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apresentação

A Portal BSB Comunicação & Marketing 
é uma empresa que atua no mercado 

desde 2.000, dedicada ao desenvolvimento 
de soluções de informatização e automação 

empresarial, com o enfoque para a Internet e 
comunicação empresarial. 

Nossa missão é fidelizar o cliente através da
qualidade e eficiência dos serviços executados. 

Dentre a gama de expertises da Portal BSB, 
podemos subdividi-los em Tecnologia de

 Informação (TI) e Comunicação Empresarial:

Tecnologia da Informação (TI): Desenvolvimento de 
Websites institucionais, desenvolvimento de Portais, 

E-commerce, B2B, Intranet, e-lerning, sistemas de automação
empresarial on-line e Desktop, administração de redes, 

APPs mobiles, administração e gerenciamento de banco de dados.

Comunicação empresarial: Criação de artes gráficas, criação de 
identidade visual, criação de logomarcas, elaboração de plano de 

mídia, editorias, conteúdos jornalísticos, traduções de textos em 
diversos idiomas, fotografias profissionais (eventos, modelos, ambientes, 
ensaios fotográficos, ...), diagramação de impressos e layouts em geral.
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Algumas condecorações, nacionais e 
internacionais,  conquistadas pela PortalBSB
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serviços
Aqui estão todos os serviços que a Portal BSB realiza.

www
Desenvolvimento Web

Criação de websites institucionais, portais 
corporativos e de conteúdo, e-commerce e intranet.

Desenvolvimento de Sistema
Desenvolvimento de sistema de gestão de RH,
financeiro, CRM, ERPs, APP mobilies e entre outros

Criação de Logomarcas

Criação de logomarcas, identidade visual do
material de comunicação e memorial descritivo.

Editoração, diagramação e artes gráficas
Editoração e diagramação de artigos impressos e
criação de artes gráficas em geral

SCS Quadra 1 Bloco E Ed. Ceará sala 503

Eventos em geral, lojas, restaurantes, agências, 
jornalístico, modelos, noivas, bebês e entre outros.

Serviços Fotográficos

Telefones: 61-3224-6447 / 3223-6071 / 98114-0169
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serviços

Todos os sites desenvolvidos pela PortalBSB são 
auditados e certificados pelos principais validadoras de websites que seguem

 os padrões nacionais e internacionais de Acessibilidade como a W3C e o Acesso 
Brasil. Sempre obtendo a pontuação máxima da avaliação, padrão AAA.

www

PADRÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DE ACESSIBILIDADE

Portal Brasília Web
www.brasiliaweb.com.br
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Websites, Portais, E-commerce, Intranet e CMS.

Desenvolvimento Web
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serviços

Todos os serviços web desenvolvidos pela PortalBSB recebem a otimização
SEO, que em poucas palavras, são técnicas aplicadas para que os mecanismos

de buscas robóticos, como o Google, localizem com facilidade o site do cliente
e que ele seja exibido sempre em destaque nos resultados.

www

OTIMIZAÇÃO SEO

Alguns exemplos

Map Site

Meta tags dinâmicas

Google Analitycs
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Websites, Portais, E-commerce, Intranet e CMS.

Desenvolvimento Web
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serviços

A PortalBSB desenvolve o seu próprio CMS (Content Manager System) e
totalmente personalizado para o site do cliente, onde todo o seu conteúdo é

gerenciável de forma remota e sem a necessidade do usuário ter conhecimentos
técnicos, pois o sistema é de fácil e objetiva operacionalização além de ser

totalmente auto explicativo e intuitivo, sempre utilizando liguagem clara popular e 
em língua portugues, além seguir os padrões ABNT.

www

CMS PROPRIETÁRIO

Alguns recursos do CMS

Gerenciamento de níveis de acesso

Gerenciamento de usuários

Auditoria de Logs de acesso ao CMS

Gerenciamento de Tópicos do site

Gerenciamento de Conteúdo Texto

Gerenciamento de Imagens e Vídeos

Gerenciamento de Banners e Publicidades

Gerenciamento de cadastro de internautas

Gerenciamento de Newsletters e Mailings

Gerenciamento de Quiz

Gerenciamento de Enquetes

Gerenciamento de Atendimentos e Chamados

Relatório de audiência do site

BSBPortal
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Websites, Portais, E-commerce, Intranet e CMS.

