensais na plataforma de gestão Runrun.it. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/wSLX8Jo9hxI


 

 

 

 

 

 

Comunicação e campanhas  

 

ABRADi Talks 

 

Foi lançado pela ABRADi São Paulo no dia 01 de outubro um programa semanal no canal do Youtube da ABRADi 

(www.youtube.com.br/abradinacional) onde o presidente Rodrigo Neves entrevista nomes do mercado digital 

abordando diferentes temas.  

 

O ABRADi Talks, tem o objetivo de trazer conhecimento e conteúdo para os associados e o mercado em geral, 

proporcionando uma troca de informação. A primeira temporada do programa está programada para acontecer nos 

meses de outubro, novembro e dezembro de 2020, totalizando 13 episódios.  

 

01/10 - ABRADi TALKS | EPISÓDIO #O1 - EMPREENDEDORISMO  

Convidado:  Daltro Martins 

Link: https://youtu.be/2KsPr7TqEcc 

 

08/10 - ABRADi TALKS | EPISÓDIO #O2 - VOCÊ CONVERTE SUAS VENDAS OU TIRA PEDIDOS?  

Convidado:  Rodrigo Oliveira  

Link: https://youtu.be/c6YbfmY0f0A 

 

15/10 - ABRADi TALKS | EPISÓDIO #O3 - VENDA NÃO PRESENCIAL  

Convidado:  Gustavo Chapchap  

Link: https://youtu.be/I6hTsczLg5I 

 

22/10 - ABRADi TALKS | EPISÓDIO #O4 - PERFORMANCE COMERCIAL DIGITAL 

Convidado:  Vinícius Melo    

Link: https://youtu.be/y2jApts2pSI 

 

29/10 - ABRADi TALKS | EPISÓDIO #O5 - PROCESSO DE VENDAS COMPLEXAS  

Convidado: Felipe Spina  

Link: https://youtu.be/HqB9zpSsZTQ 

 

http://www.youtube.com.br/abradinacional
https://youtu.be/2KsPr7TqEcc
https://youtu.be/c6YbfmY0f0A
https://youtu.be/I6hTsczLg5I
https://youtu.be/y2jApts2pSI
https://youtu.be/HqB9zpSsZTQ


 

 

 

 

 

Livro de Marketing Digital – CASES Associados ABRADi 

 

No início do mês de setembro foi fechada a parceria com a CEACOM, o que resultou em uma campanha para a 

seleção de aproximadamente 20 cases que serão publicados no Livro de Marketing Digital, que está sendo escrito 

pelo Prof. Mitsuru Yanaze.  

 

A campanha teve duração durante todo o mês de outubro e a entrevistas dos selecionados ocorrerá no mês de 

novembro.  

 

 

 

Kit Associados ABRADi-SP 

 

Em 14 de outubro, entrou no ar a campanha Kit para os Associados ABRADi-SP. Esta iniciativa de presentear os novos 

associados da ABRADi e associados de longa data vem com o objetivo de mostrar que nossos associados serão 

lembrados e sempre farão parte de alguma maneira da associação.  

 

Os kits são destinados aos sócios das empresas e podem ser solicitados na LP: 

 

https://conteudo.abradi.com.br/lp-kit-associados-sao-paulo 

 

 

https://conteudo.abradi.com.br/lp-kit-associados-sao-paulo


 

 

 

 

 

Selo ABRADi 

 

Iniciamos na segunda semana de outubro, dia 13/10, a campanha de divulgação do Selo ABRADi nas redes sociais 

da ABRADi, site e newsletter.  

 

Esta campanha acontecerá por três semanas consecutivas e está dividida em 3 públicos: associados, ex-associados 

e prospects. O objetivo é que além de divulgar o Selo e a plataforma onde o associado o solicita, também há uma 

possibilidade de gerar novos associados.  

 

Postagem dia 13/10: 

 

 

Postagem dia 20/10: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Postagem dia 27/10: 

 

 

Encontro de associados 

 

Foi realizado o primeiro encontro presencial de associados do ano no Interior de São Paulo da região de Jundiaí e 

Campinas. Contamos com a presença de 07 agências associadas da região, onde pudemos compartilhar de um 

momento de descontração, networking e geração de novos negócios entre eles. Além dos associados também 

contamos com a participação de 02 agências convidadas da região, que gerou uma nova associação para a ABRADi. 

