


A InterMédio Sports é uma empresa especializada em Assessoria de Comunicação e Marketing Esportivo, 
fundada em 2017 na cidade de Juiz de Fora (MG), por Roney Testa e Vitor Lima Gualberto.  
 
Oferecemos soluções em assessoria de imprensa, comunicação visual, marketing digital, gestão de redes 
sociais e elaboração de projetos diversos para treinadores, atletas, clubes, empresas e demais profissionais 
do esporte. 
 
Entendemos o mercado de forma criativa e inovadora, oferecendo soluções e oportunidades para nossos 
clientes visando fortalecer suas imagens, aumentando sua exposição na mídia e audiência nos canais 
digitais, ganhando maior visibilidade no mercado e aproximando-os dos seus públicos-alvo (fãs, marcas, 
empresas e demais), criando diversas formas de relacionamento e interatividade entre eles. 
 
Ao longo desses anos, construímos  uma relação de transparência e cumplicidade com os nossos clientes e 
parceiros, tornando, em pouco tempo, referência no ramo no interior de Minas Gerais e 
consequentemente fortalecendo nossa reputação no mercado nacional. 



RONEY TESTA 
 
• Graduado em Jornalismo. Pós-graduado em Comunicação Empresarial, 
37 anos. Estudos nas áreas da Gestão e Marketing Esportivo e em Gestão 
de Redes Sociais. Amante de esportes, principalmente do futebol. Estudos 
acadêmicos no âmbito esportivo, fundamentalmente no estudo de gestão 
de marcas. 

EQUIPE 

VITOR GUALBERTO 
 
• Graduado em Administração de Empresas, tem 28 anos e desde 2008 
trabalha no meio do futebol. É responsável pelo Portal da Segundona 
Mineira e, em 2019, foi um dos responsáveis pela Área de Marketing da 
Sede do Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), na CONMEBOL Copa 
América. 



SERÁ UM ORGULHO TÊ-LO EM NOSSO TIME!!! 
QUASE 30 CLIENTES QUE FAZEM A INTERMÉDIO CADA DIA MAIS FORTE!  

CLIQUE AQUI E CONFIRA TODOS OS NOSSOS CLIENTES 

https://intermediosports.com.br/clientes/




SERVIÇOS OFERECIDOS 

Assessoria de Imprensa 
Gestão de Redes Sociais 
Comunicação Visual / Marketing Digital 
Elaboração de Projetos 



PROPOSTA 

• Gerenciamento de todos os aspectos ligados ao trabalho de 
assessoria de comunicação e imagem do CLIENTE.  
 
• Buscar resultados efetivos e mensuráveis, com ações 
diferenciadas e planejadas de acordo com os objetivos e 
desejos do CLIENTE. 



GESTÃO DA IMAGEM 

• Aumento da exposição espontânea e programada;  
• Criação das ferramentas de comunicação do CLIENTE;  
• Criação de relacionamento com o expectador;  
• Busca de novas oportunidades de negócio. 





ASSESSORIA DE IMPRENSA 

• O serviço de assessoria de imprensa tem como principal objetivo servir como um elo entre o cliente 
assessorado e os veículos de comunicação. Desta forma, o cliente conquista uma visibilidade positiva e 
de credibilidade junto ao mercado, fortalecendo sua imagem e ganhando maior exposição, atraindo um 
grande interesse público. 
 
Portanto, nosso papel será gerar regularmente conteúdo noticioso positivo do cliente, com intuito que 
essas informações possam ganhar destaque na mídia. 

CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS DETALHES 

https://intermediosports.com.br/assessoria-de-imprensa/


GESTÃO DE REDES SOCIAIS 

• Seguindo uma tendência cada vez mais forte no mercado da comunicação, explorar a imagem nas 
Redes Sociais, torna-se uma ferramenta primordial na divulgação do profissional do esporte. Desta 
forma, a Gestão de Redes Sociais implica em um trabalho de criação e manutenção dos perfis do 
assessorado nas Redes Sociais, principalmente nas de maior impacto público, como Facebook, Instagram 
e Twitter.  
 

O objetivo principal é criar um ambiente digital mais profissional com conteúdos que gerem maior 
visibilidade ao cliente, criando publicações com identidade visual própria e informações pertinentes que 
sejam de relevância ao público-alvo. Esse trabalho consiste em criação de artes, layouts, posts, seguindo 
um cronograma pré-determinado, além de monitoramento das postagens, comentários, com o objetivo 
de alcançar o maior engajamento possível. O mais importante é que o cliente tenha uma imagem 
profissional e de credibilidade, alcançando uma maior e melhor exposição digital. 
 
 

https://intermediosports.com.br/wp-content/uploads/2017/12/Arte-Gest%C3%A3o-Redes.png


COMUNICAÇÃO VISUAL/MARKETING DIGITAL 

• É de fundamental importância para o profissional do esporte ter sua imagem bem exposta para seu 
público-alvo, pois com isso, ele oferece maior credibilidade no intuito de atingir seus objetivos, pois 
quem não é visto, não é lembrado. A Comunicação Visual é o cartão de visitas do profissional e por isso 
deve ser bem estruturada. Desta forma, oferecemos soluções de uma Comunicação Visual mais 
profissional, com utilização de elementos visuais como fotos bem trabalhadas, artes e layouts 
profissionais, edição de vídeos, gráficos estatísticos, entre outros. O uso de imagens para transmitir uma 
informação, muitas vezes, é mais eficaz que o uso de um texto escrito, pois a imagem atinge o público de 
forma instantânea e objetiva. 

CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS DETALHES 

https://intermediosports.com.br/comunicacao-visualmarketing-digital/


ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

• Oferecemos soluções na criação de projetos que visem a captação de recursos, projetos de patrocínios, 
de parcerias, divulgação de eventos, entre outros. Criamos o layout e damos uma cara profissional para o 
seu projeto de captação ou divulgação. 
 
Conceito de Projeto 
Segundo a Organização Internacional do Trabalho, “Projeto é um conjunto coerente e integral de 
atividades, destinado a alcançar objetivos específicos, que contribuem para atingir certo 
desenvolvimento, num determinado período, com insumos e custos definidos.” 
 

CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS DETALHES 

https://intermediosports.com.br/elaboracao-de-projetos/


OBSERVAÇÃO 

• Todas as informações referentes ao cliente, como 
histórico, contatos, dados pessoais, perfis redes 
sociais, currículo completo e atualizado (no caso de 
profissionais do esporte) constarão em nosso site 
em um link especifico para cada cliente. Todo 
release produzido sobre o cliente também constará 
em nosso site, gerando uma exposição ainda maior 
do mesmo para o seu público-alvo e os meios de 
comunicação. 
 



INVESTIMENTO 

• Para os serviços oferecidos nesta proposta, será cobrado o seguinte 
valor mensal: Entre em contato e saiba mais 
 
• A primeira mensalidade deverá ser paga no ato da assinatura do 
contrato. 
 
• Período de contrato: Um (01) Ano podendo ser rescindido por 
ambas as partes à partir do sexto mês. 



(32) 9 9988-4817 | (32) 9 9110-6673 

intermediosports.com.br 

intermedio@intermediosports.com.br 

https://intermediosports.com.br/
https://intermediosports.com.br/

