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MAROLA COM CARAMBOLA
MAIS QUE UM SITE DE
RECEITAS

O Marola com Carambola nasceu de uma necessidade de guardar receitas e
na época, o melhor lugar pra isso era a internet. Cerca de dois anos depois a
vontade de transformar um pequeno caderno de receitas virtual em um
negócio cresceu.
Com o passar do tempo, percebemos que somente inserir receitas não seria
suficiente. Foi necessário muito planejamento, coragem e força de vontade
para transformar aquele caderno de receitas pessoal em um negócio.
O tema turismo foi introduzido, o design remodelado, e as receitas rescritas.
O Marola com Carambola foi lançado em 01 de junho de 2013, junto com 24h
de dedicação diária a ele.
Hoje, o blog Marola com Carambola já ganhou relevância e autoridade no
ramo que atua.
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NOSSA MISSÃO
Entregar receitas boas e que funcionam para
quem sabe e quem não sabe cozinhar. Um site
onde pode-se encontrar receitas práticas tanto
para dia a dia quanto para um jantar mais
sofisticado. Receitas que abraçam o estômago e
fazem um carinho na alma.
Inspirar as pessoas a conhecerem as belezas do
nosso país. Apresentando destinos onde a
natureza é exuberante e o turismo, muitas vezes,
pouco explorado. Ajudá-los a montar seus
próprios roteiros, com destinos que cabem no
bolso.

VALORES
Trabalhamos com ética, confiabilidade, livre
de preconceitos e com consciência
ambiental.

VISÃO
Lutamos para ser um site conhecido e confiável.
Onde o usuário sempre pode encontrar uma receita
para fazer naquele momento ou um lugar pra viajar.
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As pessoas que amam comer são
sempre as melhores pessoas.
JULIA CHILD

AS AUTORAS
AMANDA FERNANDES E ELOAH CRISTINA
Casadas há 6 anos, Amanda e Eloah criaram juntas o projeto que tem o mesmo
tempo de vida que o casamento, que por sinal, foi concebido durante a lua de mel.
A Amanda fez MBA em Marketing Digital pela Universidade Municipal de São
Caetano. Ela cria, fotografa e publica as receitas do blog. Gosta de todas as comidas
e encara qualquer degustação de olhos fechados. O coração tá na cozinha, mas os
pés sempre estão numa boa viagem.
A Eloah é formada em Design de Mídias Digitais pela Impacta, fez Pós Graduação
em Gestão de Projetos e MBA em Marketing. Ela faz as fotos, o design, a parte
técnica e escreve as matérias sobre viagens do blog. Ao contrário da Amanda, não
come de tudo, mas em compensação é apaixonada por Junk Food e vive levando a
Amanda para aventuras pelo Brasil.
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AS RECEITAS
TESTADAS SEMPRE
Um dos princípios do Marola com Carambola é a transparência e a praticidade.
Por conta disso, todas as receitas que postadas são feitas e fotografadas por nós.
Na hora do preparo, anotamos passo a passo com todos os detalhes para que o
leitor consiga reproduzir a receita de forma tranquila e sem dificuldades.
De tempos em tempos, revisamos todo o site para inserir melhorias baseadas nas
dúvidas que surgem em perguntas nos comentários do site, das redes sociais e
mensagens privadas.
A escolha do que será feito, varia de acordo com alguns itens. Sempre pensamos
nos ingredientes que estão em época e no que o nosso leitor deseja ou pede.
Porém também utilizamos ferramentas de análise de conteúdo como o Google
Trends, nossas próprias redes sociais e o que o patrocinador deseja para definir o
que será postado, mas sempre dentro dos nossos valores e princípios.

AS VIAGENS
A PREFERÊNCIA É O BRASIL
O Brasil é um país imenso e que possui belezas indescritíveis. Aqui, num único
destino, conseguimos apreciar biomas diversos e centenas de espécies de animais
e plantas.
Durante nossas viagens, fazemos o possível para aprender o máximo que
conseguimos sobre a fauna e a flora do lugar, entender como os moradores vivem
e saber sobre a cultura gastronômica daquela região. E sempre que possível,
passamos estas informações para o nosso leitor.
Estamos com frequência melhorando e atualizando as informações no nosso site,
já que com o passar dos anos, os preços mudam, alguns lugares fecham e outros
abrem.
A decisão da próxima viagem, é feita de acordo com as nossas vontades de
conhecer um lugar novo do Brasil. E é claro, estar no meio da natureza, é o
principal motivo para a decisão final.

AS FOTOS
FOTO DE COMIDA DE VERDADE
A produção das fotos das receitas também são feitas por nós.
Fazemos o possível para deixar a aparência

da comida

exatamente como nós estamos vendo na vida real, através da
foto.

Utilizamos

de

técnicas

de

foodstylist,

porém

não

adicionamos elementos não comestíveis a comida. Tudo que é
fotografado é consumido, e não aceitamos desperdício em
nossa cozinha.

