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É palavra-chave para a implementação de novos 

modelos de negócios, baseados em soluções práticas, 

redução de custos e aumento da produtividade. 

Entendendo esse cenário, apostamos na revisão 

especializada de textos para agências de publicidade 

por meio do trabalho remoto, que tem crescido 

consideravelmente no mundo todo por oferecer 

vantagens para a empresa contratante e para 

o dinamismo cotidiano. A seguir, listamos algumas delas.
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Muito mais que preço, 
no entanto, geramos valor 
e assumimos compromisso 

com os resultados 
e investimentos desejados 

pelas agências de 
publicidade. Para tanto, 

contamos com profissionais 
experientes, com senso 

de dono, urgência e prontos 
a oferecer um serviço 

marcado pela qualidade 
e eficiência.

Geração de Valor

A prática nos mostra que, 
por meio do trabalho remoto, 
entregamos um serviço com 
rapidez, qualidade e alinhado 

às expectativas e necessidades 
das agências.

A revisão pela modalidade remota 
é também financeiramente mais 
viável, pois não implica custos 

operacionais nem outros vinculados, 
por exemplo, ao sistema trabalhista 
(férias, décimo terceiro salário etc)

Rapidez e Qualidade Economia



A Shimada Group nasce da percepção de que 

uma palavra bem empregada e um texto bem escrito 

impactam positivamente os negócios de qualquer 

agência. Essa é a razão maior pela qual a empresa 

caminha para ser referência na revisão de materiais 

publicitários em todo o Brasil, entregando 

aos seus clientes soluções práticas e ancoradas 

em conceitos como rapidez, credibilidade e confiança.
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Entregar serviços de revisão com qualidade, 
rapidez e praticidade, alcançando um impacto positivo 

para a marca e imagem de nossos clientes, 
de acordo com as suas reais necessidades. 

Nossa Missão
Tornar-se a principal referência nacional 

em revisão para agências por trabalho remoto 
ou terceirizado, mantendo a qualidade 

e a eficiência da operação. 

Nossa Visão

Ter paixão 
pelo que faz

Entregar 
mais pelo justo

Fortalecer 
a sua e a marca 
de seus clientes

Ajudar a escrever 
a sua história

Garantir 
a sua reputação

Nossos Valores 



Hoje, atendemos a uma dezena de agências de médio 

e grande portes pelo Brasil. Assim, tornamo-nos parte 

de cada uma delas, sendo dia a dia mais assertivos 

nas especificidades de cada cliente, guide etc. 

Somos tão parte das agências que o valor do fee não muda 

caso, eventualmente, tivermos trabalhos fora do horário, 

aos fins de semana, prazos curtos etc. Nós jogamos juntos. 

Estamos no mesmo barco e, em razão de acreditar 

num trabalho mais próspero dessa forma, não cobramos 

a mais por trabalhar mais. Isso é sinal de crescimento. 

E é exatamente o que queremos. Que nossos clientes cresçam 

e nós possamos ter a honra de fazer parte dessa conquista.

Ca
m

in
ha

nd
o

Ju
nt

os



Consulte-nos para saber nossos preços, conhecer nossos colaboradores 

e se juntar às agências que já estão satisfeitas com nossa parceria. 

Obrigado!

Ricardo Sanovick Shimada

(11) 996-733-656

contato@shimadagroup.com.br

www.shimadagroup.com.br

https://api.whatsapp.com/send?phone=5511996733656&text=Olá, Ricardo. Recebi sua proposta comercial e gostaria de conhecer a Shimada. Vamos falar?
mailto:contato%40shimadagroup.com.br%0D?subject=Ol%C3%A1%2C%20Ricardo.%20Recebi%20sua%20proposta%20comercial%20e%20gostaria%20de%20conhecer%20a%20Shimada.%20Vamos%20falar?
http://www.shimadagroup.com.br

