
COMUNICAR PARA
TRANSFORMAR



A 
Cross Content é uma consultoria e produtora de conteúdo 

multiplataforma. Para nós, a comunicação é mais do que sim-

ples marketing de conteúdo. É uma ferramenta de promoção 

de transformação social, inovação e desenvolvimento. 

Nossa visão é implementada por meio de um olhar profundo sobre o cliente 

e sua necessidade de comunicação, com a construção de estratégias e 

produtos que fujam ao raso, ao óbvio e ao conteúdo commodity. 

Uma comunicação inovadora, que usa as técnicas mais adequadas em 

cada caso, mas sempre com foco na experiência do público e no interesse 

do cliente, e não no hype ou em tendências passageiras.

Graças a esse perfil de trabalho, nossos clientes são empresas e instituições 

que buscam iniciativas de comunicação voltadas à promoção do 

desenvolvimento que valorizem a ética, a diversidade e a construção de 

relacionamentos densos e de longo prazo com seus diversos stakeholders.

Para eles, planejamos e produzimos conteúdo para internet e redes 

sociais, vídeos, livros e revistas. Também desenvolvemos projetos de 

novas narrativas interativas, como webdocumentários, webséries ou 

livros digitais.
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COMO A CROSS CONTENT ATUA

Cuidamos de todas as etapas de um projeto — do planejamento à en-

trega —, sempre com foco na comunicação para o desenvolvimento.

Consultoria em estratégia de conteúdo corporativo e institucional – 
Ajuda os clientes a entender as necessidades de comunicação e a de-

senhar uma estratégia de conteúdo com produtos sob medida para 

cada realidade.

Consultoria em projetos ESG para empresas – Formata estratégias de  

comunicação com foco em ESG.

Produtora de conteúdo multiplataforma – Planeja e executa projetos 

transmídia com uso integrado de diversos canais:

Websites e hotsites

Redes sociais

Webdocumentários e webséries

Vídeos, vídeos em 360 graus

Podcasts

Livros 

Revistas  

Newsletters 

Relatórios 

Brochuras e folhetos



NOVAS NARRATIVAS

Uma das ênfases da Cross Content está na pesquisa e na implementação 

de novos formatos de narrativas interativas — interfaces inovadoras que 

integrem textos, vídeos, dados dinâmicos e outros recursos.

Fazem parte desse esforço a premiada iniciativa de webdocumentários, as 

webséries, os vídeos em 360 graus, os cursos on-line e os projetos de livros 

digitais interativos.

Novos recursos para os livros

Plataformas on-line possibilitam visualização de vídeos, gráficos animados 
e galerias de fotos sem que o internauta tenha de interromper a leitura

Interatividade e participação

Vídeos em 360 graus (primeira imagem) e webdocumentários 
(as demais) permitem narrativas multimídia ricas e envolventes



NOSSO JEITO DE COMUNICAR

A comunicação transforma. Promove o desenvolvimento. Faz fluir as 

ideias e cair os preconceitos e os estereótipos. 

Comunicação para o desenvolvimento é um conceito que prevê o uso 

de diferentes recursos e estratégias para promover a transformação. 

A ideia é engajar e gerar mudanças de comportamento e percepção.

Não importa se seu objetivo é mobilizar pessoas para uma causa ou 

influenciar o debate sobre determinados temas na sociedade. 

É por meio da comunicação que esses planos se concretizam e ga-

nham as ruas. 

Quer um exemplo? Baixe o e-book A comunicação como instrumento de 

mobilização e desenvolvimento: estudo de caso Fora da Escola Não Pode! 

Aqui não temos templates nem formatos prontos, muito menos soluções 

“de prateleira”, que servem para tudo. 

Cada cliente é uma imersão em um novo universo, por meio da qual 

procuramos extrair os potenciais de transformação que há nele. 

E, a partir daí, vamos construindo e implementando um plano de 

comunicação integrado, multiplataforma e transformador.

Do planejamento à ação. 

Tudo personalizado. 

Tudo integrado.

http://www.crosscontent.com.br/Comunicacao_como_Instrumento_de_Mobilizacao_e_Desenvolvimento_Cross_Content.pdf
http://www.crosscontent.com.br/Comunicacao_como_Instrumento_de_Mobilizacao_e_Desenvolvimento_Cross_Content.pdf


 Alimentação na primeira infância                                                                                                                 
Estudo inédito aponta alto consumo 

de alimentos ultraprocessados em lares 

atendidos pelo Bolsa Família.