 

https://abradi.com.br/abradi-regional-sp-realiza-encontro-presencial-no-interior/ 

 

 

 

 

Novembro  

 

Webinars 

https://abradi.com.br/abradi-regional-sp-realiza-encontro-presencial-no-interior/


 

 

 

 

 

17/11: Moderado pelo presidente Rodrigo de Oliveira Neves, dia 17/11 aconteceu o webinar: IA aplicada a 

Comunicação Digital, estamos no caminho? O webinar aborda o assunto se a Inteligência Artificial é usada da 

maneira mais correta na comunicação digital.  

https://youtu.be/rXLGvH9U5SE 

 

 

 

Novas parcerias e benefícios 

 

Aconteceu no dia 10/11 o lançamento da parceria com A Liga Digital. As negociações desta parceria vinham 

acontecendo desde o mês de agosto, quando a primeira reunião de apresentação do projeto foi realizada.Desde 

então, mais de 06 reuniões entre os times da ABRADi-SP e A Liga Digital aconteceram.O Objetivo desta parceria é 

promover o projeto que capacita jovens aprendiz para o mercado de digital.  

 

 

Também tiveram início mais 02 negociações de novos benefícios para associados:  

 

• Seguro contra riscos digitais (riscos cibernéticos) 

• Etus  

https://youtu.be/rXLGvH9U5SE


 

 

 

 

 

Comunicação e campanhas 

 

ABRADi Talks 

 

10/11- Gravação dos últimos episódios do mês de novembro e dezembro. 

 

05/11 - ABRADi TALKS | EPISÓDIO O6 – PRECIFICAÇÃO 

Convidado: Daltro Martins  

Link: https://youtu.be/zdnSFZINMZs 

 

12/11 - ABRADi TALKS | EPISÓDIO O7 - AGILIDADE NA GESTÃO DE PROJETOS 

Convidado: Ramon Oliveira  

Link: https://youtu.be/uKHvSV4JlfI 

 

19/11 - ABRADi TALKS | EPISÓDIO O8 - INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL  

Convidado: Roberto Jones  

Link: https://youtu.be/l0tfPP_eA-w 

 

26 /11 - ABRADi TALKS | EPISÓDIO O9 - MARKETING DE CAUSA  

Convidada: Marcella Thais 

Link: https://youtu.be/tlNWVPi8V0w 

 

 

Cases ABRADi – Livro Marketing Digital 

 

Aconteceu durante o mês de novembro as entrevistas para a seleção de cases recebidos pelos associados. Foram 

mais de 15 cases que passaram por uma curadoria da ABRADi e foram encaminhados para os responsáveis do livro 

para formatação da publicação. 

 

https://youtu.be/zdnSFZINMZs
https://youtu.be/uKHvSV4JlfI
https://youtu.be/l0tfPP_eA-w
https://youtu.be/tlNWVPi8V0w


 

 

 

 

 

 

Encontro de associados 

 

Embaixador Vinícius Melo 

 

Aconteceu no dia 05 de novembro na cidade de Ribeirão Preto o encontro presencial de associados e agências 

convidados da região de Ribeirão Preto. Tivemos presente 07 agências convidadas que assistiram a uma 

apresentação de quem é a ABRADi e o que ela representa no mercado. Além de uma possível parceria e um novo 

agente colaborador.  

 

 

 

ABRADi-SP e ABRADi-GO 

 

A ABRADi São Paulo juntou forças com a ABRADi Goiás para realizar o último encontro de associados do ano de 2020 

onde trouxeram um convidado especial, Edson Romão, para fazer sobre as Tendências do Digital para 2021.  

Edson é pioneiro da internet no Brasil, com mais de 30 anos atuando no mercado. 

