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Entusiasmo, vontade, garra 
e a competência de uma 
equipe de profissionais que 
trabalha a comunicação 
integrada para alcançar os 
resultados que garantem o 
sucesso do seu negócio.

A competência de uma equipe 
de profissionais que trabalha a 
comunicação estratégica para o 
alcance dos resultados que garantem 
o sucesso do seu negócio.

Garra

Entusiasmo
Vontade



- Fundada há 11 anos. 

- Adota as mais poderosas e formidáveis 
ferramentas da Comunicação em busca 
do objetivo maior pretendido por você e 
sua empresa: a melhoria dos resultados.

- Nossa especialidade: criar e preservar 
relacionamentos, sejam eles com 
os clientes internos e externos, 
fornecedores, imprensa, formadores 
de opinião, governo, entidades, 
comunidade.

- Para cada público uma ferramenta 
específica: um jornal, uma revista, uma 
newsletter, um folheto institucional ou 
até mesmo um almoço descontraído.

Criar e preservar 
relacionamentos 

são a nossa 
especialidade



- Rua General Andrade Neves, 
136 (esquina com Avenida 
André Cavalcanti, próximo ao 
Shopping Villaggio Gutierrez), 
Bairro Gutierrez, em Belo 
Horizonte.

- Atuação nacional.

Localização
e atuação



:

Serviços

.: Produções Editoriais

.: Assessoria de Imprensa 

.: Relações Públicas

.: Comunicação Interna

.: Capacitação e Treinamentos

.: Comunicação Online

.: Produção de Conteúdo

.: Criação e Design Gráfico 



O mais importante é que, 
independentemente do público 
com que se relaciona, a imagem 
da empresa seja sempre uma.

Planejamento
de Comunicação

Plano de Ação



Roger Cahen

“Quem não se comunica, perde. Perde visibilidade, 

perde transparência, perde agilidade, perde 

criatividade, perde canais de comunicação, perde 

oportunidades, perde negócios, perde cliente, 

perde mercado. Perde, perde, perde.”



Ousadia em projetos editoriais de livros, 
revistas, jornais, boletins, newsletter..., 
desde a produção gráfica e editorial, 
bem como a revisão, fazendo da sua  
publicação original e atraente.

Produções
Editoriais



Livro: A história do 
Grupo Andrade

Anuário DC Sucesso 2010 e 2011
Diário do Comércio



Promovemos um relacionamento 
profissional e ético com os jornalistas 
dos mais variados veículos e cadernos, 
buscando assuntos criativos e diferentes, 
que despertem atenção da mídia. Sua 
marca sempre em exposição.

Assessoria de 
Imprensa



Release
Arquitetura Oscar Ferreira

Clipping
Relatório de Atendimento
Koni, Yoggi e Porcão BH

Press Kit
Maria das Tranças



Alguns resultados



Com estratégia, nossa equipe prevê e 
articula os recursos da comunicação 
necessários para promover sua empresa 
e marca junto aos públicos de seu 
interesse. 

Relações Públicas



Sabemos que o público interno é 
o melhor portador das mensagens 
preferenciais de sua empresa. Por isso, 
os canais utilizados devem ser sempre 
prioritários e bem definidos.

Comunicação 
Interna
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Pedaladas e solidariedade
Todos os anos é a mesma coisa. O atleta e per-
sonal da Sport Fitness Carlos Leônidas da Silva, 
o Carlão, reúne a equipe e lança o desafio: dar 
22 voltas de bicicleta na Lagoa da Pampulha. 
Com grande vontade de ajudar a quem precisa, 
Carlão realiza a prova com o objetivo de arreca-
dar alimentos por 
meio do apoio de 
algumas empre-
sas. E é claro que 
a Sport Fitness não 
ficou de fora. Toda 
a arrecadação, 
cerca de 1.500 qui-
los de alimentos, 
será dividida entre 
três entidades as-
sistenciais. Para 
2012, Carlão quer 
chegar à marca de 
23 voltas. Estamos 
com você, Carlão.

O mais novo orgulho da Sport Fitness é a professora e personal 
Graziele Lizânia do Carmo, a Grazi, que venceu uma disputa com 22 
candidatas e foi eleita a Rainha do Carnaval 2011 de BH. Além de um 
corpo escultural, ela tem mesmo o samba no pé. Mas não é só isso. 
É preciso ter carisma, elegância e simpatia para ocupar o posto de 
rainha do carnaval. Parabéns, Grazi!

Olha a Grazi aí gente...