 
30 anos da Convenção 

sobre os Direitos da Criança                                                                                                                   
Avanços históricos, problemas que 

persistem e novos desafios.



Trajetórias interrompidas — Homicídios na adolescência 
em Fortaleza e em seis municípios do Ceará                                                                                                                   

Por meio de depoimentos dos familiares, a publicação 

reconstrói a história de vida e morte dos adolescentes 

assassinados em sete municípios do Ceará. O livro foi um 

dos vencedores da edição 2018 do prêmio Best of Unicef 

Research, concorrendo com 105 projetos de todo o mundo.



Da ciência à prática — Os programas 
de apoio ao desenvolvimento 
infantil na América Latina                                                                                                                   
Livro produzido pela Cross Content com o 

apoio da Fundação Bernard van Leer faz um 

dos mais completos levantamentos sobre as 

iniciativas de estímulo ao desenvolvimento 

de crianças de 0 a 6 anos na América Latina. 

A publicação traz evidências científicas 

sobre a importância dessa fase, um histórico 

desse tipo de iniciativa no Brasil e no mundo. 

O levantamento foi feito em 10 países e 

de Norte a Sul do Brasil, alcançando 42 

municípios das 27 unidades da federação, 

com mais de 300 entrevistas.



Novo Fundeb                                                                                                                   

Em vídeo produzido pela Cross Content, 

Undime e Conviva Educação explicam 

as mudanças no principal fundo de 

financiamento da educação básica. 



 

Programa
Educação Integrada
Garantindo o direito de aprender de cada criança 

Unicef_Educação Integrada_crop_2.indd   1 6/25/19   7:41 PM

Programa Educação Integrada — Garantindo 

o direito de aprender de cada criança                                                                                                                   
Produzido pela Cross Content para o Unicef, o 

livro aborda avanços e desafios da iniciativa, 

implementada em 15 municípios de Pernambuco. 

Seu objetivo é melhorar a gestão e as práticas 

pedagógicas da educação infantil e dos anos 

iniciais do ensino fundamental.



Semana do Bebê

Livro Transformando a primeira infância no semiárido de 

Pernambuco — Os resultados da Semana do Bebê em 20 

municípios do estado, produzido para o Unicef com o apoio da 

Sanofi, traz análises, histórias de vida e resultados da iniciativa. 



10 desafios do ensino 

médio no Brasil                                               
Apresenta uma análise do cenário 

da exclusão escolar de adolescentes 

de 15 a 17 anos, além de trazer 

depoimentos de garotos e garotas de 

diferentes regiões do País. O livro é 

parte de uma pesquisa internacional 

do Unicef realizada em 24 países em 

desenvolvimento sobre exclusão de 

adolescentes no ensino médio.



 
 

Todas as crianças na escola em 

2015 — Iniciativa Global Pelas 

Crianças Fora da Escola 
Faz uma análise do 

perfil das crianças e dos 

adolescentes fora da escola ou 

em risco de evasão no Brasil e 

aponta as principais barreiras 

que levam a essa situação. 

Produção da Cross Content 

para Unicef e Unesco. 



O enfrentamento da exclusão 

escolar no Brasil                                                    
O livro aborda os principais desafios para 

a universalização da educação básica e o 

perfil das crianças e dos adolescentes de 

4 a 17 anos excluídos.

Também mostra 

diversas experiências de 

enfrentamento à exclusão 

Brasil afora. Além do 

relatório, a iniciativa 

inclui webdocumentário 

(página seguinte) e 

folder, todos produzidos 

pela Cross Content.



Fora da Escola Não Pode!                                          
O webdocumentário faz uma análise da exclusão 

escolar no Brasil com o objetivo de apoiar os 

gestores de educação e a comunidade a melhorar 

a situação da educação no seu município.



Busca Ativa Escolar

Como parte de um grande projeto

multiplataforma, produzimos mais de uma 

dezena de manuais e vídeos sobre a estratégia.



Avanços e desafios 

Produzido para o Unicef, traz 

relatos sobre as iniciativas que 

levaram à redução dos índices de 

mortalidade infantil em Alagoas.



 
 

 

Tecendo redes 

As experiências de 

prevenção de DST/

aids entre meninos e 

meninas em situação 

de rua. Produção da 

Cross Content para o 

Unicef e o Ministério 

da Saúde. 



 

 

Caminhos do direito 

de aprender

Revela as lições 

de 26 municípios 

que melhoraram 

a qualidade da 

educação. 