 



 

 

 

 

 

 

E para contextualizar este encontro e o objetivo de unirem forças, os presidentes das duas regionais São Paulo e 

Goiás concederam uma entrevista para o principal veículo de comunicação online de Goiania:  

 

https://aredacao.com.br/noticias/142972/abradi-goias-e-sao-paulo-se-unem-para-discutir-tendencias-digitais-

para-2021 

 

  

https://aredacao.com.br/noticias/142972/abradi-goias-e-sao-paulo-se-unem-para-discutir-tendencias-digitais-para-2021
https://aredacao.com.br/noticias/142972/abradi-goias-e-sao-paulo-se-unem-para-discutir-tendencias-digitais-para-2021


 

 

 

 

Dezembro  

 

Webinars 

 

08/12: Lançamento ABRADi Academy 

https://www.youtube.com/watch?v=uT4a5mL6Yz4 

 

 

 

10/12: Comitê de Fusões e aquisições: Preciso crescer. Procurar fundos de investimento funciona?  

https://youtu.be/Z4CW8Yx9nag 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novas parcerias, agente colaborador e benefícios  

https://www.youtube.com/watch?v=uT4a5mL6Yz4
https://youtu.be/Z4CW8Yx9nag


 

 

 

 

 

• Formiga Marketing - Retomamos o contato que iniciamos no mês de Abril e seguimos em fase de assinatura 

do contrato.  

• Prêmio Recall de Comunicação - Interior de São Paulo - a partir de jan/21 faremos ações na base do Prêmio 

Recall focada 100% no interior de SP. Uma categoria de Digital será criada no prêmio e terá a ABRADi como 

responsável.  

• mLabs - Renovação do contrato anual de agente colaborador.  

• ContábilDigi - Um benefício da categoria de contabilidade segue em fase de assinatura. Em breve estará 

disponível para os associados.  

• André Bianchi é o novo Embaixador da Região de Assis; 

• Beto Rades é o novo Embaixador da Região do ABC; 

 

Comunicação e campanhas 

 

Novo vídeo ABRADi-SP 

 

Lançamento do novo vídeo institucional da regional.  

https://youtu.be/tg731Bmau68 

 

ABRADi TALKS 

 

Neste mês de dezembro teremos os últimos 04 (quatro) episódios da primeira temporada do ABRADi Talks. E para 

conseguirmos ter uma maior visibilidade dos vídeos, escolhemos dois e iniciamos uma campanha de mídia no dia 

11/12. Iremos fazer uma análise do resultado para então definirmos um valor que será investido em todos os vídeos 

do programa.  

 

03/12 - ABRADi TALKS | EPISÓDIO 10 – MÍDIA PROGRAMÁTICA  

Convidada: Thaís Andrade  

Link: https://youtu.be/Zmx8woxHLFc 

 

 

 

10/12 - ABRADi TALKS | EPISÓDIO 11 - ESTRATÉGIA DE CONSTRUÇÃO DE CAMPANHAS   

https://youtu.be/tg731Bmau68
https://youtu.be/Zmx8woxHLFc


 

 

 

 

Convidado: Fred Pericini 

Link: https://youtu.be/_KZJrePaqJc 

 

17/12 - ABRADi TALKS | EPISÓDIO 12 - MÍDIA  

Convidado: Maurício Costa  

Link: https://youtu.be/-pDXGYgGehM 

 

21/12 - ABRADi TALKS | EPISÓDIO 13 - MÍDIA  

Convidado: Edilaine Toledo  

Link:  

 

Vídeo Diretores e Embaixadores 

 

E para comunicar todas as ações realizadas pela ABRADi-SP neste ano, gravamos no dia 11/12 um vídeo com os 

diretores e embaixadores contando um pouquinho de cada diretoria. Este vídeo será enviado como email mkt  a 

toda base de associados de São Paulo juntamente com este documento em PDF com detalhamento das ações. Este 

disparo está programado para acontecer no dia 23 de dezembro.  

 

Link:  

 

Encontro de associados e Eventos 

 

03/12 - Apoio ao Prêmio da ABC da Comunicação 2020 

 

 

 

https://youtu.be/_KZJrePaqJc
https://youtu.be/-pDXGYgGehM


 

 

 

 

10/12 - Para comemorar com seus associados este ano de 2020, apesar de um ano muito difícil mas que trouxeram 

ótimos resultados e entregas, a ABRADi realizou uma festa de confraternização em um modelo diferente. Devido a 

situação do COVID19 não estar 100% normalizada a associação buscou um novo formato para este evento, 

realizando uma live que foi transmitida pela canal do Youtube.  