4 meses = 1 superbrinde

A Sport Fitness acaba de 
lançar uma campanha pro-
mocional para os novos 
alunos que se matricula-
rem nos meses de março e 
abril. Quem optar por ma-
lhar na academia durante 
quatro meses – abril, maio, 
junho e julho – ganhará 
um superbrinde exclusivo. 
Aproveite a oportunidade 
e convide um amigo para 
malhar com a gente. Vamos 
ampliar a família Sport Fit-
ness.

Por acredi-
tar no es-
porte e en-
tender sua 
importân-
cia na for-
mação de 
p e s s o a s 
saudáveis 
e também 
p e r c e b e r 
nisso a 
o p o r t u n i -
dade de re-

forçar a sua marca, a Sport Fitness apóia e pa-
trocina atletas, times e torneios esportivos. Um 
dos beneficiados com o apoio da academia é o 
ciclista Ricardo Alcíci, único mineiro campeão 
brasileiro na sua categoria. Recentemente, a 
academia passou a patrocinar o time de fute-
bol Speed Brothers. 

Apoio ao esporte

O ciclista Ricardo Alcíci

Quadro de Aviso
Hidraumam

Jornal Institucional, Jornal de Banheiro e
Jornal de Funcionários Academia Sport Fitness

Jornal Institucional
Chevrolet Hall



Inserimos você e sua organização nas mais 
modernas ferramentas de comunicação. 
Capacitamos e treinamos líderes e equipes: 
Media Training; Técnicas de Comunicação 
Interna; Workshop de Comunicação.

Capacitação e
Treinamentos



Quanto mais você demorar a fazer parte 
das redes sociais, mais distante estará do 
seu público. Planejamos sua inserção, 
elaboramos o melhor conteúdo e 
monitoramos todos os seus passos.

Comunicação 
Online



Produzimos os mais diversos textos 
e realizamos edição/revisão de 
jornais, revistas, newsletters, boletins 
informativos, cartilhas, entre outros, além 
de cuidarmos do conteúdo do seu site.

Produção de 
Conteúdo



Trabalhamos uma identidade visual 
única, fazendo com que sua empresa seja 
facilmente reconhecida e lembrada pelos 
clientes e pelo mercado. 

Criação e 
Design Gráfico



Placa Externa
Academia

Sport Fitness

Projeto Gráfico Revista Balcão

Folder
Empresarial

Huawen



Flyer
Campanha
Chevrolet Hall

Anúncio
Central do
Estudante

Catálogo de
Produtos
Mod Line

Manual de
Identidade
Visual



Jornal Institucional
Copasa e Cemig

Anúncio, Uniformes e Projeto Fachada
Rio Rancho Mármores e Granitos



Clientes

Desde o primeiro contato 
com a empresa, a equipe 
de profissionais - criativa 
e altamente qualificada - 
já busca a interação com 
o seu negócio e o seu 
mercado, partindo da visão 
global até o detalhamento. 
Tal conhecimento deixa a 
sua organização tranquila 
com relação ao destino da 
comunicação, pois ela passa 
a sentir-se “abraçada” pelos 
profissionais da MHD.









Roger Cahen

“Imagem positiva é difícil de conquistar, mais 

difícil ainda de manter e facílima de perder.”



Cases
Nossos cases, nosso orgulho 
e nossa certeza: há sempre 
uma maneira de se fazer 
ainda melhor.



Como toda grande obra, o sucesso da 
comunicação deste megaempreendimento 
do Governo de Minas se deve à perspicácia 
de saber quando e como estar na mídia. 



O 1º Congresso Brasileiro de Florestas 
Energéticas surpreendeu até mesmo os 
organizadores em público presente e 
exposição na mídia espontânea.



O renomado arquiteto ganhou mais 
visibilidade na mídia, aproximou-se de 
entidades e formadores de opinião e tornou-
se diretor de Projetos do Sinduscon-MG. 
Ampliação da equipe, novas instalações e 
muitos novos negócios.



A venda de imóveis em Miami conquistou a 
capa do jornal Estado de Minas como principal 
manchete do dia e matéria de página inteira 
no caderno de Economia. Objetivo cumprido.



O complexo de shows e eventos estreitou 
relacionamento com seus principais públicos, 
como imprensa e formadores de opinião. 
Sucesso na mídia e agenda lotada.



A comunicação extrema exige a determinação de 

levar as coisas ao grau máximo por todas as formas 

e garantir que não haja exceções. Essa é a grande 

diferença entre empresas que crescem em tamanho, 

lucratividade, participação de mercado, poder e 
influência e àquelas que permanecem estacionárias. 



O trabalho da MHD Comunicação 
é assim: busca unir todas as forças e 

atacar todas as frentes para garantir  

que a sua marca/seu negócio tenha 

uma imagem marcante com todos 

os públicos que se relaciona.
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