 

 
 

 

Direitos negados 

Relatório sobre a violência 

contra a criança e o 

adolescente no Brasil.      

Inclui artigos de especialistas 

e reportagens sobre as 

principais experiências de 

enfrentamento. Inteiramente 

ilustrado com imagens 

produzidas por meninos e 

meninas vítimas de violência. 



Situação da infância brasileira 

Em duas edições (2006 e 2009), apresenta 

informações sobre os principais avanços e desafios 

na garantia dos direitos das crianças. 

Pearl Award 2006 — Excelência Editorial, concedido 

pelo Custom Publishing Council (EUA). 



 

 

Redes de aprendizagem

Qual o segredo das 

melhores redes de ensino 

público brasileiras? A partir 

de visitas a 37 municípios, 

o livro apresenta um 

conjunto de boas práticas 

adotadas nesses locais.



Educação infantil 

em debate — A 

experiência de Portugal 

e a realidade brasileira                                                                                                                   
Em duas versões (íntegra e 

resumida), traz os principais 

pontos levantados por uma 

pesquisa sobre essa etapa 

da educação em Portugal.



Fazem parte da iniciativa um livro, um folder, 

um marcador e uma newsletter, todos com 

produção editorial da Cross Content.

Receite um livro                                               

Traz evidências científicas sobre 

a importância da leitura para 

crianças pequenas. 



  

  
  

O Progresso das 

mulheres no Brasil 

Projeto integrado de 

livro e website, expõe 

um panorama dos 

avanços e desafios 

enfrentados pelas 

mulheres ao longo da 

última década. 



 

 

 

Série Mídia e                     

mobilização social    

A Cross Content 

participou da 

produção de diversos 

volumes desta 

série coordenada 

pela Andi. Os 

livros abordam o 

tratamento dado pela 

imprensa às questões 

da infância.

De mãos dadas                                                                                  

8 experiências de sucesso

Este livro faz parte do projeto Olhares Femininos, 

Mulheres Brasileiras. Apresenta experiências 

comunitárias bem-sucedidas que são lideradas por 

mulheres e que as beneficiam diretamente.



Relatório Anual de Resultados 2014

Relatório anual 2014 

Instituto Ayrton Senna                                                         
Publicação on-line interativa, 

integra textos, vídeos e 

galerias de fotos em uma 

única plataforma — o 

internauta não deixa a 

interface do livro 

para ter acesso ao 

conteúdo multimídia.



 
Relatório-reportagem

A Cross Content especializou-se 

na produção de relatórios sociais 

diferenciados, com ênfase em 

reportagens e relatos de histórias de 

vida — como a série produzida para 

a Microsoft entre 2003 e 2009.



 

Ideal comunitário

Revista com análises 

e reflexões sobre o 

desenvolvimento sustentável 

e inclusivo, produzida pela 

Cross Content, por três anos, 

em parceria com a Andi para 

o Instituto Camargo Corrêa. 

Pearl Award 2008 — Design de 

Capa, concedido pelo Custom 

Publishing Council (EUA).



Série Desigualdades de raça egênero 

no mundo do trabalho

Um retrato de como o racismo 

estrutural e o sexismo se manifestam 

em piores condições de trabalho para 

mulheres, sobretudo, as negras.



25 anos da Convenção de Pequim

Série de 13 vídeos produzidos para 

a ONU Mulheres.



A ENERGIA NOSSA
DE TODO DIA

Associação Brasileira de Distribuidores 

de Energia Elétrica (Abradee)

Em conjunto com Marta Porto 

Consultoria, desenvolvemos um conjunto 

de materiais de comunicação para a 

iniciativa Energia Sempre com Você.



união
A força da

Relatório de Impacto 2020

Fundação FEAC

Um amplo projeto 

de consultoria de 

posicionamento 

de comunicação e 

produção de conteúdo 

multiplataforma 

envolvendo site, 

relatórios, vídeos, 

podcasts e

redes sociais. 

união
A força da

Relatório de Impacto 2020



Um guia para ajudar os visitadores a apoiarem 
pais, mães e cuidadores 

CRIANÇA FELIZ EM AÇÃO

Vídeo Podcast

Programa Criança Feliz

Para apoiar o programa no contexto da pandemia do novo coronavírus, a 

Cross Content desenvolveu para o PNUD, com o apoio da Fundação Bernard 

van Leer, uma série de conteúdos direcionados a gestantes, pais, mães e 

cuidadores de crianças de até 3 anos. A estratégia multimídia incluiu vídeos, 

áudios, infográficos, posts de redes sociais e conteúdos para WhatsApp.

