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Coloque a sua empresa no 
mundo e na mídia. 
 Somos uma agência carioca especializada em comunicação, no sentido 

literal da palavra. Ouvimos o cliente, apresentamos propostas, trocamos 

informações e, juntos, encontramos a melhor forma de apresentar um 

conteúdo de qualidade para todas as mídias. 



O que fazemos 
 Mapeamento e diagnóstico de comunicação 

Produção de Conteúdo para web e impressos 

Inbound Marketing 

Redes Sociais 

Assessoria de Imprensa 

Análise de Tendências e Comunicação Internacional 



Inbound Marketing 
 

 

 

 

Cliente: Petchannel 

 

Produtos digitais criados 

E-book:  Carrapatos: veja dicas para tratar esse vilão 

Página de captura: www.ebook.mundopetchannel.com.br/capturacarrapato 

Anúncio Facebook: + de 1000 curtidas e 249 compartilhamentos 
www.www.facebook.com/1004516222910730/posts/1267171833311833   

 

 

http://www.ebook.mundopetchannel.com.br/capturacarrapato
http://www.www.facebook.com/1004516222910730/posts/1267171833311833


 

 

 

 

 

E-book:  Receita de dias das mães Bolo Pet 

Página de captura: www.receitas.mundopetchannel.com.br/receitabolopet  

Anúncio Facebook: + de 1000 curtidas e 45 compartilhamentos 
www.facebook.com/1004516222910730/posts/1277931162235900  
 

Inbound Marketing 

http://receitas.mundopetchannel.com.br/receitabolopet
http://www.facebook.com/1004516222910730/posts/1277931162235900


 

 

 

Ações 

Produção de páginas de captura de leads – landing pages 

Estratégia de marketing de conteúdo 

Contatos comerciais e parcerias para criação de produtos digitais 

Ferramenta utilizada: Lead Lovers 

 

Resultados 

 

Em apenas 20 dias, o cliente conquistou 223 leads. 

• E-book Carrapatos: 100 leads 

• Receita Bolo Pet: 112 leads 

• Formulários de assinatura de newsletter: 11 leads 

 

Inbound Marketing 



Criação de  
sites e blogs 

Criação de design, layout, 

identidade visual, 

logomarca, sites e blogs 

em plataforma wordpress. 

 

www.sofiadaumamordida.com.br 

Cliente: Sofia Mesquita 

http://sofiadaumamordida.com.br/
http://sofiadaumamordida.com.br/
http://sofiadaumamordida.com.br/


Criação de  
sites e blogs 

Criação de design, layout, 

identidade visual, 

logomarca, sites e blogs 

em plataforma wordpress. 
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Cliente: Estácio 



Intranet – Share Point 
Cliente: João Fortes Engenharia 



E-mail marketing  

Divulgação de lançamentos, 

estreias, promoções, 

campanhas, concursos.  

 

 

 

Cliente: Estácio 



Newsletters 

Comunicação interna 

divulgação de entrevistas e 

notícias publicadas na Intranet. 

 

 

Cliente: João Fortes Engenharia 



Newsletters 

Informes - divulgação de 

entrevistas e notícias 

publicadas em sites e blogs. 

 

 

Clientes: Estácio e FAP 



Newsletters 

Especiais – cobertura de 

eventos 

 

 

 

 

Cliente: Seac-RJ 



Conteúdo 

Produção de entrevistas, artigos, 

matérias e notas para divulgação 

em jornais impressos, sites, 

intranet ou blogs. 
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Cliente: Estácio 

http://estaciogastronomia.com.br/juan-bertoni-e-preciso-passar-por-todas-as-etapas-ate-virar-chef/


Branded  
Content 

Produção de estratégias de 

conteúdo com aplicação de  

técnicas de SEO. 

 

Cliente: Grupo CCAA 

http://www.ccaa.com.br/canalccaa/


Jornais impressos 
 

Cliente: João Fortes Engenharia  
Jornal quinzenal 

Cliente: Seac-RJ  
Jornal mensal 



Folder Institucional 

Cliente: Fundação Ataulpho de Paiva 

http://www.fundacaoataulphodepaiva.com.br/blog


Redes Sociais 
Estácio Gastronomia: 26.596 curtidas – 2 mil curtidas em 08 meses. Média de 

curtidas por post: de 100 a 300 curtidas. www.facebook.com/estacio.gastronomia 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/estacio.gastronomia


Assessoria de Imprensa 

Apuração, produção de releases e artigos, contato com imprensa, divulgação, 

clipping, análise de riscos e elaboração de estratégias para divulgações. 

 

 

  
• Mudança da imagem da imagem da instituição na imprensa. 
 

• Sindicato se tornou referência no tema asseio e  
       conservação, economia, legislação, terceirização e empregos. 
   

• Hoje gera mídia espontânea (é procurado pela imprensa).  

 Caso Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação 



Assessoria de Imprensa 
Cliente: Seac-RJ 



Assessoria de Imprensa 
Cliente: Petchannel 



Assessoria de Imprensa 
Cliente: Estácio 



Assessoria de Imprensa 
Cliente:  
Fundação Ataulpho de Paiva 



Cliente: Curso Sapientia 

Assessoria de Imprensa 



Comunicação internacional 
Produção de matérias sobre tendências, marketing e mercado brasileiro.  

 

http://sparksheet.com/hollywood-brazil-why-filmmakers-love-rio/


Análise de Tendências 
 Produção de relatórios sobre o mercado de comunicação e oportunidades de 

investimentos no Brasil para a empresa Future Foundation, de Londres, Inglaterra.  



Cobertura da Conferência de Mídia de Colônia, Alemanha 

Análise de Tendências 
 

http://www.cologne-conference.de/


Comunicação interna e 

executiva e tendências 

Rio de Janeiro 

Marketing Digital, produção de 

conteúdo para web e redes sociais  

e Assessoria de Imprensa 

Rio de Janeiro 

 

Assessoria de imprensa e 

comunicação 

Rio de Janeiro 

 

Assessoria de imprensa e 

produção de conteúdo 

Rio de Janeiro e São Paulo 

 

Publicação de matérias 

e entrevistas sobre 

marketing e mercado de 

mídia no Brasil  

Canadá 

Análise de Tendências 

Oportunidades de 

 investimentos no Brasil  

Inglaterra 

Comunicação Internacional 

Alemanha 

Nossos clientes e parceiros 

Comunicação Interna e 

e-mail marketing 

Rio de Janeiro 

Produção de conteúdo, design 

e programação do site 

Rio de Janeiro e Brasília 



www.mundomidias.com.br         www.facebook.com/MundoMidias 
 

Contato: Renata Acioli 
renata@mundomidias.com.br 


