


O nosso propósito nos guia a criar soluções de
tecnologia para resolver problemas de eficiência
de marketing e vendas das empresas de forma
inovadora.

Ajudar pessoas a 
viverem do que amam. 

>



Nós nascemos em Curitiba, em Abril
de 2020.

E hoje estamos espalhados por todo
o Brasil de maneira 100% remota.

Nós acreditamos que qualquer pessoa
possa trabalhar de onde quiser e
apoiamos a liberdade geográfica do
nosso time.

We are remote!
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Somos uma startup de crescimento
acelerado com uma plataforma para
contratar serviços digitais, principalmente
de marketing digital.

Alocamos os melhores profissionais para
sua demanda, através de um algoritmo
proprietário de matchmaking.

Fazemos isso em diversas modalidades:

Sobre a Marfin
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On-demand
Um e-commerce de operações de
marketing e vendas para você comprar,
receber imediatamente o card de projeto e
iniciar o briefing da sua entrega. 

No On-Demand, geramos ganhos de
escala, padronização, controle de
qualidade e de tempo ao cliente, já que
ele apenas preenche o briefing e nós
cuidamos a alocação, execução e controle
de qualidade. 

Categoria
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Assista ao vídeo sobre o On-demand
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O cliente utiliza filtros de atividade,
habilidades e segmentos para encontrar
profissionais, avalia seus portfólios e
contrata serviços criados pelo profissional
ou abre uma oferta de projeto
personalizado e individual (Select Invite).

Aqui, o cliente ganha em encontrar
profissionais de acordo com seu mercado
e envia propostas personalizadas,
podendo negociar livremente. 

Marketplace
Categoria
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O cliente abre projetos personalizados e
públicos via plataforma, recebe ofertas e
contrata o profissional com o melhor perfil
e proposta. O card de projeto é aberto
imediatamente para cliente e profissional
após o pagamento. 

Aqui o cliente ganha em opções, preço e
coordena o processo seletivo, escolhendo
o profissional que executará seu projeto.

Select
Categoria
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Profissionais dedicados de segunda a
sexta, por 4 ou 8 horas diárias, ofertando
suas habilidades para desenvolver projetos
de operações ou gerenciar estratégias no
escritório do cliente ou em home-office. 

É possível alocar mais de um profissional,
criando agências internas para atender
exclusivamente seu negócio. 

In-house
Categoria
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Quem já confia na Marfin

+400 empresas
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6 Revisores Independentes

Gestor de SEO

Gestor de SEO define a
estratégia das palavras-chave

para atingir objetivos de tráfego
orgânico da empresa

1 Publicadora de Blog Independente

+ de 20 Redatores Independentes

Mais artigos no blog, com grande
variação de palavras-chave, trará

mais visitantes orgânicos para
percorrer a jornada de compra no

domínio da empresa
 

Resultado-Chave

On-Demand: Case Gestor
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Tráfego Pago

Dashboard
Cliente 1

Dona de Agência

Social Media e Design

Sites e Landing Pages

Dashboard
Cliente 2

Dashboard
Cliente 3

Dashboard
Cliente 4

Artigos e Ebooks

Compra e coordena taticamente,
em dashboards separados, as
operações responsáveis por

resultado-chave de cada cliente,
com custo fixo e sob demanda

Resultado

On-Demand: Case Agência

Dona da agência define as
estratégias dos clientes, os

resultado-chave e as operações
necessárias.. Cuida de vender e

reter os clientes
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Site e Landing Page

Tráfego Pago

Conteúdo para BlogEmpresário Gestor Independente
Um gestor é alocado para aprimorar a
estratégia e coordenar taticamente as

operações responsáveis pelos resultados
desejados, com custo fixo e sob

demanda

On-Demand: Case Empresas

Ocupado com a operação e
rotina do negócio, ele define os
resultados que deseja alcançar
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Nossos resultados

3.000+ 

94/100

projetos já executados em
nossa plataforma

é o nosso NPS (índice que mede a
satisfação dos clientes)
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Nossos investidores
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go beyond.

marfin.co