Vídeo

Posts redes sociais

Infográfico

Livro toolkit



Mais Vida nos Morros

Neste projeto da Prefeitura do Recife apoiado pela Fundação Bernard van Leer e 

Agência Recife para Inovação e Estratégia, a Cross Content realizou um completo 

processo de consultoria e produção de conteúdo que incluiu criação de Livro da 

Marca, produção de sites, vídeos, áudios e material para redes sociais.

Site

Vídeo

Posts redes sociais

Livro



O MÃE CORUJA RECIFE  
É VOCÊ!  

O Programa Mãe Coruja Recife é uma política pública que tem por objetivo 
contribuir para a redução da mortalidade materno-infantil e para a melhoria dos 
indicadores de desenvolvimento na primeira infância por meio do fortalecimento 

de vínculos entre mães/pais/cuidadores e as crianças até 6 anos de idade. 
O programa promove diferentes ações intersetoriais que acompanham a 

mulher e a família, da gravidez aos primeiros anos da criança, 
fornecendo apoio e orientação. 

Temos orgulho de ter você nesse time e queremos contar um pouco como você 
pode nos ajudar a engajar as grávidas, mães e cuidadores no programa.  

Sabemos que muitas vezes as mulheres deixam o programa depois do 
nascimento da criança. Por isso, estamos implementando um grande plano de 

comunicação para ajudar a manter a mulher e seus familiares no programa 
até a criança completar 6 anos. 

Viu que mudamos o nosso logotipo? Ele traz essa ideia, de mostrar toda a rede de 
pessoas – familiares, cuidadores e profissionais de diversas especialidades – que 

estão ali para ajudar a promover o desenvolvimento daquela criança.

Neste e-mail e nos próximos, você vai saber de tudo o que estamos produzindo. 
Contamos com sua ajuda. 

OBRIGADO POR FAZER PARTE DO MÃE CORUJA RECIFE!

Com o seu apoio, queremos ver cada dia mais gente participando! 

VEJA COMO AJUDAR A ATRAIR E MANTER AS FAMÍLIAS 
NO PROGRAMA, DA GRAVIDEZ AOS 6 ANOS

ACOMPANHE NOSSOS PRÓXIMOS 
E-MAILS PARA SABER MAIS:

Como usar o WhatsApp para aumentar a participação.

Os fôlderes que vão ajudar você a conversar com 
as famílias sobre o programa.

Vídeos bem simples, para convencer as mães e cuidadores. 

Tira-dúvidas de mães e cuidadores.

Encoraje as mães e cuidadores a participarem. 

Convide sempre para atividades.

Fale dos benefícios do programa. 

Mãe Coruja Recife

Para este programa com foco em primeira 

infância, criamos novo logotipo e Manual 

de identidade visual, produzimos vídeos, 

fôlderes e outros conteúdos.

Vídeo

Manual de identidade visual

Fôlder

Livro

O programa não faz pré-natal ou puericultura. Todos esses acompanhamentos 
continuam sendo realizados pelas equipes das unidades básicas de saúde.

As atividades variam de espaço para espaço e são realizadas com o apoio de oito 
secretarias da Prefeitura: Saúde; Educação; Mulher; Desenvolvimento Social, 

Direitos Humanos, Juventude e Política sobre Drogas; Esportes; Turismo e Lazer; 
Trabalho e Qualificação Profissional e Segurança Cidadã.

É MUUUITA COISA
APROVEITE QUE É BÃO DEMAIS!!! 

Informação sobre gravidez 

Dicas sobre desenvolvimento das crianças

Aulas de natação para crianças

Curso de ioga para gestantes

Aulas de massagem para cólica e relaxamento dos bebês (shantala)

Oficinas de brincadeiras, contação de histórias ou sobre direitos das mulheres

Cursos profissionalizantes, como brinquedista, manicure, corte de 
cabelo com máquina ou técnico de eletricista 

O PAPEL DO MÃE CORUJA RECIFE 
É DE SOMAR. VEM PRO 

MÃE CORUJA RECIFE

Secretaria Executiva de Atenção Básica
(81) 3355-9331

Mãe Coruja Recife

COMO 
APROVEITAR 
TUDO DE BOM 
QUE O MÃE 
CORUJA RECIFE 
OFERECE?

