
SEU SUCESSO
É O NOSSO

OBJETIVO



Quem
Somos

Bem-vindos a Network Organic a maior empresa
de impulsionamento de mídias sociais da América.

Reunimos mais de 18 mil clientes, entre pessoas
físicas e jurídicas.

A empresa é referência no aumento de
engajamento no perfil, solicitação do selo de
autenticidade e impulsionamento de fotos e vídeos
na internet.

Trabalhamos com as principais mídias sociais:
Instagram, Youtube, Spotify, SoundCloud LinkedIn,
TikTok e Clubhouse.

Temos uma expertise a mais de dez anos no
mercado.

Oferecemos serviços online e uma assessoria
gratuita para orientar o cliente a utilizar as redes
sociais de forma eficiente e gerar resultados.

Transformando qualquer nicho profissional em
um case de sucesso.



97
Franquias

4
Países

+18.000
Clientes Atendidos

Onde

Estamos



Localizado em um dos edifícios mais 

renomados da região.

A Network Organic possui sua sede 

em Juiz de Fora – MG, com uma 

estrutura completa para atender 

todos os franqueados, clientes e 

parceiros de negócios.



Quem é a Franqueadora?
Fundador da Empresa

A Network Organic é uma empresa brasileira
pioneira no mercado impulsionamento e especializada
em marketing digital em mídias sociais. Fundada em
2010 pelo o atual CEO Fábio Ferreira.

Fábio, nasceu em Juiz de Fora, região da Zona da
Mata Mineira. Possui graduação em Gastronomia e
cursos na área de administração, divulgação, e
marketing empresarial. Foi sócio proprietário da
#SÓVEM Brasil, empresa de vestuário voltada para os
esportes e o mundo fitness. A marca ficou conhecia
pela hashtag #Sóvem, utilizada por várias pessoas
inclusive famosos, como a cantora Ludmila e o cantor
Thiaguinho.

Com a explosão das redes sociais, Fábio viu
oportunidade de um novo mercado de trabalho nos
novos meios de comunicação, iniciando a empresa
com o serviço de impulsionamento no Instagram e no
Youtube. Atualmente, o foco da Network Organic é
inserir aqueles empreendedores que desejam
multiplicar suas vendas e visibilidade no universo do
mercado digital, independente de serviço, produto ou
imagem.

“Pessoas não seguem pessoas, pessoas seguem resultados”
CEO FÁBIO FERREIRA



Saiu na
Imprensa

Clique e confira as principais 

matérias sobre a Network Organic

https://www.terraempresas.com.br/blog/as-vantagens-de-criar-um-site-com-dominio-proprio?cdConvenio=CVTR00001947
https://siteego.com.br/fabio-ferreira-mineiro-que-nasceu-na-roca-hoje-e-ceo-da-maior-franquia-de-automacao-de-midias-sociais-da-america/
https://cartaodevisita.com.br/conteudo/27500/fabio-ferreira-ceo-da-maior-franquia-de-automacao-de-midias-sociais-da-america
https://www.gazetadopovo.com.br/economia/comercio-eletronico-brasileiro-deve-crescer-435-ate-2020-9efoq9t6a4w2yes7y7f10n2ns/
https://forbes.com.br/forbes-collab/2020/11/vitor-magnani-consumidores-digitais-as-empresas-estao-preparadas-para-atende-los/
https://exame.com/revista-exame/o-cliente-num-zap/
https://caras.uol.com.br/


OMercado

Hoje, o Brasil é o 4 º país do mundo em número de usuários

de Internet e o Instagram uma das redes sócias mais populares,

a qual permite o compartilhamento de fotos e vídeos entre seus

usuários.

Se para uns essa mídia é o local favorito para curtir e

compartilhar e interagir, para as empresas representa uma

oportunidade para se aproximar do público e divulgar seu

produto, imagem ou serviço

Empresas faturam mais na pandemia com 
vendas na internet

Na contramão da crise, gerada pela pandemia do COVID

19 muitas empresas têm encontrado na internet uma forma

de se divulgar, vender mais e crescer no mercado. Com os

consumidores mais tempo em casa, buscar produtos e

serviços pela web se tornou mais cômodo, prático e seguro,

impulsionando os resultados de muitas empresas. O trabalho

home office e as vendas online que eram uma tendência se

tornaram ferramentas definitivas no mercado.



Clique e confira as 

principais matérias sobre 

o mercado de trabalho na 

atualidade.

