CARTA DE APRESENTAÇÃO

Sobre a Odete.com.br
Se você pudesse mudar o mundo, fazer uma benfeitoria ou ajudar de alguma maneira a
melhorar a vida de milhões de pessoas, o que você faria? Como você agiria? Que tipo de
ideia ou que atitude você pensaria em colocar em prática?
Em respostas a estas perguntas, surgiu a plataforma Odete!
Somos uma plataforma que funciona como um “classificados”, com mais de 20
mil profissionais de limpeza, tornando os serviços de diaristas mais acessíveis
para os brasileiros.
Aqui, elas podem oferecer e serem contactadas pelos seguintes serviços:
Lavar, passar, cozinhar, faxinar e organizar.

Qual o propósito e objetivo?
Melhorar a experiência de serviços para diaristas e contratantes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Facilitar o acesso à kits de limpeza;
Ter acesso a avaliações que outros contratantes fizeram sobre as diaristas;
Encontrar diaristas que estejam mais próximas de sua região;
Ter acesso diaristas mais capacitadas;
Linha de crédito para diaristas;
Fornecer acesso facilitado e diferenciado a produtos de parceiros;
Capacitação pessoal, profissional e digital das diaristas;
Firmar parcerias com marcas que tenham o mesmo propósito;

Nosso objetivo é conectar pessoas que precisam de uma oportunidade de trabalho ou que
trabalhem na área da limpeza, sejam elas diaristas profissionais ou pessoas que tenham
bons conhecimentos e prática em lavar, passar, cozinhar, faxinar e organizar, a milhões de
pessoas ou empresas que precisem de serviços dessa área, todos os dias.

Além disso, queremos capacitá-las profissionalmente, através de cursos, dicas, informações
e conhecimentos variados, para que tenham empoderamento profissional e alcancem o
próximo nível!
Incluí-las digitalmente, fornecendo o máximo de recursos disponíveis e acessíveis no
mercado!
Mudar o modelo de negócio do mercado, que atualmente é arcaico e desatualizado, e que
impõe regras e desfavorece os profissionais que realizam o serviço.

Onde queremos chegar?
Estamos só começando, ainda bem, mas já somos a maior plataforma de diaristas atuando
em todo Brasil e tão logo iremos mudar a maneira de como as pessoas interagem na
contratação de diaristas.
Nossos projetos usam tecnologia de ponta e recursos maximizados. Ninguém joga dinheiro
no lixo!

Nosso time!
https://www.linkedin.com/i
n/antoniomeireles/

https://www.linkedin.com/i
n/raphael-oliveira-qgx/

https://www.linkedin.com/i
n/felipehuggler/
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Nossos números
A Odete nasceu em 2015, sem pretensão alguma.
Ela foi criada para solucionar um problema pessoal!
Ao longo do período, vimos um crescimento considerável da base de dados e identificamos
uma oportunidade de solucionar através de tecnologia, um problema da sociedade.
Neste ano, decidimos colocar todas as nossas energias no projeto. Revisamos praticamente
tudo e estamos criando novas soluções! Nossos números mudam diariamente, como
demonstrado no resumo abaixo, com o último dado registrado.

Dashboard interno

facebook.com

Odete está presente em todo território nacional

https://analytics.google.com/

https://pt.semrush.com/

Nossos canais:
Hoje, nosso engajamento nas redes sociais é através das seguintes plataformas:
-

https://facebook.com/odete.com.br
https://www.instagram.com/odetediarista/
https://www.youtube.com/channel/UCbS-hNOkZl7xvr1XcN1CoVw
http://www.odetediarista.com.br/

Nossos parceiros

Capacitação e formação de diaristas e domésticas
http://organize-c.com.br

https://www.instagram.com/analeticia.meireles/
couch
e
QUEREMOS VOCÊS COMO NOSSOS PARCEIROS!!!
odete.com.br

