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CONTEÚDO

Conteúdo produzido por equipe especializada em elaboração de 

tutoriais fotográficos e descrição de passo a passo  didático repleto de 

dicas de quem  tem experiência no assunto.

Todo o conteúdo é inédito e nenhuma imagem é retirada de outros sites. 

Os projetos são criados, executados e fotografados por Bianca Barreto ou 

colaboradores.

Madame Criativa vem suprir uma lacuna de projetos criativos com passo 

a passo em português, utilizando marcas e produtos  encontrados no 

Brasil. Também apresenta ideias simples de receitas e decoração de 

festas, pois receber bem os amigos é uma das paixões do brasileiro.

O site tem a missão de ensinar a fazer e indicar onde comprar produtos 

que permitam qualquer pessoa ter uma casa mais eficiente, elegante, 

divertida e acolhedora.
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Para despertar a atenção dos leitores, o site conta com 

fotografias profissionais, direção de arte e design 

moderno, que juntos são capazes de seduzir as pessoas 

instantaneamente.

A qualidade das fotos tem sido fundamental para o 

aumento de popularidade nas Redes Sociais. O estilo 

moderno tem atraído público de diversas idades, 

inclusive os jovens.

A didática das explicações fidelizam os seguidores e 

criam identidade com o público.

Madame Criativa mostra que artesanato não é coisa de 

gente velha, decoração não é só para os ricos e comida 

boa não precisa ser difícil de fazer!

FOTOGRAFIA e DESIGN
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NOSSA EQUIPE

Bacharel em Artes Plásticas pela UNICAMP e 

técnica em operação de câmera pelo Senac-SP, 

trabalhou como cinegrafista e fotógrafa por 

muitos anos antes de desenvolver o  site 

Madame Criativa.

Participa regularmente em congressos, cursos 

e workshops no Brasil e nos Estados Unidos 

para se manter atualizada sobre novas 

tecnologias e comportamento dos internautas. 

É perfeccionista e elabora os projetos com foco 

na satisfação os seguidores.

Formada em Publicidade pela PUC-

Campinas , se apaixonou pelo 

paisagismo e nunca mais abandonou 

os jardins e as plantas. É mão na 

massa,  criativa e faz receitas incríveis.

Seu conhecimento sobre materiais de 

construção e materiais de artesanato 

possibilitam desenvolver qualquer 

projeto criativo.

Especializada em Design de Jóias pela 

UCSD - California, teve como mentora de 

design a  estilista Inglesa Zandra Rhodes 

e ganhou experiência de editorial e 

styling de photos na Conde Nast Media 

em Los Angeles. 

Desenvolveu a identidade da marca 

Madame Criativa e contribui com 

conteúdo e design gráfico para o site. 

BIANCA BARRETO THAIS HUNTINGTONSUELI PACCI
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NÚMEROS DO SITE

248.028 visualizações de página/mês 112.516 visitantes únicos/mês

17% (19.129)  13-17 anos
25%  (28.129) 18-24 anos
23% (25.878) 25-34 anos
18% (20.252) 35-44 anos
11% (12.376) 45-54 anos
5% (5.626) 55-65 anos
1% (1.125) 65+

87% MULHERES = 97.889 mulheres visitam o site por mês

13% HOMENS = 14.637 homens visitam o site por mês

IDADE

GÊNERO

FONTE: Google Analytics - média dos últimos 3 meses
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398.140 2.436 1.340

MAIS DE 400MIL SEGUIDORES

Facebook Instagram Pinterest

REDES SOCIAIS
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NA MÍDIA

DESTAQUE:

Capa da revista Amanhã do jornal O Globo.

Prêmio Top2 no Concurso Top Blog Brasil 2013

MATÉRIAS:

Revista Malu

Revista Natureza

Revista Green Craft Magazine - Estados Unidos

Revista Trash Pack  - Inglaterra

Gazeta de São João del Rei

PARTICIPAÇÃO REGULAR NOS PROGRAMAS DE TV:

Mulher.com da TV Século 21

Vida Melhor da TV Rede Vida
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1-BANNER NA BARRA LATERAL DOS POSTS
Foto simples ou Slideshow de 15 segundos em loop, com 

até 5 fotos fornecidas pelo anunciante, sendo 3 segundos 

por foto.

O banner aparece ao  lado  de todos os posts do Blog, acima 

da “Busca por Categorias”.

ESPAÇOS PARA ANÚNCIO

2-TESTEIRA (FOTO DE CAPA) DO SITE OU REDE SOCIAL
Foto e Arte produzidas pela equipe Madame Criativa de acordo com o que for 

combinado com o cliente. Seu produto aparece na foto com sua marca visível.

O Logotipo e nome Madame Criativa aparecem no canto da imagem, pois trata-se 

da foto que identifica o site ou a página na Rede Social (Facebook ou Google+)

Esta imagem passa a mensagem que Madame Criativa confia e indica sua marca.
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•Seu produto aparce  em duas fotos do post.

•O nome do seu produto e marca serão citados no corpo do texto.

•Uma ou mais fotos do post serão divulgadas nas seguintes redes 

sociais: Instagram, Google+, Pinterest e Facebook.

•O nome do seu produto será citado na descrição das fotos das redes 

sociais com #hashtags relacionadas ao assunto, marca e produto.

