
 

  

A COMUNICA. 
 

  MISSÃO  . 
Oferecer soluções em comunicação integrada, criativas e adequadas ao público-alvo, 
que agreguem valor à marca e ao negócio do cliente, garantindo rentabilidade e 
sustentabilidade para clientes, acionistas e funcionários. 
 
O conhecimento é resultado da experiência com a constante busca pelo aperfeiçoamento 

profissional. Boas ideias surgem a partir de bons conhecimentos. 

 

Unindo o conhecimento a estratégias adequadas e muito esforço direcionado, temos a 

fórmula que confere à COMUNICA seu diferencial competitivo: ser ÚNICA. 

 

Única porque trabalha em parceria e cooperação para garantir o sucesso do seu negócio. 

 

Única porque oferece conceitos adequados às necessidades do cliente, trabalhos 

inovadores e responsáveis, realizados por uma equipe de profissionais que apresenta 

experiência no mercado de comunicação e muita vontade de crescer a cada dia. 

 

Agregue valor único ao seu negócio com a COMUNICA. 

 

 

  METODOLOGIA  . 
 

A COMUNICA não trabalha para o cliente, mas com o cliente, numa parceria de valor único. 

O objetivo é ajudá-lo a superar as dificuldades, abraçar as oportunidades e fortalecer a sua 

marca e a sua imagem num mercado cada vez mais competitivo. 

 

Na área de Criação, a COMUNICA preza pelo constante aprimoramento de conceitos. Não 

basta uma ideia criativa, é preciso comunicar de forma única e marcante. Para que uma 

mensagem seja fixada na mente do consumidor, reforçando um conceito e identidade 

próprios, utilizamos a criatividade e a inovação. 



 

  

Para alcançar soluções de comunicação para o seu negócio, a COMUNICA oferece: 

 

 • Publicidade e Propaganda 

 • Marketing Estratégico 

 • Comunicação Empresarial 

 • Gestão de Conteúdo (Sites e Redes Sociais) 

• Gestão de Campanha Online 

 • Identidade Visual 

 • Projetos Gráficos 

 • Projetos Web (inclusive para celular) 

 • Entre outros serviços 

 

Conheça a vantagem de se trabalhar em parceria com quem entende de COMUNICAÇÃO. 

 
 

  ESTRUTURA  . 
A Agência COMUNICA possui equipe de Atendimento, Planejamento, Criação, Produção, 

Mídia e Administrativo, bem como profissionais especializados em Marketing, Jornalismo e 

Internet. 

 

  EQUIPE  . 
Trata-se de uma equipe jovem, com uma formação acadêmica sólida e experiência prática 

de mercado. São profissionais dinâmicos, que sabem equilibrar a constante busca pelo 

aperfeiçoamento com o cumprimento de prazos. Adotam a filosofia da solução criativa para 

uma comunicação adequada ao meio, público e objetivos de Comunicação. 

 

Primordialmente, a equipe COMUNICA tem muita vontade de crescer e busca oferecer 

sempre o melhor, trilhando seu caminho de sucesso. 

 

 



 

  

  PROPOSTA  . 
 

 
WEB AULA   Brasília, 22 de fevereiro de 2019 

 
 

01. 

Criação de Marca 
Conceituação, pesquisa, criação e design de logomarca para a Web Aula.  

 

02. 

Criação de Identidade Visual 
Pesquisa e criação de identidade visual para a nova logomarca,  

com aplicação/arte final em até 8 (oito) peças de papelaria (cartão de visita, assinatura 

digital, papel timbrado, envelope, pasta, template para powerpoint etc). 

Obs.: Não inclui criação de material promocional, como folder/flyer, portfolio, newsletter etc. 

 

INVESTIMENTO: R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) 

Forma de Pagamento: a combinar. 

 

 
BONIFICAÇÃO POR INDICAÇÃO 
 

Quando você indica um cliente para a Agência Comunica e nós fechamos o negócio, você ganha 
desconto/crédito para contratar serviços conosco. Aproveite! 

 

 

 

_______________________________________ 
Paula Vianna 
diretora executiva 



 

  

  CLIENTES  . 
Alguns dos nossos clientes: 
 
Agência Nacional de Águas Governo Federal 
Assefaz  Plano de Saúde 
BNDES Banco  
Câmara do Livro do DF (Feira do Livro de Brasília) Associação 
Centro de Convenções Israel Pinheiro  Centro de Convenções 
Centro Médico Hospitalar L2  Centro Clínico 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil Conselho Federal 
Conselho Federal de Contabilidade Conselho Federal 
Conselho Nacional de Secretários de CT&I Associação 
Diprel  Segurança Eletrônica  
Hospital Universitário de Brasília (UnB)  Hospital Universitário 
ICMBio Ministério do Meio Ambiente 
Instituto Federal do Mato Grosso Universidade 
INCA Instituto Nacional 
Indi Ensino Infantil e Fundamental 
Iphan Ministério da Cultura 
Kit House  Móveis Planejados 
Liberty Mall Shopping 
Ministério Público do DF e Territórios Ministério Público 
Poliedro  Tecnologia da Informação 
Polieduc Soluções em Educação 
Roadhouse Grill Restaurante 
Secretaria de Fazenda do Pará Governo Estadual - Finanças 
Serpro  Governo Federal - TI 
SESI SP Indústria 
S4 Hotel Hotel 
Tertúlia  Produtos Culturais 
Torteria Di Lorenza  Confeitaria 
Unirio Universidade Federal 
Vitrinni Shopping Shopping 
  

 
 
Acesse nosso portifólio no site: www.agenciacomunica.com.br 


