


QUEM SOMOS



Somos uma empresa especializada em 
desenvolvimento de sites, aplicativos e gestão 
de mídias sociais.

Usando a nossa criatividade e potencial 
ideológico, oferecemos aos nossos clientes 
soluções em internet com intuito de melhorar 
a relação de sua empresa com seus clientes. 

Claro, antes de assumir qualquer negócio, nós
cuidadosamente estudamos o cliente, o 
produto e o mercado, para fornecer uma base 
estável para nossas idéias.



SERVIÇOS



Desenvolvemos sites otimizados com 

templates exclusivos e totalmente 

responsivos.

Sites Responsivos

Desenvolvemos sistemas web adaptados 

de acordo com a necessidade de sua 

empresa.

Sistemas Web

Traga sua ideia para a JOTIVA. 

Desenvolvemos aplicativos para mobile 

(Android, iOS) e desktop.

Aplicativos

Lojas virtuais com todos os recursos 

necessários para ter um e-commerce de 

sucesso.

E-commerce

Criamos sua identidade visual de acordo 

com as percepções, preferências, sonhos, 

valores e estilo.

Identidade Visual

E-mails marketing disparados de acordo 

com normas internacionais para sua 

empresa.

E-mail Marketing



CASES
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Gospel Play é a forma mais simples de assistir a filmes, séries, pregações e muitos outros 
conteúdos sem sair de casa. Nosso serviço de assinatura conta com vasto número de 
títulos, são centenas de títulos de todos os gêneros à sua escolha, incluindo estudos, 
documentários, lançamentos e até shows musicais. 

GOSPEL PLAY

O QUE FOI FEITO

Plataforma de Vídeos on Demand Aplicativo

Gestão de Mídias Sociais E-mail Marketing

AVALIAÇÃO DO CLIENTE

SITE

“ A JOTIVA representou uma evolução, visto que passamos a 
trabalhar com as mais modernas tecnologias disponíveis no 
mundo. Isso agregou muito valor para o nosso negócio, 
garantindo escalabilidade e alta disponibilidade para as 
aplicações." - Silas Filho

h�ps://www.gospelplay.com



Bem localizada, em pleno oásis verde da Estrada da Paz, no bairro do Alto da Boa Vista, 
na cidade do Rio de Janeiro, a Capela do Santo Cristo dos Milagres, foi construída em 
1940 por um grupo de portugueses, nascidos em Açores e devoto do santo padroeiro 
daquela cidade. 

CAPELA SANTO CRISTO DOS MILAGRES

O QUE FOI FEITO

Desenvolvimento da logo Website Responsivo

Criação de Mídias Sociais Plataforma de Parceiros

AVALIAÇÃO DO CLIENTE

SITE

“ O permanente aperfeiçoamento da equipe e o alto nível de 
exigência de seus gestores é uma constante na JOTIVA, que 
sempre se preocupou em nos oferecer o que existe de melhor 
disponível no mercado. “

h�p://www.capelasantocristo.com.br

- Andréa Mouta



A Associação Vitória em Cristo (AVEC), que faz parte do Ministério Silas Malafaia, tem por 
missão divulgar as verdades das Sagradas Escrituras, através do programa televisivo 
Vitória em Cristo, cruzadas e congressos, enfatizando que o homem só encontra 
salvação em Cristo Jesus.

ASSOCIAÇÃO VITÓRIA EM CRISTO

O QUE FOI FEITO

Website Responsivo

AVALIAÇÃO DO CLIENTE

SITE

“ Podemos considerar a JOTIVA mais uma de nossas 
parceiras. Combinando excelente atendimento, 
flexibilidade, eficiência e eficácia,os trabalhos e 
projetos entregues hoje fazem parte do dia-a-dia 
de nossa organização“

h�ps://www.vitoriaemcristo.org

- Pr. Silas Malafaia

SEO (Search Engine Optimization)

Sistema de doações online



CLIENTES

globaltti





CONTATOS

globaltti



CONTATOS

globaltti

Rua Augusto Vasconcelos, N° 544, SL 453, 
Campo Grande - Rio de Janeiro / RJ

+55 (21) 3687-9673 contato@jotiva.com.br


