
PORTFÓLIO DE AÇÕES 
Fevereiro/2017 

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



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  
• Criação de sites e blogs  
• Produção de Conteúdo para web e impressos 
• Redes Sociais 
• Comunicação Empresarial 
• Assessoria de Imprensa 
• Análise de Tendências e Comunicação Internacional 



Cliente: Petchannel  
 
E-book:  
Carrapatos: veja dicas para 
tratar esse vilão  
 
Anúncio Facebook:  
+ de 1000 curtidas e 
 249 compartilhamentos 

Inbound Marketing 



Cliente: Petchannel  
 
E-book:  
Receita de dias das 
mães Bolo Pet  
 
Anúncio Facebook:  
+ de 1000 curtidas e 45 
compartilhamentos 

Inbound Marketing 



Ações  
• Produção de páginas de captura de leads – landing pages  
• Estratégia de marketing de conteúdo (SEO) 
• 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 



Montenegro Carnes 
www.montenegrocarnes.com.br  

Ações  
• Produção de páginas de 
captura de leads – landing 
pages  
• Estratégia de marketing de 
conteúdo (SEO) 

 

Inbound Marketing 

http://www.montenegrocarnes.com.br/


Criação de sites e blogs 
Identidade visual, arquitetura de informação, design, layout e programação. 
Plataforma Wordpress. 
 

www.gruporian.com.br 
www.espaconave.estacio.br 



www.estaciomoda.com.br 

Destaques 

www.estaciocinema.com.br 

www.petchannel.com.br  www.sofiadaumamordida.com.br 

www.estaciogastronomia.com.br 

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


Intranet – Share Point 
Comunicação Interna João Fortes 



AGENDA: divulgação de eventos, cursos, palestras, treinamentos, etc... 

 

 

Newsletters 



INFORMES: notícias publicadas na Intranet. 

 

Newsletters 



INFORMES - notícias publicadas em sites e blogs. 

 

Newsletters 



Divulgação de 

lançamentos, 

estreias, 

promoções, 

campanhas, 

concursos..  

 

 

 

E-mail marketing 



ESPECIAIS – cobertura de eventos, datas importantes, estreias... 

 

Newsletters 



Marketing de conteúdo – SEO, entrevistas, redação, diagramação e revisão. 

Estratégia de Conteúdo 

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


Jornais impressos 

Estratégia de Conteúdo 

João Fortes Engenharia Seac-RJ (distribuição mensal) 



Jornais impressos 

Folder institucional 

Fundação Ataulpho de Paiva 

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


Redes Sociais 
Petchannel: 1241 curtidas no primeiro mês. www.facebook.com/petchannelbrasil  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/petchannelbrasil


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


Redes Sociais 
Seac-RJ: ações de engajamento https://www.facebook.com/seacrj  

 

 

 

https://www.facebook.com/seacrj
https://www.facebook.com/seacrj


Redes Sociais 
Estácio: datas comemorativas   

 

 

 



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

clipping, análise de riscos e elaboração de estratégias para divulgações. 
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Assessoria de Imprensa 
Apuração, produção de releases e artigos, contato com imprensa, divulgação, 

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

 

 

 

Fundação 
Ataulpho de 
Paiva 

Estácio 



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

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

 

 

 
Curso Sapientia 



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

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

 

 

 

Boletim anual de mídia 

 

http://www.seac-rj.com.br/home/
http://www.seac-rj.com.br/home/


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

www.sparksheet.com/author/renata-acioli/  

http://sparksheet.com/hollywood-brazil-why-filmmakers-love-rio/
http://www.sparksheet.com/author/renata-acioli/
http://www.sparksheet.com/author/renata-acioli/
http://www.sparksheet.com/author/renata-acioli/


Business Trip 
Delegação brasileira na Conferência de Mídia de Colônia, Alemanha. 

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


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.  



Nossos clientes e parceiros 

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 

Comunicação Interna e 

e-mail marketing 

Rio de Janeiro 

Produção de conteúdo, design 

e programação do site 

Rio de Janeiro e Brasília 



Agradecemos a sua atenção e  
esperamos que tenham gostado. 

Conteúdo para todo mundo. 
www.mundomidias.com.br  
www.facebook.com/MundoMidias  

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