É só manter o seu cadastro em dia! 
Avise a equipe quando trocar de telefone ou endereço. 
Também fique de olho nas nossas redes sociais e nas datas 
de inscrição dos cursos e oficinas para não perder nadinha.

Converse, leia, cante, abrace e 
brinque muito com o bebê. Ele 
se desenvolve e aprende quando 
brinca com objetos e com as 
pessoas da família. 

Abraço, aconchego e colo também 
ajudam o cérebro a se desenvolver. 
Aproveite momentos como o da 
amamentação para um chamego. 
Olhe para o bebê e fale com ele 
enquanto amamenta. 

COMO POSSO AJUDAR NO 
DESENVOLVIMENTO DO BEBÊ? O BEBÊ NASCEU. 

E AGORA?

Secretaria Executiva de Atenção Básica
(81) 3355-9331

Mãe Coruja Recife

1Manual de Identidade Visual - Mãe Coruja Recife



Bloomberg                                                       
Produção de estudo de caso cross media, 

incluindo vídeo e duas versões de fôlderes 

(impressos e on-line).



Podcasts

Criação de séries em áudio em 

diferentes estilos e formatos. Cuidamos 

do projeto desde o planejamento e 

definição de conceito até a edição 

e publicação nas plataformas de 

streaming e agregadores.
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Rio de Janeiro — Autorretrato

Webdocumentário sobre os fotógrafos 

da Favela da Maré, no Rio de Janeiro.                                                                                                       
Um dos vencedores da bolsa Funarte 

de Reflexão Crítica e Produção Cultural 

para a Internet 2010.



  

 

 

Filhos do Tremor — Crianças e seus Direitos 

em um Haiti Devastado

Webdocumentário sobre as consequências 

do terremoto de janeiro de 2010 na vida dos 

jovens — 40% da população do Haiti. Menção 

honrosa no Prêmio Vladimir Herzog de Anistia 

e Direitos Humanos 2010. 



 

 

BlogDoc                                                     
Espaço dedicado à cobertura completa 

do mundo dos documentários. Primeiro 

site do gênero hospedado em um 

portal de grande audiência na web 

brasileira; é resultado de uma parceria 

entre a Cross Content e o R7.

Webdocumentário

Blog especializado, traz notícias e resenhas de 

trabalhos estrangeiros e destaca a produção 

da Cross Content na área.



Pense Inovação                    

Especial de TI com textos 

e vídeos feitos pela Cross 

Content para o portal G1, 

da Globo.com, patrocinado 

pela Embratel.

SP Encantada                                                                          
Especial de Natal feito pela Cross Content para o portal G1, da 

Globo.com, patrocinado pela operadora Vivo. 



 

 
Petróleo — Combustível 

da Vida Moderna                                                                                                                                          
Webdocumentário totalmente 

produzido pela Cross Content 

para o portal iG, mostra como 

o petróleo está presente no 

dia a dia de todos, muitas 

vezes de forma invisível.
Guia de Profissões             
Material de orientação para 

vestibulandos, traz uma 

análise completa de 100 

cursos universitários e suas 

possibilidades de carreira.

iG Carreiras

Canal do portal iG, aborda aspectos da vida profissional. 

Traz reportagens especiais sobre cursos, currículo, salários e 

desenvolvimento de carreira.
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De Olho em 2014                                                                              
Registro diário da movimentação das 12 cidades que se 

preparavam para sediar a Copa do Mundo de 2014. Um projeto 

patrocinado pela Suvinil no portal Terra.

Dança

Entrevistas com os principais bailarinos do Brasil e do mundo e 

cobertura completa da terceira edição do festival O Boticário na Dança, 

em São Paulo e no Rio de Janeiro. O canal, patrocinado por O Boticário, 
foi produzido pela Cross Content para o Terra.

Fertilidade                                                                   
Explica as técnicas de reprodução assistida para o 

público leigo e discute as questòes médicas, éticas  

e comportamentais envolvidas.

Empreendedorismo                                                       
Site com atualização diária, traz 

dicas, informaçòes e exemplos para 

os empreendedores brasileiros.

Festival de Publicidade de Cannes                                                      
Cobertura em tempo real do 

festival de Cannes na França para 

o portal Terra.



 

 

 

Caminhos para melhorar o aprendizado                                            
Iniciativa do Todos pela Educação, com apoio do 

Instituto Ayrton Senna, o site traz uma compilacão 

de estudos que apontam práticas para a melhoria 

dos processos de ensino e aprendizagem.