Empreender com franquias vale a pena?
www.oseudinheirovalemais.com.br

10 Profissões que estão em alta mesmo com a crise
www.guiadacarreira.com.br

Como funcionam as franquias home based
www.exame.com

Impulsionar publicações nas redes sociais pode aumentar as vendas
www.g1.globo.com/economia

Mercado de influenciadores digitais cresce e exige profissionalização
www.g1.globo.com/

Investir em marketing digital é necessidade para empresas 
Pequenas Empresas e Grandes Negócios
www.globoplay.globo.com

https://www.oseudinheirovalemais.com.br/empreender-com-franquias-vale-pena/
https://www.guiadacarreira.com.br/carreira/profissoes-em-alta-na-crise/
https://exame.com/pme/como-funcionam-as-franquias-home-based/
https://g1.globo.com/economia/pme/pequenas-empresas-grandes-negocios/noticia/2019/09/15/impulsionar-publicacoes-nas-redes-sociais-pode-aumentar-as-vendas.ghtml
http://g1.globo.com/pi/piaui/pitv-2edicao/videos/t/edicoes/v/mercado-de-influenciadores-digitais-cresce-e-exige-profissionalizacao/7741207/
https://globoplay.globo.com/v/6280585/


Modelo de negócio para quem deseja 
independência financeira com pouco 
investimento, podendo trabalhar em 

qualquer lugar do mundo, seja no conforto 
da sua casa ou do seu escritório, 

necessitando apenas de um celular e 
computador com acesso a internet.

Home Based

Vantagens Home Based

Modelos de 
negócio

Assessoria e Suporte
Oferecemos orientações e canais para 
suporte ao franqueado, ampliando assim o 
conhecimento necessário para gerir o 
negócio e ter sucesso com sua franquia. 

Treinamento EAD
O franqueado recebe treinamento online em 
todas ás áreas do negócio, com horários 
flexíveis e de acordo com a sua 
disponibilidade.

Manual do franqueado
Manuais completos, com orientações de 
como utilizar corretamente as ferramentas.

Área do Franqueado 
Espaço onde o franqueado tem acesso a 
todo o conteúdo necessário para sua 
franquia.

Servidores Exclusivos
Servidores disponíveis 24 horas por dia, 
possibilitando ao franqueado realizar o 
serviço a qualquer momento.

Marketing
Todo material de marketing, propaganda e 
publicidade dos serviços oferecidos 
disponíveis para Download, para captação 
de clientes e o aumento do faturamento da 
sua franquia.



Área do
franqueado

Somos uma empresa inovadora, sempre antenada com as  tendências e 
novidades. Nossa Área do Franqueado reúne ferramentas únicas, proporcionando 

facilidade e agilidades nos processos diários das nossas franquias.

Lá você encontra:

✓ Central de notícias, com dicas e as últimas novidades do mercado ;
✓ Materiais de ensino e os procedimentos operacionais padrão da empresa ;
✓ Tabela de serviços, com valores e custos sempre atualizados ; 
✓ Gerenciamento e acompanhamento dos processos institucionais ;
✓ Acesso aos servidores da Network Organic ;
✓ Acesso aos serviços terceirizados ;
✓ E-mail coorporativo exclusivo.
✓ Sub-SITE – para aqueles que utilizarem o nome Network Organic (NOVIDADE)



Manuais para aprendizado e 
Curso Online com horários flexíveis

de acordo com a sua 
disponibilidade



Nossos
Serviços

✓Impulsionamento de Mídias Sociais
Instagram
Youtube
TikTok
Clubhouse
Spotfy e SoundCloud

✓ Selo de Autenticidade
Instagram e WhatsApp 

✓Assessoria de Imprensa 
Veja, Exame, R7, G1, CARAS, FORBES entre outras

✓Construção de Site 
Institucional e E-commerce

✓Registro de Marcas e Patentes no INPI

✓Serviços Financeiros
Exclusão apontamento CPF
Exclusão apontamento CNPJ
Score Bacen 
Score Serasa e SPC 
Revisão de juros automóvel
Regularização CNH

✓Suporte para Crimes Virtuais

✓Curso de Criptoativo
HOLD Investimento a logo prazo
TRADE Investimento a curto prazo
Curso básico de Criptoativos

✓Curso sobre LGPD

✓Curso de Cibersegurança



Impulsionamento no explorar

Impulsionamento segmentado

Impulsionamento por gênero

Impulsionamento por estado

Curtida por gênero

Curtida por estado

Impulsionamento IGTV

Impulsionamento Reels

Impulsionamento de fotos

Impulsionamento de visitas

Impulsionamento de Impressões

Selo do Instagram

Recuperação de conta

Comentário de Influencer



Visualização de Vídeo

Impulsionamento de Inscritos no Canal

Comentários de Influencer

Impulsionamento para curtidas

Visualização de Vídeo

Impulsionamento de Seguidores

Impulsionamento para curtidas



Player em músicas

Impulsionamento para Playlist

Impulsionamento para Conta

Player em músicas

Downloads

Impulsionamento para likes

Estamos presentes nas maiores 
plataformas de músicas 

do mundo

Seguidores Inscritos

Player em músicas



A Rede Social que 
mais cresce

Social Áudio

Clubhouse é um aplicativo de rede social para

bate-papo com áudio somente para convidados.

Em 21 de janeiro de 2021, a avaliação atingiu

US$1 bilhão.

O app oferece uma grande variedade de

clubes e salas virtuais com conversas sobre

diversos tópicos, talk shows, música, networking,

namoro, performances, discussões políticas e

muito mais.