FOTO DE VIAGEM REAL
Em uma viagem, nem sempre dá pra fazer foto de todos os
detalhes dos lugares visitados, mas nós nos esforçamos ao
máximo para mostrar através delas, os encantos do destino
escolhido. A ideia é sempre mostrar para nosso leitor a beleza
real daquele lugar, e que em cada época e a cada horário do dia,
a natureza se mostra diferente.
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O SITE
COMUNIDADE

Desde junho de 2013, o nosso site já alcançou 10 milhões de visualizações, uma
comunidade de 220 mil seguidores nas redes sociais, 840 posts no blog sendo que
mais de 450 são receitas, mais de 300 de viagens e muita história pra contar.
Nos últimos três meses tivemos mais de 1.5 milhões de visualizações e 1.2 milhões de
sessões.
Em uma pesquisa feita no começo de 2019 com 615 leitores, percebemos que 26%
estão em busca de Receitas Elaboradas feitas para surpreender, 40% buscam
Receitas Rápidas, que fiquem prontas em menos de 30 minutos e 34% Receitas
Básicas para o dia a dia. Além disso, 78% responderam que se viram bem na cozinha
e buscam por estes 3 tipos de receitas.
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RECEITAS PRÁTICAS
O nosso foco é fazer com que as receitas postadas
sejam práticas. Independente de serem demoradas
ou não, a praticidade em reproduzi-las esta no topo
das nossas prioridades.

RECEITAS BÁSICAS
As receitas básicas são aquelas para o dia a dia, que o
leitor consegue reproduzir para o jantar de uma
terça feira após chegar do trabalho. Receitas que o
paladar brasileiro esta habituado.

RECEITAS PARA IMPRESSIONAR
De tempos em tempos, postamos receitas que
impressionam. Estas tem algum diferencial que pode
ser a reprodução de alguma receita famosa, de um
chef conhecido ou um prato perfeito para um
momento especial.

CONTEÚDO
ESTILO DE RECEITAS

VIAGENS PELO BRASIL
Gostamos do nosso país, e fizemos a escolha de
primeiro conhecer o que ele tem pra nos oferecer.
Saímos em busca de explorar a diversidade cultural,
o bioma, a natureza, as tradições de cada região e
claro, os deliciosos sabores da gastronomia brasileira.

ESTILOS DE VIAGENS

FOCO NA NATUREZA
Quando

escolhemos

um

lugar

pra

visitar,

buscamos, na maioria das vezes, destinos que nos
levem para a natureza. Adoramos encarar trilhas e
conhecer os cantos mais inusitados e muitas vezes
não tão explorados do nosso Brasil.

A ÁGUA
Destinos que nos levam para a água são os nossos
prediletos. Sejam trilhas com cachoeiras incríveis,
flutuação em rios cristalinos ou dias em praias
exuberantes.

CONTEÚDO

RECEITAS MAIS
A C E S S A D A S 2020

ACESSO ORGÂNICO
TÉCNICAS DE SEO

RECEITA DE GIN TÔNICA
- 400 mil visualizações
- Melhor palavra chave: Receita de Gin Tônica
- Posição média google: 4,6
- CTR médio: 13,2%

RECEITA DE GELEIA DE PIMENTA

Durante o ano de 2019, aumentamos a quantidade de
receitas postadas semanalmente e fizemos um trabalho
grande de reestruturação de posts com estratégias de SEO.

- 190 mil visualizações

Com fotos novas, técnicas de SEO mais bem feitas e de

- melhor palavra chave: Geleia de Pimenta

acordo com as novidades do algoritmo do Google.

- Posição média google: 2,8

Alcançamos mais pessoas que se interessam realmente pelo

- CTR médio: 19%

nosso conteúdo.

COMO FAZER FERMENTO NATURAL
- 92 mil visualizações
- melhor palavra chave: Como fazer fermento natural

Isto trouxe um volume de acessos orgânicos mais forte e

- Posição média google: 5,1

eficaz. Hoje mais de 60% dos acessos do blog são feitos via

- CTR médio: 6,7%

pesquisas do Google e o tempo médio de permanência no

RECEITAS DE BATATAS

site é de 3:00.

- 80 mil visualizações
- melhor palavra chave: Receitas com batata
- Posição média google: 2,7
- CTR médio: 18,5%

Fonte Google Search Console

OUTRAS PALAVRAS
CHAVES
CREME DE ABACATE

CREME DE RICOTA

- receita: Creme de Abacate

- receita: Creme de ricota

- Posição google: 1,6

- Posição google: 2,2

- CTR: 24,4%

- CTR: 16,2%

CREME DE MANDIOQUINHA

GELEIA DE PIMENTA

- receita: Creme de mandioquinha

- receita: Geleia de pimenta

- Posição google: 1,5

- Posição google: 1,2

- CTR: 31,8%

- CTR: 24,4%

TOMATE CONFIT

RECEITAS COM BATATA

- receita: Receita de tomate confit

- receita: 7 receitas com batatas

- Posição google: 3,3

- Posição google: 1,9

- CTR: 12%

- CTR: 23,1%

COMO COZINHAR PINHÃO

SOPA DE BATATA

- receita: Como cozinhar pinhão

- post: 30 ideias para comemorar o aniversário

- Posição google: 1,5

- Posição google: 2,6

- CTR: 15,4%

- CTR: 15,2%

Fonte Google Search Console

CRESCIMENTO

VOLUME DE ACESSOS
4.000.000

ORGÂNICO E SUSTENTÁVEL
Desde o começo do blog, em 2013, notamos um crescimento
constante, 100% orgânico e sustentável.