 
 

 

Instituto Estre                                                          
Jogos de conscientização 

socioambiental. 

Produzidos originalmente 

para exibição em um 

estande do Instituto Esdre, 

ganharam outras duas 

versões: on-line e em DVD-

ROM, para distribuição a 

parceiros e funcionários.



 
 

Unicef Kids                                                               
De forma lúdica, traz informações sobre 

os direitos da criança e do adolescente. 

Oferece jogos, desenhos para colorir, 

testes, vídeos, enquetes, fóruns, 

curiosidades  e histórias.



Hospital Sírio-Libanês                                                      
Atuando de forma integrada em diversas frentes de 

comunicação interna e externa do hospital, a Cross 

Content produz vídeos, infográficos, reportagens sobre 

saúde, fôlderes e outros materiais.



Fundação Maria 

Cecilia Souto Vidigal                                                
Produção de conteúdo do 
Guia Primeira Infância em 

Pauta, um material inédito 

que orienta comunicadores 

sobre a melhor forma de 

abordagem das questões 

da primeira infância.



Vídeos

Produção de vídeos de cobertura de eventos e para o site da SBOC.

GUIA PARA JORNALISTAS100%

Livro para jornalistas

Produção de publicação com 

informações sobre câncer 

para comunicadores.

de crescimento na base de  

curtidas no Facebook em  

um ano de trabalho.

Cartilhas 
Edição e revisão de texto para materiais editoriais da SBOC.

SBOC: website e redes sociais

Produção de conteúdo e gestão de relacionamento nas redes sociais e elaboração 

de conteúdo para o site da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica.



Boehringer Ingelheim

Nossas iniciativas de comunicação 

interna incluem o planejamento 

e a produção de conteúdo 

exclusivo para a TV corporativa, 

além de produção de vídeos de 

comunicação interna.



2006

2002

2000

1999

1997

1990

Jornalista especializada em temas sociais, 
Andréia Peres é diretora da Cross Content. 
Realiza trabalhos de consultoria e coordena 
projetos editoriais em áreas como direitos da 
infância, direitos humanos, direitos da mulher, 
educação e saúde. 

Sua atuação inclui a produção de livros, 
revistas, análises, relatórios, sistematizações de 
experiências e estudos de casos sobre políticas 
e projetos sociais, atendendo organizações 
internacionais, ONGs e institutos e fundações 
ligados a empresas.

Atuação em veículos de mídia
Andréia trabalhou por 14 anos na revista Claudia, 
da Editora Abril, e também atuou como editora 
sênior na Editora Globo. 

Nessa época, colaborou na edição dos livros 
The 100 Most Efficient Non-Profits of Brazil e 
As 50 Associações Bem-Eficientes, da Kanitz 
& Associados (1998), Terceiro Setor em Síntese 
(Senac, 1999) e Cadernos de Jornalismo (Oboré 
e Ministério da Saúde, 2000).

Destaques e trabalhos especiais
Ao longo de sua carreira, ganhou mais de uma 
dezena de prêmios nacionais e internacionais. 
Seu trabalho na área social é citado em diversas 
publicações, como Ayrton Senna — Herói de um 
Novo Tempo (2009), que aborda algumas das 
matérias vencedoras do Prêmio Ayrton Senna 
de Jornalismo.

Aresentou em Vancouver, Canadá, durante a 
XI Conferência Internacional de aids (1996), o 
trabalho realizado na revista Claudia sobre a 

ANDRÉIA PERES

Best of Unicef — Premiação global de melhor 
relatório do ano, com o livro Trajetórias 
Interrompidas — Homicídios na adolescência em 
Fortaleza e em seis municípios do Ceará.

Pearl Award (organizado pelo Custom Publishing 
Council, Nova York) para  revista Ideal Comunitário, 
vencedora na categoria Design — Melhor Capa — 
Bronze, com Marcelo Bauer.
 
Pearl Award para o livro Situação da Infância 
no Brasil 2006, na categoria Editorial — Melhor 
Nova Publicação — Prata, com Marcelo Bauer.

Semifinalista do Prêmio Gabriel García 
Márquez de Periodismo, da Fundación Nuevo 
Periodismo Iberoamericano, com reportagem 
sobre pessoas em situação de rua (“Gente 
Invisível”) na revista Única.

Pelas reportagens de cunho social feitas por Andréia 
Peres, a revista Claudia recebeu do Instituto Ayrton 
Senna o título de Veículo Social do Ano.

