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SOBRE
Fundada em janeiro de 2019 com foco no
transporte rodoviário de carga e de
passageiros, a Agência Transporta Brasil
produz:
    > Notícias multimídia diárias com foco no
transporte
    > Avaliações de veículos (textos e vídeos)
    > Envio de newsletter com as notícias da
agência para um mailing de profissionais
estratégicos do setor de transporte.

PÚBLICO-ALVO
> Transportadoras
> Caminhoneiros autônomos
> Frotistas
> Embarcadores
> Trabalhadores em transporte
> Fãs do transporte e dos veículos
> Governo



REFORMULAÇÃO - 10 ANOS DE ESTRADA

A Agência Transporta Brasil nasceu de uma
reformulação editorial do portal Transporta Brasil
que em 2019 completou uma década no ar
HISTÓRICO:
Criado pelo jornalista Leonardo Andrade, o portal
tornou-se uma alternativa de qualidade para o
noticiário especializado em transporte e logística.

Alternativa de qualidade
para o noticiário
especializado em

transporte e logística

Neste período, o portal já
produziu:
> 13 mil matérias
> 4 mil entrevistas
> 500 artigos
> E atingiu um público total
de 3 milhões de leitores



INFORMAÇÕES
audiência . público . cases 
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AUDIÊNCIA

> 30 mil visitantes únicos por mês (média)
> 35 mil pageviews por mês (média)
> 77% novos usuários
> 3,7 mil inscritos no Youtube
> 13 mil likes no Facebook com alto engajamento

PÚBLICO



INDICAÇÃO PRÊMIO
CNT DE

JORNALISMO

CITAÇÃO EM PROJETO DE
LEI SOBRE O ROUBO DE

CARGAS

EXPERIÊNCIA COM A
SPRINTER

EM VITÓRIA - ES

CASES DE SUCESSO



O  jornalista começou como repórter de campo em rádio. Com
veia de empreendedor, fundou seu próprio jornal no interior
paulista.  Depois trabalhou na área de comunicação do Colégio
Objetivo. Sua imersão no setor de transportes começou em 2003,
quando assumiu a assessoria de imprensa do Sindicato das
Empresas do Transporte de São Paulo (SETCESP), onde
permaneceu por 14 anos até decidir fazer cobertura independente
com a criação do portal Transporta Brasil em 2009.

Uma das fundadoras do projeto Transporta Brasil atuou por mais
de 10 anos na assessoria de comunicação de empresas e entidades
de classe no setor de transporte de cargas, por meio da Campos e
Andrade Comunicação, e atualmente é consultora de negócios e
também atua na área de design dentro da plataforma Transporta
Brasil. Designer formada pela Faculdade de Belas Artes de São
Paulo

LEONARDO ANDRADE

FERNANDA DE CAMPOS



FORMATOS



NOVO
FORMATO/DIFERENCIAL

> Primeira agência de notícias diárias
do setor de transporte de carga e de
passageiros que oferece ao leitor:
 
> Cobertura analítica do mercado
 
> Canal no Youtube com lançamentos
e conteúdos especiais
 
> Podcast (entrevistas para rádios)
 
> Notícias sobre os movimentos do
mercado de transporte e todos os
players envolvidos.



FORMATOS - SITE
Leader Board

728x90 px 
50% de visibilidade

Medium Banner 1
300x250 px 

50% de visibilidade

Medium Banner 2
300x250 px 

50% de visibilidade Button Banner 
120x90 px 

50% de visibilidade



FORMATOS - NEWSLETTER



transportabrasil

transportabrasil

tvtransportabrasil

Acompanhe!

http://www.facebook.com/transportabrasil
http://www.instagram.com/transportabrasil
http://www.youtube.com/tvtransportabrasil


MUITO OBRIGADA!

Fernanda de Campos
Consultora de Negócios - Agência Transporta Brasil

comercial@transportabrasil.com.br
(11) 98104-8392

TRANSPORTABRASIL.COM.BR


