


O que é?

É o  ponto de partida de uma nova carreira, da 
melhoria da carreira atual, ou do surgimento de 
novas ideias. 

Faz a cobertura de cursos, concursos e eventos sobre 
empreendedorismo. 

Publica artigos sobre produtividade, Finanças 
Pessoais, Dúvidas de Carreira, Dicas, Inspiração 
Profissional e outros temas

Testa ferramentas úteis, livros, acessórios e gadgets
que auxiliam a sua vida de home-office.  



O conceito

É o  ponto de partida de uma nova carreira, da 
melhoria da carreira atual, ou do surgimento de 
novas ideias. 

Faz a cobertura de cursos, concursos e eventos sobre 
empreendedorismo. 

Publica artigos sobre produtividade, Finanças 
Pessoais, Dúvidas de Carreira, Dicas, Inspiração 
Profissional e outros temas

Testa ferramentas úteis, livros, acessórios e devices
que auxiliam a sua vida de home-office.  

Seu podcast foi um dos pioneiros no segmento. 









Superbanner
Dimensões:
728x90	pixels
Contratação	mensal

Selo
Dimensões:
336x280	pixels
Contratação	mensal





Modelos de Branded Content

• Canal de Conteúdo

• Projeto Especial

• Spot FalaFreela

• Divulgação simples
(post, tweet ou facebook)

• Selo na home



Canal de Conteúdo
Caso você ou seu cliente fabriquem ou comercializem produtos ou 
serviços adequados ao nosso público alvo, existe a possibilidade de 
patrocinar um canal relevante à categoria de seu produto.

Por exemplo, uma fábrica de mesas e cadeiras para escritórios fecharia 
o canal de ergonomia ou organização de espaços por “x” dias. Esse 
canal proporcionará à essa marca: 

• Selo fixo na home pelo período contratado
• 10 posts de especialistas sobre o tema
• Selo em cada post do seu pacote, pelo tempo contratado



Projeto Especial
Se você quiser lançar um produto ou serviço que acredita ser de 
interesse de nosso público-alvo, vamos criar um skin especial e 
trabalhar a divulgação no formato de conteúdo mais apropriado. 

Consideramos a criação de posts no formato texto e/ou um episódio do 
nosso podcast. Assim, um projeto especial poderá oferecer de forma 
modular: 

• Selo fixo na home pelo período contratado
• Posts de divulgação sobre produto e/ou serviço com 
• Background personalizado
• Selo em cada post do seu pacote, pelo tempo contratado
• Episódio do FalaFreela com participação do cliente



Spot – FalaFreela
Além do episódio patrocinado, como mostramos em nosso modelo de 
“Projeto Especial”, você pode optar apenas por ter um spot em um dos 
episódios de nosso podcast. 

Programamos inserções de até 30 segundos, em duas modalidades 
principais: 

• Material enviado pelo cliente 
• Testemunhal de locutor
• Entrevista com responsável pelo produto e/ou usuário do mesmo 



Divulgação – Post
Caso sua ação seja ainda mais pontual, como um evento, curso ou 
acontecimento do gênero, também oferecemos a possibilidade de um 
post de divulgação simples. 

Nesse caso, recebemos um briefing (ou release) do cliente e nossa 
equipe produz o post a ser aprovado antes de sua publicação. Nessa 
modalidade, sua marca terá:

• Chamada do post na home  
• Post de divulgação sobre produto e/ou serviço 
• Selo no post



Divulgação – Tweet
Nosso canal de ativação nas redes sociais (@falafreela) tem alto poder 
de reverberação em seu público. Programamos inserções patrocinadas, 
desde que aprovadas pelo editor-chefe.

Divulgação – Facebook
Um post em nossa FanPage, central de discussões sobre o mercado do 
empreendedorismo, garante reverberação em redes sociais, além de 
estar ao lado dos posts produzidos durante a semana.



Selo/Banner 
Você pode até mesmo anunciar sua marca, serviço ou ação através de 
um banner que vá linkar diretamente para seu site ou página do 
Facebook. 

Nesse caso, garantimos:

• Selo na home do Carreirasolo com link previamente combinado 
junto ao cliente
• Superbanner no topo de página



Lembrando que: “- intrusivo = + bonificação” 

Nível de intrusão Aceitação Impacto redes sociais

Canal de Conteúdo Baixo Excelente Muito bom

Projeto Especial Baixo Excelente Muito bom

Spot FalaFreela Baixo Muito boa Muito bom

Divulgação - Post Médio Muito boa Bom

Divulgação – Tweet Médio Boa Bom

Divulgação – Facebook Médio Boa Bom

Selo Alto Boa Baixo



Tabela de preços

Características Período/Métrica Investimento

Canal de Conteúdo

• 10 posts no canal

• Selo na home*

• Selo em cada post*  

Mensal R$ 4.000,00

Projeto Especial

• 5 Posts de divulgação sobre 
produto e/ou serviço 

• Episódio do FalaFreela com 
participação opcional do cliente

• Selo na home*  

• Selo em cada post*  

Mensal R$ 5.500,00

* A exibição de peças de mídia ocorrerá apenas no período contratado. 
* As mesmas deverão ser fornecidas pelo cliente no formado PNG (300 x 300 pixels)
* Ao final de cada período contratado o cliente recebe um relatório com o rendimento de sua campanha 



Tabela de preços

Características Período/Métrica Investimento

Spot FalaFreela

Material do cliente

Por episódio

R$ 800,00

R$ 1.200,00Testemunhal do 
podcaster

Divulgação - Post

• Chamada do post na 
home 

• Post de divulgação 
sobre produto e/ou 
serviço 

• Selo no post

Por post R$ 1.500,00

Divulgação – Tweet - Por tweet R$ 600,00

Divulgação – Facebook - Por post R$ 800,00

Selo + Superbanner Selo na home Mês R$ 1.500,00



Raio – X (Média abril2017-abril2018)

16.000 visitantes únicos/mês  

42.000 pageviews/mês (~1.000/dia) 

4.000 assinantes na newsletter 

4.500 seguidores no Twitter @falafreela

1000 seguidores no Instagram @falafreela

22.000 fãs na página oficial no Facebook 

Pagerank: 5 

Top 5 cidades: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, 
Salvador 



Entre em contato:

Mauro Amaral – Editor Chefe 
mauro@contemconteudo.com
55 21 99961 5153


