


PALAVRA PRONTA
Criada em 2017, a Palavra Pronta é uma 
empresa de escrita criativa, soluções em 
comunicação interna e marketing de 
conteúdo. 

Nossos serviços são destinados a pessoas que Nossos serviços são destinados a pessoas que 
buscam atendimento rápido e de qualidade — 
através do nosso site — e a empresas que 
procuram maneiras de se divulgar nas mídias 
sociais, agregando valor ao seu conteúdo e 
otimizando a comunicação interna. 



www.palavrapronta.com.br



A Palavra Pronta oferece serviços de escrita e comunicação
em diversas áreas, para pessoas e empresas.
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Textos para discursos formais 
ou informais, personalizados e 
originais.

Petições e auxílio jurídico, 
destinado a advogados e 
demais profissionais da área.

Pesquisas para trabalhamos 
acadêmicos, resumos de livros 
e documentários. 

Revisão gramatical e 
copidesque de textos de 
qualquer assunto.

Artigos para blog, postagens 
para redes sociais, currículo 
para Linkedin, análise de SEO.



Redação de conteúdo otimizado 
para atrair público seleto e 
posicionar a empresa nas 
pesquisas de busca on-line.

Redação de e-mails, memorandos 
e conteúdos internos destinados 
a informar ou instruir os 
colaboradores.

Redação de textos para 
descrição de produtos e serviços, 
exaltando suas características, 
qualidades e benefícios.

Conhecendo a realidade da 
empresa, apresentamos soluções 
para gerar valor para os 
colaboradores, diminuindo o 
turnover e cultivando talentos.

Gestão de redes sociais e 
criação de conteúdo; 
publicações, vídeos breves, 
imagens etc.
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MARKETING
DE CONTEÚDO

É realizada uma Pesquisa 
de Persona. Essa pesquisa é feita 
de três formas: 
• Briefing: reunião com a empresa, 
onde ela relatará tudo que entende 
de seus clientes;
• Benchmarking: é feita uma • Benchmarking: é feita uma 
pesquisa de concorrência, buscando 
conhecer erros e acertos do 
Marketing de Conteúdo dos seus 
principais concorrentes;
• É feito um formulário que busca 
colher dados.

PRIMEIRA FASE
Criação de Cronograma de 
Publicações.
Através de ferramentas de Através de ferramentas de 
pesquisa de palavras-chave, 
pesquisamos os melhores 
assuntos e termos procurados 
na internet com relação à àrea 
de atuação da empresa. 
Criamos um cronograma de 
publicações para que não publicações para que não 
ocorra atrasos.

SEGUNDA FASE
Criação de conteúdo.
O foco da estratégia é totalmente 
voltado as pessoas que têm real 
interesse e potencial de consumo 
dos seus produtos e serviços.
O conteúdo aqui é redigido para ser O conteúdo aqui é redigido para ser 
publicado no Blog da empresa; que é 
o melhor canal de comunicação dessa 
estratégia, já que tem auxílio do próprio 
Google, que posiciona seu site 
conforme a relevância dos seus 
artigos.

TERCEIRA FASE

Com o Marketing de Conteúdo você se posiciona diante do seu público 
alvo, criando conteúdo relevante e valioso que traz autoridade e confiança 
para sua marca. Essa estratégia é até 62% mais barata e até 3x mais 
eficiente que meios de marketing tradicionais.





Ao lado das equipes de marketing 
e RH, buscamos entender 
as necessidades dos colaboradores 
e seus desafios diários. Auxiliamos e 
oferecemos opções que busquem
motivar e engajar o colaborador. 
As ações têm a intenção de trazer As ações têm a intenção de trazer 
resultados tanto para a empresa 
quanto para o colaborador.
Ex: melhor comunicação interna, Ex: melhor comunicação interna, 
plano de carreira, benefícios, 
eventos internos, implantação de 
rede social corporativa, 
comemoração de aniversários etc.

