
PERFIL

Sou uma escritora, editora,

especialista em comunicação e

administradora sênior. Eu ajudo

empreendedores e empresas a

organizarem suas companhias para

expandir o alcance de seus produtos e

serviços, e adoro trabalhar com todos

os empreendedores e empresas

multipotenciais por aí!

Eu ofereço uma combinação incrível

de serviços administrativos e de

comunicação com mais de dezesseis

anos de experiência. Vamos

transformar o mundo juntos!

SERVIÇOS DE ESPECIALISTA
EM COMUNICAÇÃO

/barbaraprezia

CONTATO

info@barbaraprezia.com

@barbaraprezia

www.barbaraprezia.com

Consultoria de desenvolvimento e implementação de
estratégias e políticas de comunicação para melhoria de
processos empresariais internos e externos;
Serviços de edição, revisão e tradução com foco em uma
cópia de alta qualidade e sem erros.

Ofereço uma combinação incrível de serviços administrativos e
de comunicação com mais de dezesseis anos de experiência,
mas, no momento, não tenho vagas disponíveis para novos
projetos. Os únicos serviços que estou oferecendo ao público
agora são:

FORMAÇÃO

Bacharel em Comunicação -

Comunicação Profissional com Honras

Administradora Sênior

INVESTIMENTO

R$197

POR HORA

Os preços estão em reais (BRL).

IMPORTANTE: a minha experiência como

administradora sênior faz com que eu

termine o trabalho mais eficientemente que

outras pessoas, então o custo/benefício

para o cliente é altíssimo comparado à

profissionais com menos experiência.



PORTFÓLIO 

DEPOIMENTOS

Gabriela Stapff

"Trabalhar com a Barbara foi o que fez a minha empresa se desenvolver tanto! Além de muito organizada e
pró ativa, faz tudo com muito amor e qualidade. Sua criatividade e olhar inovador me auxiliou em diversas
áreas e me incentivou a ser uma líder melhor. Graças a sua competência e experiência, ela agregou muito no
administrativo, suporte ao cliente, automação de campanhas e estruturação da empresa. Sou imensamente
grata pelos nossos caminhos terem se cruzado, e por poder trabalhar com alguém de extrema capacidade e
confiança! Indico e recomendo a mentoria e trabalho dela para todos que querem mais organização,
automação e resultados nos seus negócios digitais." (www.gabrielastapff.com / ig: @gabrielastapff)

Thaís Heringer

"Eu comecei o meu negócio online 100% sozinha. Conforme ele foi crescendo, precisei delegar algumas
atividades. Eu estava procurando um braço direito quando a Barbara me disse que poderia me ajudar com
o que eu precisava. Eu estava meio receosa pois estávamos em um fuso horário diferente, em lugares
muito distantes... Eu tinha muita coisa pra delegar e, ao mesmo tempo, não tinha como parar pra treinar
alguém. Precisava de uma pessoa que tivesse experiência e agilidade. O fato da Barbara estar longe, em
outro fuso, me deixou meio preocupada, mas ela me garantiu que iria dar certo e eu topei! Hoje, o que
tenho a dizer é: que bom que ela me deu a segurança que eu precisava pra começarmos a trabalhar
juntas. Realmente, ela é muito competente. Muito ágil, organizada, eficiente, comprometida, responsável e
profissional. Ela entrega antes dos prazos, domina as ferramentas (o que não sabe, está disposta a
aprender) e resolve todas as atividades que deleguei pra ela, sem ficar me perguntando várias coisas, o
que me ajudou demais a ter mais tempo e organização. Sem contar que temos valores e princípios
alinhados, o que é super importante pra mim. ♥ Gratidão, Bá! ♥" (ig: @thaisheringer)

“A Barbara aperfeiçoa tudo o que toca. Tive uma nova visão de comprometimento e dedicação depois de
trabalhar com ela. Chega a ser impressionante a sua impecabilidade. Ela consegue tornar as tarefas mais
desafiadoras em realização e praticidade, muito rapidamente. Ela tem um diferencial que é uma praticidade
profunda alinhada à uma sensibilidade que tornam o trabalho muito mais do que um trabalho, mas sim uma
inspiração para ser alguém com mais dedicação. Trabalhar com a Barbara foi muito além de qualidade (em
abundância), mas sim me ensinou sobre o que verdadeiramente é comprometimento e seriedade. Ela vibra
uma credibilidade imensa e traz ideias que realmente fazem a diferença. A Barbara é essa pessoa: a que faz
a diferença. Toda a diferença. Eu recomendo o trabalho da Barbara de olhos fechados pois trabalhar com
ela me fez querer crescer em responsabilidade e organização. A Barbara é única e sempre será, sem
nenhuma dúvida, o meu maior exemplo de dedicação e comprometimento. Gratidão por me trazer muito
mais do que um trabalho impecável, mas sim, grandes lições de vida. A Barbara é uma pessoa rara de
encontrar. Gratidão infinita!” (ig: @arthurastrologia)

Arthur N. Tedesco

Meu portfólio pode ser acessado pelo meu site: https://pt.barbaraprezia.com/

 

Meu LinkedIn pode ser acesso pelo link a seguir: https://www.linkedin.com/in/barbaraprezia/

"Para mim, que nunca imaginei ou planejei desenvolver caminhos pelos canais oferecidos pela internet,
conhecer a Barbara foi de fato uma benção, simplesmente porque a Barbara é uma pessoa que me passa
muita segurança. Para mim, nestes tempos em que a comunicação é um dos “pontos frágeis da
humanidade,” a Barbara se mostra uma pessoa extremamente responsável, pontual, organizada e muito
respeitosa, que, na minha opinião, são fatores de comportamento essenciais para que um profissional seja
bem avaliado. Entrar neste mundo virtual se tornou um desafio possível graças ao trabalho que a Barbara se
propõe a fazer e o faz com muito profissionalismo." (ig: @cristovaobrilho)

Cristovão Brilho

"Recebi uma consultoria com a Barbara para alinhar o perfil de duas funcionárias que precisava contratar e
foi incrível e muito esclarecedor, pois consegui ter mais clareza nas coisas que não tinha conseguido
perceber sozinha ainda sobre meu próprio negócio. A Barbara trás uma visão ampla e soluções práticas,
além de ser uma pessoa acessível e com ótima comunicação. Depois da minha total satisfação com essa
consultoria, contratei a Barbara também para me ajudar com alguns trabalhos pontuais e fiquei maravilhada
com os resultados e com todo processo. Ela é muito dedicada e confiável, além de ser uma pessoa amorosa
e fácil de lidar. Indico o trabalho da Barbara com todo meu coração." (ig: @calandgraf)

Carolina Landgraf

https://pt.barbaraprezia.com/
https://www.linkedin.com/in/barbaraprezia/

