
CONHEÇA OS SERVIÇOS
DA CONTEÚDO ATIVO



Conheça a Conteúdo Ativo

Certamente você já deve ter lido ou escutado em algum lugar frases
como "O conteúdo é rei" ou "Conteúdo não é rei, ele é todo o resto".
Essas afirmações, entre outras inúmeras, estão todas corretas. Vivemos
um momento que a chamada de COMPRE já não é mais suficiente. Hoje
você precisa dizer o POR QUE comprar, as vantagens vem antes do preço
e da negociação final. O seu negócio precisa ir além de uma simples
página nas redes ou um site com um catálogo de produtos incrível.
Para atrair o público toda sua comunicação precisa apresentar um algo
a mais, que envolva e encante.

E é por entender essa nova tendência mundial que Mariane e Ricardo
fundaram a Conteúdo Ativo, uma empresa de criação e gerenciamento
de conteúdo de comunicação para empresas. 
Sabemos que hoje as marcas necessitam cada vez mais se diferenciar
de seus concorrentes, pois todas estão ao alcance do público.
E para isso a palavra-chave é CONTEÚDO. 

Somos uma empresa jovem, com muita vontade de ajudar a sua marca
a se destacar no mercado.
Entre em contato e saiba mais.



O QUE FAZEMOS

Contamos com profissionais de Publi-
cidade & Propaganda e Marketing 
com especialização no digital, para 
criar materiais gráficos para o meio.
Produzimos peças como e-mail mar-
keting, posts para redes sociais, 
catálogos digitais e ilustrações de 
e-books.  

PRODUÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS PRODUÇÃO DE VÍDEO

Desenvolvemos conteúdo completo 
para a criação audiovisual.
Escrevemos o roteiro para passar a 
mensagem necessária, criamos o 
design para animações motion graph-
ics e definimos a estratégia para que 
seu vídeo alcance o público desejado.

PRODUÇÃO TEXTUAL

Atuamos produzindo textos criativos 
com conteúdo que gera engajamento 
em blogs, sites e redes sociais. Defin-
imos com o cliente a estratégia e com 
base nos temas propostos elabora-
mos os textos.



PACOTES COMPLETOS

PACOTE
CONTEÚDO
“MASTER”

PACOTE
CONTEÚDO
“SUPER”

• Nestes pacotes não haverá duplicação de artes. Cada rede terá sua produção específica.

• Para Facebook inclui a troca de capa e foto de perfil.

05 posts Facebook por semana;

05 posts Instagram por semana;

04 e-mails marketing (01 por semana);

02 artigos por mês (01 a cada 15 dias);

02 vídeos em animação (30 segundos)

ou 01 vídeo (1 minuto).

03 posts Facebook por semana;

03 posts Instagram por semana;

02 e-mails marketing (01 a cada 15 dias);

01 artigo por mês ;

02 vídeos em animação (30 segundos)

ou 01 vídeo (1 minuto).



PACOTES DE REDES SOCIAIS

PACOTE
05 POSTS

POR SEMANA

• Nestes pacotes as artes serão duplicados.

• Para Facebook inclui a troca de capa e foto de perfil.

05 posts Facebook por semana;

05 posts Instagram por semana;

03 posts Facebook por semana;

03 posts Instagram por semana;

PACOTE
03 POSTS

POR SEMANA



Artigos para blogs;
Textos para materiais publicitários;
Textos para redes sociais;
Roteiros para vídeos. 

CRIAÇÃO DE TEXTOS



TEM UMA IDEIA?

Tem uma ideia para sua comunicação?
Nós ajudamos a planejar
e executar a ação junto com você.

ENTRE EM CONTATO E SAIBA MAIS:
contato@conteudoativo.com.br


