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SERVICE 

DIGITAL 
Foco em nichos, com informação centralizada, permite uma maior 

eficiência e eficácia na comunicação e nas vendas. 

 
SERVICE 

 
SERVICE 

Todas as soluções hoteleiras 
num sítio só. 

BOOKING 
Todas as soluções de 

acomodação num sítio só. 

AIRBNB 
Todas as soluções de boleias 

num sítio só. 

UBER 
Todas as soluções sustentáveis 

num sítio só. 

PLANETIERS 
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PARCEIROS 

Digital 

Marketing Educação 

Social Entretenimento 

      Sustentabilidade e Ambiente 

Tudo o que podes fazer pelo planeta num sítio só. 

PARCEIROS 
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CONSCIENCIALIZAÇÃO 

& EDUCAÇÃO 

CRIAR VALOR 
Dois pilares para mudança global e eficaz. 

SOLUÇÕES 



O MUNDO HOJE 
PLANETIERS 
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PSICOLOGIA 

SAÚDE ORÇAMENTO STATUS 



COMO CHEGAR À MUDANÇA? 

EDUCAÇÃO 

PESSOAS 
  

PESSOAS COM AMBIENTE  
EM PRIORIDADE 

PESSOAS COM AMBIENTE  
EM PRIORIDADE 

PESSOAS 
  



“Brincar é a mais elevada  
forma de pesquisa.” 

 
 Albert Einstein 



“Brincar é a mais elevada forma de pesquisa.” 



EDUCAÇÃO 
PLANETIERS 
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BRINCAR 
“Comportamento que possui um fim em si mesmo, que surge livre, sem 
noção de obrigatoriedade e exerce-se pelo simples prazer que a criança 
encontra ao colocá-lo em prática.” 

 
Kishimoto 



AFONSITO 
À CONQUISTA DO AMBIENTE. 
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ACÇÃO POR EMOÇÃO 
É a emoção que induz acção no ser humano. 
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                   Ganha                        Perde  

Escolhe o ecoponto certo Deixa o ambiente poluído com lixo 

Desliga as luzes todas ao sair do jogo 
Deixa luzes acesas em divisões onde 

a personagem não está 

Planta hortas, árvores e plantas Deixa a rega ligada  

Constrói fontes renováveis de 
Energia 

Cidade cresce sem fontes renováveis 
de Energia 



“Se só tu mudares, o impacto pode ser invisível. 

Mas se a tua mudança inspirar os outros,  

aí mudamos o mundo.” 

Planetiers 
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www.planetiers.com 

sergio.ribeiro@planetiers.com 

Sérgio Ribeiro 

http://www.facebook.com/planetiersofficial

