


A EFE LAB é uma consultoria estratégica que trabalha em dois pilares: Brand e 
Business. 

O pilar Business resolve os mais diversos desafios empresariais através do 
design thinking, planejamento estratégico, lean startup e o que há de mais 
inovador e eficiente no mercado. 

Já o pilar Brand existe para posicionar marcas de maneira estratégica, onde elas 
mais vão se diferenciar no mercado, trazendo resultados tangíveis e conversão. 
Fazemos isso através do Marketing, Growth e do Branding.

Atendemos empreendedores, negócios e startups em diferentes estágios de 
desenvolvimento, desde a ideação até o crescimento e maturidade.

www.instagram.com/efe.lab

http://fabisoares.com/efe 
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Business
- Planejamento estratégico e OKRs
- Modelagem e diagnóstico de negócio
- Desenho de estratégias comerciais e empresariais
- Planejamento financeiro para captação de investimento e Due Diligence
- Gestão de time, processos internos e KPIs
- Conselhos consultivos, acompanhamentos de equipes e mentorias.

Brand
- Branding e planejamento estratégico
- Estratégia de posicionamento
- Diagnóstico de marca e comunicação
- Go-to-market Plan
- Growth Marketing
- Funil e Inbound Marketing



A visão da EFE é ter, até 2030, uma economia 
na qual os negócios conscientes e de propósito 
sejam a maioria das empresas no mercado.



Fabi Soares, fundadora da EFE LAB

Desenvolveu mais de 900  empreendedores e negócios desde 2015. É 
empreendedora, consultora, TEDx Talker,  integrante do Conselho de 
Inovação da AC Minas e fundadora da Mooca e da EFE LAB, uma consultoria 
estratégica com foco em construir e desenvolver marcas e negócios para 
um novo mundo mais consciente e complexo. Formada em publicidade, em 
2014 fundou a Mooca, um negócio de impacto e propósito - alinhado com os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU - que se tornou 
referência em Belo Horizonte pelo seu modelo de negócio e pela aceleração 
de empresas da economia criativa.
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Problema e diagnóstico

Imersão no negócio e no mercado

Jornada [co]criativa

Entrega de valor





Trabalho de consultoria totalmente excelente. Nos ajudou 
muito a direcionar nossos esforços para o caminho mais 
prático e direto, dado o nosso objetivo de marketing. Além 
disso, ela trouxe vários insights valiosos que nem nós que 
estamos todos os dias mergulhados nisso não percebemos. 
Uma das coisas mais legais é a profundidade que ela 
mergulhou no nosso business, sem "fórmulas mágicas" ou 
receitas de bolo. A entrega final foi realmente proveitosa.

Félix Kessler, co-fundador do Garimppa -  @garimppa



“Os trabalhos da Fabi trazem significado, tem propósito e 
geram valor. Possui foco e olhares sob óticas não 
observadas anteriormente pelo time. Tem envolvimento. 
Faz prosperar. Ela é inquieta, transita em métodos de 
gestão e estratégias de negócio. É informada e 
conectada.... Fabi era o combustível para nosso projeto ir 
além.”

Daniel Novaes - Head Digital da Inside e founder 
@mulherdigital



“Eu e a Fabi já nos conectamos de várias formas. Em todas 
elas o que mais me encanta é a sua potência e a sua 
entrega de alma para os projetos, que percebo sempre 
muito verdadeira. Disponibilidade, organização, conteúdo e 
sabedoria. A escolha por trabalhar com a Fabi e a EFE traz 
segurança e criatividade. De mulher para mulher: você é 
foda!”

Mariana Misk - Diretora da Oeste Design



“Fabiana é uma profissional séria, inovadora, criativa e, 
principalmente, realizadora. Sabe trabalhar em sociedade, 
em equipe, em condições favoráveis ou adversas e, 
sempre, com muita organização, foco e propósito. É dessas 
pessoas e profissionais muitos níveis acima da média. A 
Fabiana criou um negócio absolutamente novo e trilhou um 
caminho transformador, desafiador e vitorioso, que abriu 
muitos outros caminhos e construiu muitas outras marcas. 
Sou privilegiada por ter sido conselheira da Mooca e por 
ter aprendido tanto com a Fabi.”

Cris Guerra - escritora, podcaster e influenciadora digital



“A Fabi acreditou muito no propósito do negócio desde o 
comecinho e é uma pessoa que deixou um capital 
intelectual enorme para a marca. Ela tem me ajudado de 
uma forma incrível não só no processo de pitch e 
investimento do Shark Tank, mas em todos os desafios de 
gestão do negócio.”

Sarah Almeida - Empreendedora e Fundadora da Florent 
Moda Sustentável



Cases
www.efelab.com/cases 
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A biologia nos ensina que quanto mais diversidade existir em um ambiente mais 
resiliente ele se torna. O mesmo vale para os projetos da EFE LAB que muitas vezes 
trazem outros profissionais para colaborar e somar com a entrega. É o HUB EFE, que 
começa com todo networking da Fabiana e se escala exponencialmente junto de 
cada parceiro. 

 De acordo com cada desafio, ativamos um profissional dessa rede para colaborar. 
Ao trazer essa diversidade de atuação em torno do seu problema, geramos um 
resultado mais assertivo e de valor. Uma forma inovadora trabalho em rede que já 
gerou muitos resultados para diferentes clientes.

Algumas conexões do HUB:

@eucrisguerra @alinne.ferreiras@leovlz.co



Negócios melhores priorizam o bem-estar humano em 
cada decisão. O melhor não tem descanso, ele foca em 
melhorar com passos concretos de progresso. O melhor 
atrai pessoas melhores, que trabalham com um melhor 
senso de propósito e que trabalham melhor juntos. Você se 
relaciona melhor com clientes, fornecedores, comunidades 
e até com o governo. Você constrói marcas melhores para 
uma era de transparência com autenticidade.

John Grant - Better

“
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VAMOS FAZER 
MELHOR?