PRIMEIRA FASE
Implantação.
Após definida a ação a 
ser tomada, auxliamos os 
departamentos parceiros a 
implantar a estratégia. 

SEGUNDA FASE
Análise de resultados.
Após cada ação, fazemos uma Após cada ação, fazemos uma 
pesquisa de satisfação para entender 
se a ação obteve o sucesso almejado, 
caso contrário, buscamos indicadores 
que apontem as deficiências da 
estratégia, para que seja melhorada, ou 
totalmente alterada.

TERCEIRA FASE

O Endomarketing, ou marketing interno, melhora o clima organizacional 
da sua empresa e mantém os colaboradores engajados e satisfeitos, 
diminuindo o turnover e retendo talentos.

ENDOMARKETING

Quer melhorar a comunicação e a 
interação dos seus colaboradores? 
Por que não uma rede social interna, 
própria e personalizada?



Em contato com o Recursos 
Humanos, buscamos saber as 
necessidades cotidianas da empresa 
em comunicação interna. Mantemos 
um canal de comunicação aberto 
entre as partes para que possa ser 
realizada a requisição e a entrega 
com agilidade.com agilidade.

PRIMEIRA FASE
Redação.
Definida a necessidade Definida a necessidade 
(redação de e-mails, textos 
para murais, mensagens de 
aniversário e datas especiais, 
informativos, panfletos etc), 
fazemos a redação do 
material e enviamos para o 
e-mail do responsável.e-mail do responsável.

SEGUNDA FASE

Para empresas que não querem um plano robusto de Endomarketing, 
mas um auxílio na Comunicação Interna, oferecemos um serviço mais 
ágil e simplificado, perfeito para acompanhar a rotina da empresa.

COMUNICAÇÃO 
INTERNA



Em contato com o setor 
responsável, conhecemos os 
produtos e serviços a serem 
oferecidos e o tipo de descrição a 
ser redigida. Mantém-se um canal 
aberto de comunicação para agilizar 
a troca de informações e envio de 
material.material.

PRIMEIRA FASE
Redação.
A descrição é redigida e 
enviada para o setor 
responsável, fazendo a 
publicação da maneira 
cogitada previamente.

SEGUNDA FASE

Um texto potente que valoriza as qualidades dos produtos e serviços a 
serem ofertados. A descrição pode acompanhar as páginas do produto 
no e-commerce ou em revistas e demais materiais publicitários.

DESCRIÇÃO DE 
PRODUTOS



Fazemos uma pesquisa para 
compreender quais são as redes 
sociais mais importantes para o 
negócio da empresa. Fazemos a 
criação do perfil — ou apenas 
gerenciamos o perfil existente — e 
fazemos um planejamento de 
publicações para manter o público publicações para manter o público 
engajado com a marca.

PRIMEIRA FASE
Criação.
Escolhida as mídias e Escolhida as mídias e 
planejado o conteúdo, 
fazemos a criação das 
postagens (imagens, textos, 
montagens, vídeos breves, 
compartilhamento de artigos 
etc).  Acompanhamos as 
postagens, respondendo postagens, respondendo 
perguntas e interagindo com 
os seguidores.

SEGUNDA FASE
Impulsionamento.
Algumas publicações 
estratégicas exigem 
impulsionamento pago. 
Nestas situações fazemos 
o planejamento prévio da o planejamento prévio da 
postagem e suas devidas 
configurações para alcançar 
o maior público alvo possível.

TERCEIRA FASE

Garantindo que o público consumidor conheça a empresa e continue a 
conhecê-la, mantemos atualizados as redes sociais da empresa com 
publicações periódicas. 
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CONTATO
e-mail:
contato@palavrapronta.com.br

TELEFONE:
(34)3612-1362
(34)9 9664-1362

PALAVRA ESCRITA LTDA - ME
28.589.260/0001-6328.589.260/0001-63
Rua Cassiano Lemos, 120
Centro - Araxá (MG)
CEP - 38183-036