Assessoria de
Imprensa

Ideal para quem busca 

relevância na mídia

https://forbes.com.br/forbes-collab/2020/11/vitor-magnani-consumidores-digitais-as-empresas-estao-preparadas-para-atende-los/
https://www.gazetadopovo.com.br/economia/comercio-eletronico-brasileiro-deve-crescer-435-ate-2020-9efoq9t6a4w2yes7y7f10n2ns/


Modulo 1

Modulo 2

Modulo 3

Curso de 
Cibersegurança

Criação da Politica de Segurança da Informação

Curso sobre Lei Geral de Proteção de Dados

Implantação da LGPD



Serviços do INPI

Registro de Marca
Registro de Patente
Registro de Desenhos Industriais
Indicações Geográficas
Programas de Computador
Topografias de Circuito Integrado
Contrato Tecnologia de Franquia





Assessoria de
ImprensaCurso de

HOLD – Investimento a longo prazo

TRADE – Investimento a curto prazo

Curso básico de criptoativos

Criptoativos



Suporte para
Crimes Virtuais

Uso de imagem
sem autorização

Uso de 
fotografia sem 

autorização

Crimes contra a 
honra:
Calúnia

Difamação
Injúria

Fakes
News

Implantação de 
Assinatura 

Digital

Registro de 
Marcas e 
Patentes

Implantação da 
Lei Geral de 
Proteção de 

Dados Pessoais 
(LGPD)



Você Sabia?

Crimes Conta a Honra
Calúnia, Difamação e Injúria

Os crimes praticados em redes sociais e 
aplicativos, com publicações de conteúdos 

ofensivos, especialmente no Instagram e 
Whatsapp, vem ser tornando cada vez mais 

frequentes, e estão sendo alvo de ingresso de 
ações judiciais, sejam indenizações de cunho 

moral ou patrimonial, sejam ações criminais 
devido ao excesso indevidos da liberdade de 

expressão e à proteção que a lei assegura à 
honra do individuo, sendo importante considerar 

que as redes sociais e aplicativos tem grande 
alcance de público, tornando a exposição da 

pessoa, o dano e suas consequências ainda 
maiores. Nosso objetivo é orientar as pessoas de 

como conduzir toda a situação, para reduzir ao 
mínimo possível as consequências desses crimes.



Perfil e atributos
do franqueado

Possuir perfil comercial, 
Aptidão para gestão de negócios e vendas, 
Habilidade de lidar com o público, 
Facilidade de relacionamento e comunicação, 
Saber motivar pessoas,
Ser comprometido com os resultados e com a ética aos clientes, 
Ter disponibilidade de tempo para gerir seu negócio, 
Se identificar com equipamentos de informática,
Se interessar por mídias sociais,
Ter disponibilidade financeira para os investimentos mínimos, 
Possuir disciplina, 
Estabilidade emocional
E persistência 

São essenciais para o candidato a franquia.



Valores de
Investimento

TAXA DE FRANQUIA

Capital de Instalação Opcional

Capital de Giro Não necessário

Taxa de Royalties Não cobra

Taxa de Publicidade Não cobra

Investimento em Equipamentos
(computador + celular)

5 mil (opcional)

Faturamento Médio 20 mil

Retorno do Investimento 60 dias

Rentabilidade 70% a 90%

INVESTIMENTO

R$ 150.000

Royalties

0%
Faturamento

Imediato

Á Vista R$ 90.000
Parcelado  R$ 30.000 de entrada + parcelas



8hrs Trabalho diário

Faturamento médio/mês
R$20.000

Faturamento

R$20.000 bruto

R$60.000 bruto

R$720.000 bruto

SERVIÇO VALOR LIQUÍDO

Selo R$8.000,00

Instagram R$2.000,00

INPI R$1.500,00

Assessoria R$3.000,00

Site R$2.000,00

Faturamento
médio

Expectativa da franquia

Seja um franqueado da maior

Plataforma de marketing digital do Brasil

Franquia

1 mês

4 meses 

3 anos

***Os dados citados acima são valores aproximados ao faturamento médio dos franqueados.



Etapas para ser

Franqueado

Análise de 
perfil do 

candidato e 
disponibilidade

da região

Análise do 
material 

entregue

Apresentação 
com o CEO 
da empresa 

Envio da 
documentação 
para abertura 

da COF

Assinatura da  
COF e 

Pagamento da 
taxa de 
franquia

Agendamento 
de curso

Capacitação 
do 

franqueado e 
adequação 

dos recursos 
(mídias socias)

Início das 
Atividades



Dúvidas
Frequentes

Qual a média de faturamento e lucratividade da franquia?

Faturamento de aproximadamente 20mil bruto 

realizando 300 prospecções diárias.

Vocês teriam uma DRE (Demonstração do Resultado do Exercício) 
financeira para análise?

Sim, basta entrar em contato com a central de atendimento e 

solicitar.

Quais os valores dos serviços e quais são os mais vendidos?

Solicite a apresentação de valores e custos na central de 

atendimento.

Central de Atendimento 
WhatsApp (31) 99819-8991

Como entro em contato com outras franquias para saber o nível de satisfação ?

É possível agendar uma vídeo chamada com uma das nossas franquias, 

além de participar de um grupo do WhatsApp com livre acesso aos 

contatos de cada um. 



www.networkorganic.com.br

Seja  

franqueado

/networkorganic

(31) 99819 -8991