Desenvolvimento Web
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serviços

Com o avanço da tecnologia e dos meios de acesso a elas, muito dispositivos
foram criados para facilitar o acesso a informação do usuário em qualquer lugar
que ele esteja. Com esta nova demanda, vieram os dispositivos móveis (mobile)

com quase as mesmas funcionalidades de um PC. Atualmente o acesso a internet
por dispositivos móveis é de 43 milhões de brasileiros. Por isso criou-se a

necessidade dos sites acompanharem esta tendência para facilitar a usabilidade e
sua navegabilidade nos dispositivos móveis, na qual o layout se adapta aos

mais diversificados tipos de equipamento, resolução e marca, alterando o sua apresentação
 e sistema de navegação automaticamente para cada equipamento. Este é o chamado

layout responsivo (responsive) que antes de serem adaptados para os dispositivos móveis
era chamado de layout flúido (fluid) por ser exibido sempre 100% da tela, se adaptando

automaticamente ao tamanho e resolução delas.

Importante não confundir layout responsivo com aplicativo para mobiles, pois por mais que o
layout seja desenvolvido para este tipo de equipamento e sua navegação seja igual a um

APP, seu acesso não é através de download do aplicativo e sim acessado via browser.

www

SITES COM LAYOUTS RESPONSIVOS (RESPONSIVES)

BSBPortal
Comunicação e Marketing

SCS Quadra 1 Bloco E Ed. Ceará sala 503

Para visualizar o efeito neste site
desenvolvido pela PortalBSB, acesse:

http://quirktools.com/screenfly/

e no campo URL, digite:

www.classebeneficios.com.br/parceiro/

e clique Enter

Telefones: 61-3224-6447 / 3223-6071 / 98114-0169

Websites, Portais, E-commerce, Intranet e CMS.

Desenvolvimento Web

Brasília/DF - CEP: 70.303-900
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Websites, Portais, E-commerce, Intranet e CMS.

Desenvolvimento Web
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Uma pequena amostra de sites desenvolvidos pela PortalBSB

Brasília Web Anna Paula Fotografias

Todos sites desenvolvidos pela PortalBSB são multiplataformas e testados nos principais 
browsers do mercado. Os sites são implementados com a mais avançada tecnologia web que 

deixa-os rápidos e exibíveis em todos os tipos de equipamento e sistema operacional. 
Todos os sites são EXCLUSIVOS, NÃO TRABALHAMOS COM TEMPLATES.

Telefones: 61-3224-6447 / 3223-6071 / 98114-0169

Classe Benefícios - Venda de planos de saúde onlineCirurgião Plástico Dr. Fábio Faria

Brasília/DF - CEP: 70.303-900
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Contenge Conteiner

Cirurgias Íntimas - Dr. Fábio Faria

1ª Oficina Brasília Web de fotografia

ViouVi - Site de relacionamento adulto

Telefones: 61-3224-6447 / 3223-6071 / 98114-0169

Intranet da Chevrolet (GM)

O Diplomata

Brasília/DF - CEP: 70.303-900
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Zexx Logística

Rejane Buffet

Academia da Aprovação Vale Forte

Sistema CMS

Telefones: 61-3224-6447 / 3223-6071 / 98114-0169

Brasília/DF - CEP: 70.303-900
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Mais Tenis

BSB Park Matrix Som e Luz

Prime Assistance

Spa Ortomolecular

Sistema de pagamento online integração com a Cielo
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Clínica Incorpore Cirurgia Plástica BR

Saúde Pré Pago

Polyelle Calçados Plástica DF

Restaurante Grand China

Telefones: 61-3224-6447 / 3223-6071 / 98114-0169
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Loro Jones Guitarrista do Capital Inicial

Júnior Radiadores Centro de Otorrino Brasília

Sandálias Koc Pitt

Resaurante Jiken

COBRAL
C E N T R O   D E   O T O R R I N O   B R A S Í L I A

Página Inicial   |   Quem Somos   |   Exames e Procedimentos   |   Artigos   |   Convênios   |   Dicas ùteis   |   Links Úteis   |   Fale Conosco

Centro Médico de Brasília - Quadra 716 Sul Bloco E sala 202
Brasília/DF - CEP: 70390-700

Fone: 61-3245-1833 - Fax: 61-3346-3772

A  possui um corpoCOBRAL
clínico com profissionais
altamente qualificados

Agendamento de Consultas

Corpo Clínico

Cirurgias

Exames

Terapias

DestaquesQuem Somos

A COBRAL é uma especialidade médica que tem se desenvolvido muito nos últimos anos, principalmente 
devido à evolução dos métodos diagnósticos (Tomografia Computadorizada e Ressonância Nuclear 
Magnética) e ao moderno arsenal cirúrgico (microscopia e videoendoscopia de alta definição).

