
Somos movidos por pessoas e por uma cultura 

forte de resultados. 

 

Surgimos para transformar e acelerar a estratégia 

de marcas digitais através do inbound marketing. 

Somos a Eixo Digital



Ser reconhecidos como referência nacional de 

Agência de Performance que estrutura processos 

sólidos dentro do Marketing Digital executando e 

validando com os clientes. 

Nossa visão
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0401Onde você quer chegar em 2021?

Onde queremos 

chegar?
Queremos estar entre as 10 melhores agências 

no prêmio da RD, ser reconhecidos com uma 

das 100 melhores empresas para se trabalhar, 

ter processos claros com metas definida para 

todos e  estar com mais de 40 clientes ativos.



Vai lá e faz Relações 

Duradouras
Sede de 

Conhecimento
- achismo  

 +dados

PDCA na 

veia

Nossos Valores



Acreditamos no poder da proatividade. Queremos pessoas 

inquietas e que não se calem frente aos problemas. 

 

Somos aqueles que entendem o seu papel de 

responsabilidade para o crescimento da empresa e que 

por isso querem crescer com ela. 

 

Somos líderes, mais do que técnicos. Acreditamos na 

liberdade e autonomia guiada pela responsabilidade, 

incentivamos isso, acima de tudo, porque queremos 

pessoas inovadores, engajadas e que busquem relações 

duradouras. 

Vai lá e Faz



Somos movidos por pessoas, esse é o nosso combustível. 

Queremos clientes e colaboradores engajados e apaixonados pelo 

que fazem. Pessoas com visão e que sejam guiadas pela inovação 

e melhoria constante. 

 

Criamos um ambiente guiado pela liberdade, conhecimento e 

vontade de fazer, para que as nossas parcerias sejam cada vez 

mais fortes. É nisso que acreditamos.

Relações Duradouras



Focamos em aprender e aprendemos para ensinar. 

Valorizamos o conhecimento porque ele leva a 

nossa empresa ainda mais longe. 

 

Somos pessoas engajadas e que busquem se 

superar todos os dias.

Sede de 

Conhecimento



Somos guiados pelos resultados. Mais do que uma 

cultura pautada no achismo, queremos entender 

as principais métricas para os nossos clientes e 

time interno. 

 

Mais do que como, queremos entender o porquê. O 

que levou a tomada da decisão mais estratégica 

dentro de cada contexto e por que motivo 

tomamos essa decisão? Quais foram os impactos? 

 

Somos apaixonados por dados e obcecados por 

ROI e queremos pessoas que também sejam. 

-achismo +dados



Melhoria contínua, é nisso que acreditamos. 

 

Sabemos que não iremos acertar sempre, mas 

entendemos a importância de tornar os erros uma 

oportunidade de crescimento.  

 

Valorizamos a oportunidade de aprender com os erros e 

incorporamos isso na nossa cultura interna.

PDCA na veia



0401Queremos chegar cada vez mais longe com você

Nosso propósito
Acelerar e aquecer a economia a partir do Marketing Digital 

com soluções estratégicas para cada negócio 

individualmente. 

 

Desafiar o crescimento através da inovação, busca 

constante por resultados e conhecimento, porque 

acreditamos que a sua empresa pode chegar mais longe 

junto com a gente. 

 

Somos guiados por processos ágeis, dados e sobretudo 

pessoas engajadas. 



Nossa história
Nascemos no meio da crise de 2014, como BSB Connect,  

com o objetivo de conectar o pequeno empresário ao  

mercado digital. 

 

Ao longo do tempo, percebemos que o marketing digital 

era muito mais complexo do que apenas trabalhar com 

algumas estratégias para redes sociais e sites. 

 

Descobrimos o Inbound Marketing como uma solução 

mais estratégica para o nosso negócio e de nossos 

clientes. Nos tornamos especialistas na área e isso 

moveu o nosso crescimento. 

 

Hoje somos Eixo Digital, agência de Inbound referência 

no centro-oeste e somos focados em resolver o X da 

questão de cada empresa.





Fale com a Eixo Digital

Acelere seu crescimento 

com a Eixo Digital 
Somos movidos por pessoas e por uma cultura forte 

de resultados e queremos que sua empresa também 

seja. Fale com a gente!
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