
COMUNICAÇÃO
E DESIGN

ASSESSORIA
DE IMPRENSA



A Quadratto Comunicação e Design desenvolve projetos de comunicação
de acordo com o perfil de cada cliente. Atuamos nas áreas de assessoria de
imprensa, design gráfico, administração de redes sociais, produção de
conteúdo nos mais variados segmentos, e na criação de produtos como o
Portal Mercado Imobiliário, Portal Barraup e jornais direcionados.

A empresa conta com uma equipe de profissionais especializados,
formados nas melhores universidades do Rio de Janeiro, e que atuam no
mercado desde 1995, com experiência na criação, produção e edição de
jornais, revistas, canais online e impressos de diversas áreas.

O nosso foco é encontrar soluções originais e adequadas às necessidades
e características do cliente.



Soluções
• Assessoria de imprensa
• Produção de conteúdo (jornais, revistas etc.)
• Design
• Mídias sociais
• Produção de Vídeos



Assessoria de imprensa

O trabalho contínuo de assessoria ajuda a criar um vínculo 
positivo entre a empresa e os veículos de comunicação. 
Quanto mais esta relação é estreitada, mais a empresa é 
procurada e se torna fonte de jornalistas.



Assessoria de imprensa 

Prospecção e definição dos veículos de imprensa estratégicos para a empresa, 
que falam com seu público-alvo, seus colaboradores, seus fornecedores e 
parceiros, com a comunidade em geral e influenciadores digitais.

Preparação de um mailing de jornalistas que fazem a cobertura do noticiário de 
interesse do público-alvo da empresa.

Abordagem de jornalistas relacionados no mailing, para apresentar a empresa 
e seu portfólio de produtos.

Envio de sugestões de pauta direcionadas de forma individualizada para os 
diferentes veículos de interesse estratégico para a marca.



Relacionamento com jornalistas. Constante follow up e contato com os 
jornalistas do mailing, mantendo a atenção no tipo de material produzido, 
para ofertar o conteúdo apropriado para cada veículo.

Atualização periódica do mailing e prospecção ininterrupta de novos canais 
de comunicação interessantes para a empresa.

Preparação do porta-voz para entrevistas

Organização de almoços e encontros de relacionamento com jornalistas

Gerenciamento de crises

Organização e envio dos clippings para o cliente



Alguns clientes atendidos pela Quadratto Comunicação

• Concal
• Unisecovi Rio
• Tegra Incorporadora
• Sawala Imobiliária
• Avanço Realizações Imobiliárias
• Riooito
• Artlar Engenharia
• Renascença Administradora
• Precisão Administradora
• Inti Desenvolvimento Imobiliário
• Tao Empreendimentos
• Sender Advogados
• CAC Engenharia
• Acija – Assoc. Com. e Ind. de Jacarepaguá
• Eólica Engenharia
• Riviera Construtora
• Investmais Consultoria de Investimentos
• Fernandes Araujo

• Construmais
• RurhPumpen Bombas Centrífugas
• Construtora Labes Melo 
• Grupo Thoquino
• STX Desenvolvimento Imobiliário
• MR2 Construtora
• Construtora EFER
• Martinelli Construtora
• Celta Engenharia
• Construtora CTV
• Fernanda Noyma
• Grupo DM Eventos
• Santos Projetos
• Cukier & Cukier Advogados Associados
• Local Consultoria Imobiliária
• Projeto Genesis
• Zoneng Engenharia



Algumas inserções dos clientes atendidos















Nosso foco é fazer com que sua empresa se torne notícia

www.quadratto.com.br