Como o próprio nome sugere, é a área da medicina responsável pelo diagnóstico e tratamento das 
condições que acometem os ouvidos (oto), nariz (rino) e garganta (laringo) de adultos e crianças.

O Otorrinolaringologista é o profissional médico clínico e cirurgião considerado especialista nesta 
área, e tem sua atenção voltada principalmente para os distúrbios da audição e equilíbrio, respiração e 
olfato (cheiro), voz e vias aéreas superiores.

Leia mais

Belém Web

Telefones: 61-3224-6447 / 3223-6071 / 98114-0169

Brasília/DF - CEP: 70.303-900
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Fundos Solidários

OdontoPrev Sistema de pagamento online intregação Tray Checkout

Conselho Regional de Psicologia

DDY Forro de PVC

Telefones: 61-3224-6447 / 3223-6071 / 98114-0169

Brasília/DF - CEP: 70.303-900
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serviços

A PortalBSB desenvolve sistema personalizado baseado nas necessidades
de cada cliente. De um CRM a um ERP completo, nós implementamos os

projetos utilizando as melhores práticas do mercado em gerenciamento de
projetos e dentre elas as definidas no CBOK e PMBOK. Nosso corpo de talentos é

composto por profissionais que possuem formação e conhecimento específico para
uma boa gestão de seu projeto.

Todos os projeto seguem as 5 fases, ou grupos, de processos de gerenciamento 
de projeto.

1 - Iniciação: Fase de identificação das necessidades, da viabilidade, orçamentos e 
cronogramas, a equipe que irá trabalhar e a proposta. É a fase onde se inicia oficialmente o 

projeto através do Termo de Abertura.
2 - Planejamento:  Estudos e análises,recursos e o detalhamento do plano.

3 - Execução:  Execução dos planos do projeto, coordenação de pessoas e outros recursos 
para executar o plano.

4 - Controle: Monitoramento, controle e modificações.
5 - Finalização: Aceitação formal do projeto (com verificação de escopo) ou fase para a sua 

finalização.

SISTEMAS PERSONALIZADOS

BSBPortal
Comunicação e Marketing

SCS Quadra 1 Bloco E Ed. Ceará sala 503

Desenvolvimento de Sistema
Gestão de RH, financeiro, CRM, APPs, ERPs e outros

Telefones: 61-3224-6447 / 3223-6071 / 98114-0169

Brasília/DF - CEP: 70.303-900
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Uma pequena amostra de sistemas desenvolvidos pela PortalBSB

Software sob medida. Invista num software desenvolvido especialmente 
para você, fácil de utilizar e que se adapta ao seu modelo de negócio. Somos 

especializados em desenvolvimento de softwares e apps mobiles personalizados
 para Comércio, Indústria, Empresas de Serviços, Distribuidoras e Escolas.

Gestão de: RH, compras de vales, pedidos e financeira da Valex Pesquisa de conhecimentos específico de profissionais da UNB

Gestão de patrimônio e tombamento - Sindjus Repositório do sistema de gestão de contratos e projetos - SUDENE

Desenvolvimento de Sistema
Gestão de RH, financeiro, CRM, ERPs e outros

Telefones: 61-3224-6447 / 3223-6071 / 98114-0169

Brasília/DF - CEP: 70.303-900
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serviços

Para criarmos uma logomarca e posteriormente toda a identidade visual
da marca, finalizando com o memorial descritivo, seguimos todos as etapas

que vão desde o conhecimento do cliente, através de um briefing, seu 
segmento e serviços, concorrentes, público alvo e entre outros até a 

inicialização das campanhas de marketing para lançá-la no mercado e ter o 
reconhecimento do consumidor foco, conforme abaixo. 