Vencedora do Grande Prêmio Ayrton Senna de 
Jornalismo pelo conjunto de matérias “O Brasil 
que Dá Certo”, publicadas na revista Claudia.

Prêmio Jornalista Amigo da Criança, concedido por 
Fundação Abrinq, Unicef e Andi.

Prêmio Abril de Jornalismo pela reportagem  
“A Nova Cara do Amor” na revista Claudia.

Award for Excellence, da organização americana 
Family Health International, pelo conjunto de 
reportagens sobre aids.

Finalista do concurso de correspondentes da ONU.

Prêmio Abril de Jornalismo pela reportagem 
“Abuso Sexual: uma Violência que Também 
Acontece Dentro de Casa”, na revista Claudia.
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prevenção de aids entre mulheres. Participou, 
em 1995, da comissão diretiva da Genos 
International no projeto O Impacto da Mídia no 
Comportamento do Adolescente, financiado por 
Advocates for Youth e Fundação MacArthur. 

Andréia Peres foi também diretora voluntária de 
Relações Institucionais da Associação Saúde da 
Família, organização voltada para o atendimento 
básico a populações carentes na periferia de 
grandes cidades.

Atuação na Cross Content
Desde que fundou a Cross Content, em 2001, 
trabalha em diversos projetos de comunicação 
envolvendo organizações não governamentais, 
agências multilaterais, institutos e fundações. 
Pela Cross Content, escreveu e editou cerca de 
três dezenas de livros sobre desenvolvimento 
social, direitos humanos, problemas da infância 
e questões femininas.

PRÊMIOS
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Jornalista com pós-graduação em Cinema 
Documentário, Marcelo Bauer trabalhou por 
mais de 15 anos na grande imprensa e fundou a 
Cross Content em 2001, ao lado de Andréia Peres. 
Dedica-se ao estudo e à produção de conteúdo 
digital desde o início da internet no Brasil.

Uma de suas áreas de concentração é a pesquisa 
de novas maneiras de contar histórias que 
aproveitem de forma intensa os recursos de 
participação e interação da internet. Esse interesse 
deu origem a diversos trabalhos inovadores, 
como webdocumentários, webséries, livros 
digitais, vídeos em 360 graus e outros projetos 
de narrativas interativas.

Atuação em veículos de mídia
Bauer começou sua carreira como jornalista 
político. Foi editor de Política da revista IstoÉ, 
repórter e redator da Folha de S.Paulo, repórter 
de O Globo e repórter e chefe de reportagem de 
O Estado de S. Paulo.

A partir do surgimento da internet no Brasil, 
passou a se dedicar ao estudo e à produção 
de projetos editoriais na nova mídia. Integrou a 
primeira equipe de jornalismo on-line da Editora 
Abril, como responsável pelo noticiário do portal 
Brasil On-line. Foi também editor do Universo 
Online, onde lançou o jornal eletrônico que hoje 
tem o nome de Folha Online.

Trabalhou na Idealyze, empresa de Internet do 
grupo Abril, como redator-chefe (2000-2001). 
Na revista Info, atuou inicialmente como editor 
e depois como redator-chefe, no período de 

2o Concurso de Documentários da TV Câmara 
— Vencedor, média-metragem, com Rio de 
Janeiro — Autorretrato.

Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos 
Humanos — Vencedor pelo webdocumentário 
Rio de Janeiro — Autorretrato.

Bolsa Funarte de Reflexão Crítica e Produção 
Cultural para a Internet  — Vencedor com o 
projeto Rio de Janeiro — Autorretrato.

Rio de Janeiro — Autorretrato, em sua versão 
curta-metragem para cinema, foi um dos 
selecionados da Mostra Curta MIS.

Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e 
Direitos Humanos — Menção Honrosa pelo 
webdocumentário Filhos do Tremor.

Prêmio Pearl Award (Custom Publishing Council, 
Nova York) para a revista Ideal Comunitário 
(Design, Melhor Capa, Bronze).

Prêmio Pearl Award para o livro Situação da 
Infância no Brasil (Editorial, prata).

Prêmio iBest, “top 3” de Informática com o 
website TCInet.

Prêmio iBest, “top 3” na categoria Informática 
com o website TCInet.

Prêmio Abril de Jornalismo, na categoria 
Reportagem de Interesse Prático, pela 
reportagem “Defenda-se” publicada na revista 
Info, Editora Abril (coautoria).

