
OLÁ!
Nós somos a 
2+ Comunicação e Marketing Digital





Trabalhamos em parceria com micros e pequenas empresas no planejamento 
estratégico e na produção de conteúdo para geração de negócios.

Missão
Facilitar e simplificar a 
entrega de soluções de 
comunicação e 
marketing, ajudando 
micros e pequenas 
empresas a desenvolver 
seus negócios.

Visão
Estabelecer relações 
sustentáveis com os 
clientes, que permitam o 
crescimento de todos.

Valores
. Excelência com 
Simplicidade
. Facilitar soluções
. Ética
. Confiabilidade
. Transparência



NOSSA HISTÓRIA 
COMEÇA COM 2



Nossos parceiros são:

. Designers

. Redatores

. Mídias sociais

. Fotógrafos

. E outros

A 2+ Comunicação e Marketing Digital nasce com 2 jornalistas, mas cresce 
com mais tantos outros profissionais que nos ajudam a gerar resultados para a 
sua empresa.



RENATO LAMEIRO, cofundador

Ao longo de 30 anos como profissional de 
comunicação, aliou as experiências do 
jornalismo ao marketing. Há dez anos atua 
na Gestão de Conteúdo, colaborando no 
planejamento, produção e edição de 
conteúdo para sites e na administração de 
canais de redes sociais.

www.linkedin.com/in/rlameiro/



THAÍS SANTANA, cofundadora

Jornalista e especialista em Marketing 
Digital. Há 10 anos atua nas áreas de 
planejamento estratégico e marketing de 
conteúdo, tendo incorporado à sua 
experiência o inbound marketing. 
Desenvolveu projetos usando a metodologia 
do Design Thinking  e ajudou na solução de 
desafios de negócios de grandes marcas.

www.linkedin.com/in/thaisfontesantana



PRODUÇÃO DE 
CONTEÚDO PARA GERAR 
VALOR





Nosso processo envolve o contato constante com nossos clientes, desde a 
conversa inicial até a entrega dos nossos serviços. Qual é o seu desafio?

1) Mapear problemas

Ajudamos a investigar 
qual é o desafio e a 
mapear as necessidades 
da empresa.

2) Encontrar caminhos

Traçamos uma proposta 
orientada às 
necessidades dos nossos 
clientes.

3) Desenvolver 
soluções

Planejamos e 
desenvolvemos 
conteúdos visando 
alcançar os objetivos do 
seu negócio.



Nossos serviços:

. Planejamento estratégico

. Produção de conteúdo

. Criação e Design

. Mídia online (anúncios)

. Monitoramento de resultados

Ter uma estratégia ajuda a saber onde sua marca deve estar e como alcançar 
resultados. Entregamos soluções de acordo com as suas necessidades e de 
seus clientes. 



NOSSOS CLIENTES



www.legereempresarial.com.br

/LegereEmpresarial

LegereConsult

legereempresarial

LEGERE EMPRESARIAL

Consultoria que busca descomplicar as 
Finanças e proporcionar conhecimento para 
melhorar a saúde financeira de micro, 
pequenas e médias empresas. 

O que fizemos: 
● Identidade visual da marca
● Criação e conteúdo para site/blog
● Planejamento de Presença Online
● Criação e conteúdo para redes sociais



www.gisasalgados.com.br

/SalgadosGisa

salgadosgisa

GISA SALGADOS

Empresa especializada em salgados 
artesanais congelados e fritos, com serviço de 
croqueteria em casa e atendimento a 
diversos setores.

O que fizemos: 
● Reformulação da identidade visual
● Reformulação do site
● Planejamento de Presença Online
● Criação e conteúdo para redes sociais



INSTITUTO DE ARTE TEAR

O TEAR é uma organização da sociedade civil 
que atua no Rio de Janeiro, desde 1980, nas áreas 
da Educação, Arte e Cultura.

O que fizemos: 
● Consultoria semanal de marketing digital
● Apoio no planejamento estratégico e 

monitoramento de resultados de 
campanhas

● Apoio no planejamento de website
● Apoio na estratégia de anúncios (Google 

Ads)

www.institutotear.org.br

/institutotear

institutotear



www.cursointuitivo.com

/cursointuitivo

cursointuitivo

INTUITIVO PRÉ-VESTIBULAR

Curso pré-vestibular que propõe ao aluno uma nova 
experiência de aprendizagem: maior eficiência do 
tempo em sala, acesso facilitado ao conhecimento e 
desenvolvimento contínuo e equilibrado das suas 
habilidades e competências.

O que fizemos: 
● Indicação de webdesigner
● Planejamento estratégico de conteúdo
● Produção de conteúdo para redes sociais
● Apoio na estratégia de anúncios (Google 

Ads,  Facebook Ads e Instagram Ads)
● Monitoramento e relatório de resultados



ProjetoX Plataforma EAD

Plataforma de educação especializada em Ciências 
Humanas e Linguagens que tem como foco o 
preparo para vestibulares públicos e privados, além 
de concursos militares.

O que fizemos: 
● Planejamento estratégico de conteúdo
● Orientação e produção de conteúdo para 

redes sociais
● Campanhas de divulgação de pacotes
● Monitoramento e relatório de resultados

www.projetoxedu.com.br

/projetoxedu

projetoxedu



Laundry Express

Lavanderia completa que está há quase 30 
anos no mercado. Possui 3 lojas em 
Copacabana.

O que fizemos: 
● Planejamento estratégico de conteúdo
● Orientação e produção de conteúdo para 

redes sociais
● Monitoramento e relatório de resultados
● Apoio no conteúdo do site

www.laundryexpressrio.com.br

/laundryexpressrio

laundryexpressrj



QUANTO ISSO VAI 
CUSTAR? 



VAMOS CONVERSAR?

Trabalhamos com o mínimo viável para 
começar a atender a sua empresa. Agende 
uma conversa e saiba como podemos ajudar.

Comercial
(21) 97187-1952
2maiscomunicacaoemkt@gmail.com

Renato Lameiro
(21) 98143-0367
renato.lameiro@2maiscomunicacao.com.br

Thaís Santana
(21) 99975-4708
thais.santana@2maiscomunicacao.com.br