 

Além de curtir a live, que teve duração de 2h, associados e não associados ABRADi puderam realizar suas doações 

físicas e/ou online através do link: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/live-abradi. Estas doações serão 

destinadas a crianças de uma comunidade carente com entrega prevista para o dia 23 de dezembro.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R0vZBxyMmCU 

 

 

  

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/live-abradi
https://www.vakinha.com.br/vaquinha/live-abradi
https://www.youtube.com/watch?v=R0vZBxyMmCU


 

 

 

 

RESUMO 

 

Apesar de todos os contratempos e dificuldades para cumprir o calendário, de eventos e entregas neste ano, a 

ABRADi Regional São Paulo superou as expectativas e as metas dentro deste cenário. 

 

Houve um crescimento de mais de 40% no número de associados, encerrando o ano com pouco mais de 205 

associados em sua base. 

 

O Estado de São Paulo foi dividido em 4 regiões e nomeado embaixadores para cada uma delas. O objetivo é levar 

as ações realizadas na capital de uma maneira mais fácil e prática para todo o estado. 

 

Com o processo de unificação das regionais da ABRADi, que aconteceu nos dois últimos anos, encerramos em 2020 

o CNPJ de São Paulo e passamos a pertencer a ABRADi Nacional. 

 

As reuniões semanais com associados, foram chamadas de petit comitês e conseguiu se reunir com mais de 70 

associados em 14 encontros onlines. Nos últimos meses, com todas as medidas de higiene e segurança, voltamos a 

realizar os encontros presenciais, iniciando pelo interior do estado nas cidades de Jundiaí e Ribeirão Preto.  

 

Estes eventos, servem para nos aproximar além de gerar negócios e novos associados. 

 

Entregamos mais de 18 horas de conteúdo, transmitidos pelos webinars.  

 

Buscamos novas parcerias e benefícios para compor a lista, e conseguimos trazer 12 novos parceiros.  

 

Projetos como processos de automação e higienização da base de contatos da ABRADi estão sendo realizados por 

duas empresas e gerenciados pela equipe de SP, para que a cada dia tenhamos uma base limpa e que gere resultados 

nos negócios. 

 

Criamos também o Selo ABRADi, que teve uma tecnologia desenvolvida exclusivamente para nós. Um sistema 

totalmente automatizado que envia um script ao solicitante e que quando clicável é redirecionado para a página do 

associado dentro do site da ABRADi.  



 

 

 

 

Todos que fazem parte da regional SP receberão um kit, que chamamos de Kit de boas-vindas do Associado, tanto 

para os que já fazem parte da nossa rede e os novos. Neste kit será enviado um certificado exclusivo com a data de 

associação a ABRADi. 

 

O Prêmio ABRADi, que é organizado pela Regional SP, aconteceu de forma híbrida em parceria com a Digitalks no 

fim do mês de agosto.  

 

Desenvolvemos mais de 6 campanhas de comunicação, criamos o ABRADi Talks, um programa de entrevistas no 

Youtube que tem duração máxima de 30min e conta com convidados especialistas do mercado de digital. Fechamos 

a primeira temporada com 13 episódios.  

 

O ABRADi Academy, uma plataforma EAD para comercialização de cursos de capacitação e atualização que terá início 

em janeiro de 2021. 

 

A ABRADi Regional SP também apoia todas as ações do comitê de Fusões e Aquisições da Nacional, que tem como 

líder o diretor de negócios Daltro Martins.  

 

Apoiamos ao menos 4 eventos de parceiros, como o Prêmio Recall de Comunicação, Prêmio ABCCom 2020.  

 

E para encerrar, fizemos em um modelo diferente dos anos anteriores a festa de final de ano. Em formato de live, 

contamos com a participação de duas duplas, bandas, além de promovermos uma campanha solidária onde 

arrecadamos mais de R$3mil reais que serão convertidos em doações para uma instituição do interior de São Paulo.  

 

 

E para 2021, teremos muito mais! 

 

Atenciosamente, 

 

Rodrigo de Oliveira Neves 

Presidente ABRADi Regional São Paulo 