Prêmio Sucesu-SP de Jornalismo, da Sociedade 
de Usuários de Informática e Telecomunicações 
(Sucesu), pela reportagem “Tentáculos do PC”, na 
revista IstoÉ.

PRÊMIOS

1997 a 2000, sempre escrevendo sobre temas 
relacionados à internet.

Atuação na Cross Content
Na Cross Content, Marcelo Bauer é responsável 
por trabalhos de consultoria e também coordena 
projetos de novas narrativas e de criação de 
conteúdos on-line e em vídeo para todos os 
clientes da produtora.

É criador da iniciativa Webdocumentário e dire-
tor de quatro webdocumentários: Fora da Escola 
Não Pode!, Rio de Janeiro — Autorretrato, Filhos 
do Tremor — Crianças e seus Direitos em um 
Haiti Devastado e Petróleo – Combustível da 
Vida Moderna.

Com Rio de Janeiro — Autorretrato, criou uma 
plataforma transmídia que incluiu três produtos 
diferenciados, com abordagens e conteúdos 
diferentes em cada meio. Para o cinema, produziu 
um curta-metragem de 15 minutos, cuja estreia 
ocorreu na mostra Curta MIS, do Museu da 
Imagem e do Som de São Paulo, em 2011. Para a 
televisão, foi formatado como média-metragem 
de 26 minutos e foi um dos vencedores do 2º 
Concurso de Documentários da TV Câmara, tendo 
sido incluído na grade de programação do canal 
para 2012-2013.
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MARCELO BAUER



CLIENTES DA CROSS CONTENT

Os clientes da Cross Content são empresas, organizações sem fins lucra-

tivos (ONGs, organismos multilaterais, institutos e fundações) e veículos 

de comunicação (editoras e portais de internet) que buscam iniciativas 

de comunicação inovadoras e consistentes.

Nossos trabalhos envolvem produção de conteúdo digital, produção de 

vídeos, edição de livros e revistas e investimentos em novas narrativas 

interativas, como webdocumentários, vídeos em 360 graus e realidade 

virtual.

A Cross Content também investe em produções autorais, financiadas 

com recursos próprios, editais de patrocínio e apoios institucionais.



• Accenture
• Agência Recife para Inovação e Estratégia (Aries)
• Agenda 227
• Alcântara Machado Feiras de Negócios
• America Online Brasil (AOL)
• Andi Comunicação e Direitos
• Arqui Latam Arquitetura
• Associação Antipirataria de Cinema e Música (APCM)
• Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee)
• Associação Cultural Tomé-Açu
• AstraZeneca
• Banco Mundial
• Bloomberg
• Boehringer Ingelheim
• Bradesco
• Campanha Nacional Pelo Direito à Educação
• Cellebrite
• Club Athletico Paulistano
• Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br)
• Conselho Federal de Serviço Social (CFESS)
• CServices
• Dow Brasil
• Editora Abril
• Editora Lamonica
• Eucatex
• Everis
• Fisher-Price (via MediaInteractive)
• Fundação Bernard van Leer
• Fundação Brava
• Fundação Estudar
• Fundação Feac
• Fundação Itaú Social
• Fundação Kellogg
• Fundação Lemann
• Fundação Maria Cecília Souto Vidigal
• Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef)
• Globo.com
• Grupo Camargo Corrêa
• Hospital Israelita Albert Einstein
• Hospital e Maternidade Santa Joana
• Hospital Presidente

• Hospital Sírio-Libanês
• iBest
• Instituto Ayrton Senna
• Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec)
• Instituto Camargo Corrêa
• Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp)
• Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino (Idor)
• Instituto Empreender Endeavor
• Instituto Estre de Responsabilidade Socioambiental
• Instituto Oncoguia
• Instituto Pão de Açúcar
• Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (Idis)
• Instituto Razão Social
• Instituto Sedes Sapientiae
• Instituto Souza Cruz
• Instituto Vidi
• Internet Group (iG)
• Microsoft
• MSN
• Museu da Pessoa
• Oncologistas Associados
• ONU Mulheres
• Panasonic
• Plenitude Design
• Prefeitura de São Paulo
• Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud)
• R7
• Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC)
• Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP)
• Souza Cruz
• Telefônica
• Terra Networks
• The Boston Consulting Group
• Todos pela Educação
• União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime)
• Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
• Universo Online (UOL)
• X-Brasil
• XP Investimentos
• Yahoo! Brasil 

CLIENTES DA CROSS CONTENT






