


QUEM SOMOS
Somos uma empresa de tecnologia 

de negócios com soluções 

inovadoras para inserir você no 

mercado digital. A Contenta 

propõe-se a auxiliar no 

desenvolvimento e na 

transformação do seu negócio. 

Nossa meta é alavancar o seu 

crescimento no cenário de mercado, 

através de estratégias 

personalizadas que colocam a 

tecnologia ao seu favor.

OBJETIVO



COMO FAREMOS
Utilizamos uma metodologia 360º, 

que possibilita entregar um serviço 

completo e transparente, que se 

aprimora com o tempo trazendo 

constantes atualizações e 

adaptações no modelo estratégico 

proposto. Consolidando assim, sua 

marca no mercado.



NOSSOS SERVIÇOS
DESENVOLVIMENTO DE SITES E 

APLICAÇÕES WEB

Nós criamos uma experiência única 

de produto, voltado para atender o 

seu público. Nossos sistemas são 

projetados para trazer a melhor 

experiência para o usuário, sempre 

alinhados com um design arrojado e 

moderno.



NOSSOS SERVIÇOS
SEO E ANALYTICS

Ter um site não significa que você está 

atingindo o seu público. Uma boa 

configuração de SeO alinhada com boas 

métricas de Analytics faz com que o seu 

posicionamento seja melhor ranqueado 

nos buscadores. Configuramos e 

gerenciamos o seu site utilizando das 

melhores técnicas do mercado.



NOSSOS SERVIÇOS
MARKETING DIGITAL

Produzimos conteúdos e gerenciamos 

redes sociais. Criamos campanhas para 

interação com o seu público 

aumentando o engajamento e 

visibilidade da sua marca.



NOSSOS SERVIÇOS
CONSULTORIA DE TI

Já pensou em ter um amigo que te ajude na 

implementação da tecnologia na sua empresa, 

que seja totalmente transparente e especialista 

na comunicação entre técnico e leigo? Nossa 

consultoria tem o objetivo de aproximar os lados, 

propor soluções inteligentes e tecnológicas de 

gerenciar o seu negócio, trazer novas tecnologias 

para automatização de serviços e processos.



Mudar a identidade visual do 

site, trazer tecnologia, um 

design limpo e com uma 

comunicação facilitada, foi o 

desafio que a Copelmi nos 

propôs.

Para isso precisávamos 

entender como era a sua 

cultura, seus valores e seu 

público.

Utilizando as 

cores que 

representam 

a marca, 

criamos uma 

solução de 

alto impacto!



Querer se inserir no 

mercado digital e não ter 

o seu site preparado 

para atender o seu 

público é um grande 

erro. O que não ocorreu 

com a JFR Assessoria 

Contábil e Empresarial.

Montamos uma estratégia 

para transformar o seu 

antigo site em um serviço 

totalmente novo e adaptado 

para o celular.



NOSSOS CLIENTES
CONSULTORIA DE TI



JUNTOS, CRESCEMOS!
Esperar o amanhã para mudar a forma como pensamos e 

agimos, pode causar a nossa derrota.

Endereço - Av. Assis Brasil 1800, Sala 302 – Porto Alegre/RS

Telefone - (51) 2103.2451 e (51) 997.282.552

Email - contato@contenta.cc

Horários de atendimento - Segunda à Sexta, das 9h às 16h


