
portfólio



comunicação que reinventa_



reinventando-se a cada dia_
Ao mesmo tempo em que nunca tivemos 
tantos instrumentos à mão para nos 
comunicar, na mesma proporção, tem sido 
um desafio hercúleo estabelecer uma 
comunicação eficiente, criativa e que gere 
resultados. Afinal, as fontes de informação 
no mundo são cada vez mais inesgotáveis.
Acreditamos que a experiência, a técnica e 
a sede pelo novo nos impulsionam a traçar 
estratégias de comunicação criativas, 
capazes de acertar no alvo os anseios e 
expectativas de nossos clientes. 

É a Proativa, desde 2001, produzindo 
comunicação que reinventa!



o que fazemos_
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO
ASSESSORIA DE IMPRENSA 2.0
CLIPPING SETORIAL
GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS
DESENVOLVIMENTO DE SITES
PRODUÇÃO DE CONTEÚDO
REVISÃO DE TEXTOS
FOTOGRAFIA
DIAGRAMAÇÃO
PUBLICIDADE E PROPAGANDA
BRANDING E DESIGN GRÁFICO
MEDIA TRAINING
COACHING
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
DE COMUNICAÇÃO

CLIPPING SETORIAL

ASSESSORIA DE IMPRENSA 2.0

Estruturamos as estratégias de Comunicação de 
nossos clientes a partir dos objetivos traçados pela 

organização em todas as áreas, desde a Comunicação 
Interna até a Comunicação com o público final. 

Monitoramos a presença de nossos clientes 
na mídia, bem como de sua concorrência e do 

mercado em geral em que atuam. 

Nosso diferencial é identificar estratégias 
de Comunicação que posicionem nossos 
assessorados na mídia on-line e convencional, 
de forma espontânea, incluindo relacionamento 
junto a influenciadores digitais.

GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS
Atuamos no planejamento, monitoramento e 
estímulo ao engajamento do público por meio de 
estratégias digitais criativas e conectadas com 
os objetivos de nossos assessorados.



DESENVOLVIMENTO DE SITES
Desenvolvemos websites, hotsites e blogs com 

linguagem e layout adequados ao perfil de cada público.

PRODUÇÃO DE CONTEÚDO

Levantamento de informações, alinhamento 
de conteúdos com a linguagem apropriada 
para cada produto de comunicação.

REVISÃO DE TEXTOS
Revisamos textos editoriais, jornalísticos e técnicos, 

inclusive nos idiomas “inglês” e “espanhol”.

FOTOGRAFIA
Trabalhamos com fotógrafos especializados 
nos seguintes nichos: fotojornalismo, cobertura 
de eventos, publicidade, produções de moda, 
gastronomia, entre outros.

DIAGRAMAÇÃO
Criamos projetos gráficos e infográficos 

modernos e criativos, aliando texto e 
imagem com o objetivo de atrair a atenção 

dos públicos de interesse.



PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Pensamos em estratégias de comunicação 
eficientes e criativas, levando sempre em 
conta a melhor relação custo-benefício.

BRANDING E DESIGN GRÁFICO

COACHING

MEDIA TRAINING

Atuamos com análise, pesquisa e conceituação 
estratégica para o desenvolvimento de marcas. 

Produzimos desde projetos simples, composto por 
marca, sistema de papelaria básico e manual de 

marca a projetos mais extensos e complexos que 
envolvem materiais de merchandising, folders e 

portfólios institucionais, entre outros.

Disponibilizamos processos de Coaching, com 
abordagem teórico-vivencial, para demandas 

individuais, do corpo gestor da organização ou de 
subgrupos específicos. As atividades propostas 

são espaços de aprendizagem individual e 
coletiva, com vistas ao atingimento de objetivos 

e à ampliação do autoconhecimento que gera 
protagonismo, aprimoramento do relacionamento 
interpessoal e cooperação entre os participantes.

Treinamos executivos como porta-vozes 
para o relacionamento com a imprensa 
e influenciadores digitais, sobretudo, em 
circunstâncias de gerenciamento de crises.



clientes_
Durante esses anos, a Proativa acumulou experiência ao atender 
clientes das mais diversas áreas, tais como: 



agência premiada_
A Proativa Comunicação foi agraciada, em maio 
de 2015, com o Prêmio Top Mega Brasil, de 
“Melhor Agência de Comunicação Corporativa 
da Região Centro-Oeste”, durante o Congresso 
Brasileiro de Comunicação Corporativa, 
realizado em São Paulo. Trata-se da maior 
e mais importante premiação do segmento 
no Brasil. Nos dois anos subsequentes, ficou 
entre as 3 finalistas da região.

1ª Agência no país especializada 
em Comunicação Estratégica para 

Entidades de Classe



projetos especiais_

Com o objetivo de estabelecer uma relação 
pedagógica com os seus clientes e prospects, o 
Papo Proativo traz, a cada edição, especialistas em 
uma área de atuação para a discutir com o público 
as tendências daquele setor.  O projeto tem duas 

versões: on line e presencial.

Contamos com duas versões deste projeto: o Press 
Visit, que consiste em levar o cliente para conhecer 
a realidade das redações; e o Press Visit Interno, 
em que convidamos formadores de opinião da 
cidade para trocar ideias e informações de mercado 

com a nossa equipe.

Para devolver à sociedade parte do que conquistou, a 
Proativa conta com um projeto social em que adota 

uma instituição que não pode pagar pelos serviços, 
ajudando-a a melhorar a comunicação com seus 

públicos estratégicos. Já foram beneficiados 
pelo projeto instituições como Projeto Cão Guia, 

Aconchego, Abrapec, entre outras.

PROATIVOS  DO  BEM

Proativo
PAPO 



encontre-nos_
61 3242.9058
proativa@proativacomunicacao.com.br
www.proativacomunicacao.com.br
SIG Quadra 1 Lotes 495, 505, 515, Ed. 
Barão do Rio Branco, Salas 209/210, 
CEP: 70610-410 Brasília – DF 
@proativac