BSBPortal
Comunicação e Marketing

SCS Quadra 1 Bloco E Ed. Ceará sala 503

Criação de Logomarcas
Logomarcas, identidade visual e memorial descritivo.

Após o resultado final da criação
da logomarca, é hora de criar toda

identidade visual que será utilizada
pela empresa, padronizando todos
os seus materiais de comunicação

com o cliente como: cartões,
pastas, envelopes e entre outros.

Por fim é criado o memorial 
descritivo da logo, na qual 
registraremos todas as 
especificiações da logomarca como 
cores RGB, fontes, aplicabilidades
e entre outros detalhamentos. Todas
aplicações da logomarca deverão
seguir os padrões determinados
neste documento final.

1

2

3

Telefones: 61-3224-6447 / 3223-6071 / 98114-0169

Brasília/DF - CEP: 70.303-900
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Criação de Logomarcas
Logomarcas, identidade visual e memorial descritivo.

Telefones: 61-3224-6447 / 3223-6071 / 98114-0169

BSB
F  O  O  D

AudiohitZ
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Uma pequena amostra de artes gráficas criadas pela PortalBSB

Criamos todos os tipos de artes gráficas para as mais diversificadas finalidades como:
folder, cartaz, diagramação de jornal e revista, banner publicitário para sites, artes para 

envio de mailings e entre outros serviços.

Editoração, diagramação e artes gráficas em geral

Editoração, diagramação e artes gráficas

MOTIVOS PARA SORRIR! 

Plano Odontológico perfeito 
para você e sua família.

Especialidades cobertas

. emergência 24 horas

. diagnóstico

. dentística 

. radiologia

. prevenção
                   

ORTODONTIA (aparelho + documentação + manutenção)

Sorriso saudável por um preço que você pode pagar.

A partir de

. periodontia

. odontopediatria, 

. cirurgia

. endodontiapróteses 

SAIBA MAIS

“Há um tempo em que é preciso 
abandonar as roupas usadas, que 

já têm a forma do nosso corpo, e 
esquecer os nossos caminhos, 

que nos levam sempre aos 
mesmos lugares. É o tempo da 
travessia: e, se não ousarmos 

fazê-la, teremos ficado, para 
sempre, à margem de nós mesmos.”

NOSSOS

PRINCÍPIOS

1. Unidade de ação, respeitando a diversidade de opiniões;

2. Trabalhar pela união da classe e pelo fortalecimento dos vínculos entre 
Auditores Fiscais de todo o Brasil, rejeitando quaisquer posturas divisionistas e 
radicais;

3. Zelar pela democracia e pela liberdade de pensamento e de expressão, 
afastando todo tipo de patrulhamento ideológico;

4. Lutar pela implementação de uma agenda política de fortalecimento da classe, 
desprezando a mera disputa pelo poder ou por cargos no sindicato;

5. Participação permanente das bases, com a manutenção do foco nas discussões 
de temas intrínsecos ao interesse da categoria, objetivando a construção de um 
projeto que alinhe os objetivos da classe com o interesse maior da sociedade;

6. Não adesão à polarização do sistema político-sindical vigente.

CHAPA3

Fernando Teixeira de Andrade - 1946 a 2008

http://www.mensagemdabase.com.br

CHAPA3 -  MENSAGEM DA BASE
http://www.mensagemdabase.com.br

Em 11 e 12 de novembro
VOTE: 

Revista

Marca páginas

Arte de Mailing

O cartão que
facilita a sua vida.

Banners publicitários para websites

Seu cartão
de Benefícios.

Slides para animações em websites
e apresentações

Telefones: 61-3224-6447 / 3223-6071 / 98114-0169

Brasília/DF - CEP: 70.303-900
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Uma pequena amostra dos trabalhos de nossos fotógrafos

Com uma equipe liderada pela fotógrafa Anna Paula Barros, realizamos toda a cobertura
fotográfica de seu casamento, aniversário, desfile de moda, editoriais, modelos, crianças, 

gestantes, casais, sensuais e muito mais. Site de Anna: www.annapaulafotografias.com.br

Eventos em geral, lojas, modelos, gestantes, agências, ...

Serviços Fotográficos

Telefones: 61-3224-6447 / 3223-6071 / 98114-0169

Brasília/DF - CEP: 70.303-900
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