Serviços incluídos: 

1-Criação e design do projeto.

2-Cenografia e ambientação para fotos.

3-Produção fotográfica e iluminação.

4-Tratamento de fotos e arte gráfica.

5-Redação de texto.

6-Repercussão em Redes Sociais.

7-SEO para facilitar busca no Google e outras redes sociais.

1-PUBLIEDITORIAL

FORMAS DE PARCERIA
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Bianca Barreto usa a  credibilidade que tem com os seguidores para promover a sua marca.

Divulga sua marca em eventos e promove workshops sobre os produtos da marca.

3- EMBAIXADORA DE MARCA

Seu produto é indicado em um post com link para compra online. Cada vez que a compra é realizada, 

Madame Criativa recebe porcentagem sobre as vendas.

A marca deve cadastrar-se em um programa de Afiliados.

4- PROGRAMA DE AFILIADOS

Similar ao Publieditorial, porém com vídeo. 

Videos produzidos e editados pela equipe Madame Criativa ensinando um projeto que use seu produto.

Sua marca aparece em evidência no vídeo. 

O vídeo do Youtube também aparece “embedado” em post do site Madame Criativa e nas Redes Sociais.

2- VIDEOS PATROCINADOS NO YOUTUBE
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Livro produzido por Madame Criativa patrocinado pela sua marca.

Sua marca aparece em evidência em belas fotos do livro. O nome do seu produto aparece no texto.

Ex: Livros de receitas, decoração, e artesanato.

6- PUBLICAÇÃO DE LIVROS, APOSTILAS OU E-BOOKS

Madame Criativa desenvolve o design para uma linha de produtos exclusivos que será produzida e/ou 

comercializada pela sua marca ou empresa.  Madame Criativa recebe percentual de ‘royalties’ sobre as vendas.

5- DESIGN DE PRODUTOS/ LICENCIAMENTO

Estamos abertos a sugestões de outros modelos de parceria e também a parcerias de longo prazo.

Entre em contato e faça sua proposta.

E-mail: contato@madamecriativa.com.br

7- OUTROS

mailto:contato@madamecriativa.com.br
mailto:contato@madamecriativa.com.br


PERÍODO VALOR UNITÁRIO VALOR PACOTE

1-BANNER NA LATERAL DO BLOG 1 mês R$ 300,00 10% na contratação de 6 meses consecutivos

2-TESTEIRA DO SITE OU REDE SOCIAL 1 mês R$2.000,00 10% na contratação de 6 meses consecutivos

PERÍODO VALOR UNITÁRIO VALOR PACOTE

1-PUBLIEDITORIAL INFINITO* R$ 1.800,00 10% na contratação de 6 unidades

2-VIDEO PATROCINADO INFINITO* R$2.500,00 10% na contratação de 6 unidades

3-EMBAIXADOR DE MARCA a combinar a combinar -----

4-PROGRAMA DE AFILIADOS a combinar a combinar -----

5-DESIGN DE PRODUTOS a combinar a combinar -----

6-PUBLICAÇÃO DE LIVRO a combinar a combinar -----
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TABELAS DE PREÇOS

ESPAÇOS PARA ANÚNCIO

PARCERIAS COM MARCAS
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1-Reservas de espaço para banner ou testeira garantidos após o pagamento. Banners serão publicados 7 dias corridos após o  recebimento 

das imagens enviadas pelo cliente em formato JPG. Consulte-nos para saber as dimensões e resolução.

2-Publieditoriais serão publicados 2 semanas após o recebimento do pagamento e/ou do material. Este tempo é necessário para criação e 

concepção do post, compra de eventuais materiais, produção fotográfica, tratamento das fotos, redação de texto e planejamento do nosso 

editorial.

3- Impostos não incluídos nos valores de custo descritos acima. Valor dos impostos a acrescentar na nota fiscal: 12%.

*Post Publieditorial ou parte de  um post poderá ser retirado a qualquer momento se a marca do cliente  se envolver em escândalos  ou eventos que causem 

repercussão negativa na mídia de modo que  comprometa a imagem e credibilidade do site  Madame Criativa. Também poderá ser retirado após  1 ano ou mais 

contados da data da publicação, caso seja fechado contrato com Patrocinador Master 100% Exclusivo.

Não nos responsabilizamos por remoção das fotos por  iniciativa do próprio Facebook ou outra rede social.

CONDIÇÕES
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Não distribuímos nem apoiamos pirataria de mídia. Não apoiamos e não praticamos violação de direitos autorais.

Não  publicamos links de conteúdo ilegal, material pornográfico, nudez, conteúdo preconceituoso, escatológico, 

material que incite a violência, material que estimule o consumo de substâncias ilegais ou nocivas à sociedade.

Não  indicamos produtos, marcas ou empresas que comprovadamente desrespeitem ou causem danos ao 

consumidor.

Não  desenvolvemos parcerias com empresas que façam propaganda enganosa ou que de alguma forma lesem o 

consumidor.

Respeitamos as Regras do Google Adsense. Estamos em conformidade com os Termos e Condições das redes 

sociais.

IMPORTANTE

WWW.MADAMECRIATIVA.COM.BR

http://WWW.MADAMECRIATIVA.COM.BR
http://WWW.MADAMECRIATIVA.COM.BR