3.000.000

Durante o primeiro ano de vida, o Marola com Carambola
teve 20 mil acessos no ano. Passando para 265 mil acessos no
ano de 2015, um crescimento de mais de 1000% em dois

2.000.000

anos.
Em 2017 atingimos a marca de 1,5 milhão de acessos anual,
um crescimento de mais de 600% em relação a 2015. Já em

1.000.000

2018, fechamos com 2,8 milhões. Crescimento de 180% em
relação ao ano anterior.
Nosso objetivo é continuar com um crescimento de pelo
menos 25% ao ano a partir de 2020.
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Fonte Google Analytics

NÚMEROS

JANEIRO A AGOSTO 2020

3.2 milhões
páginas visualizadas

2.1 milhões

2.7 milhões

usuários únicos

sessões

Fonte Google Analytics

PÚBLICO

PERFIL DOS LEITORES

63%
acessos por
busca orgânica

33%
dos leitores têm
25 a 34 anos

81%
acessos de
mulheres

15%
dos leitores têm
35 a 44 anos

90%
acessos via
mobile

37%
são acessos
de São Paulo

3:03
tempo médio
na página

10%
são acessos do
Rio de Janeiro

Personas

ANDREA MARQUES

EDUARDO GONÇALVES

JULIA BETTILYON

Mãe e atleta

Gerente de tecnologia

Atriz

Andrea é do Rio, tem 33 anos, é mãe de 2

Eduardo é de Minas Gerais tem 40 anos,

Julia é paulista tem 24 anos e é

filhos de 4 e 6 anos, e é corredora

é solteiro, CTO de uma Start Up de

atriz. Vive viajando por conta de sua

profissional. Adora comida caseira, e

entregas personalizadas. Ama viajar pelo

profissão. Não é expert na cozinha,

busca por receitas para o dia a dia

Brasil e gosta de criar o seu próprio

mas sabe se virar muito bem. Gosta

principalmente por conta dos filhos. As

roteiro. Por conta da sua profissão,

de receitas vegetarianas e rápidas,

vezes prepara um jantar mais sofisticado,

prefere fugir da cidade e ir para o meio

mas também adora uma receita

e prefere a praticidade nestes momentos.

da natureza.

mais elaborada.
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OS EBOOKS
Durante o ano de 2019 lançamos 2 ebooks que foram distribuídos gratuitamente. Para o ano de 2020 planejamos lançar 4
ebooks.

Receitas de Verão

Receitas de Festa Junina

33 páginas

20 páginas

18 receitas

13 receitas
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FORMATOS DE PATROCÍNIO
PUBLIEDITORIAL

MÍDIA DISPLAY

LINK

Tipo: Receita patrocinada

Formato: Retângulo Médio 300x250 px

Formato: Link Patrocinado

Detalhes: Elaboração de receita com

Local: Lateral de todas as páginas

Detalhes:

produtos selecionados pelo anunciante.

Investimento: R$500/mês

existentes com marcação sponsored.

Investimento: R$1400

Período: 90 dias

Investimento:

Inserção de links em posts
R$200

a

R$1500

de

acordo com rankeamento do post
Tipo: Post patrocinado

Formato: Cabeçalho 728x90 px

Detalhes: Matéria escrita pelo blog com base

Local: Dentro de todos os posts

em material enviado pelo anunciante.

Investimento: R$600/mês

Investimento: R$1000

Período: 90 dias

Período: indeterminado

FORMATOS ESPECIAIS
Trabalhamos com projetos

Tipo: Post patrocinado

customizados, ações e reviews de

Detalhes: Matéria escrita pelo anunciante
com aprovação do blog.
Investimento: R$800

produtos e/ou serviços. Branded

FLEXIBILIDADE

content, eventos, product

Somos flexíveis e estamos
abertas para negociação.

placement, apoio e parcerias.

Investimento a combinar
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ALÉM DO BLOG
PUBLICAÇÃO DE LIVRO COM IMPACTO
SOCIAL

PROJETO

O LIVRO

Livro com impacto social-

Livro de receitas de não ficção,

ambiental, onde parte dos lucros

ilustrado para adultos e crianças

serão revertidos em doação para

que gostam de cozinhar e que

uma ONG brasileira que atue na

buscam por uma alimentação

área da cultura, saúde, educação,

melhor com o mínimo de

cidadania ou direitos humanos.

desperdício.

Marola com Carambola | 2020

REDES SOCIAIS

PINTEREST

FACEBOOK

INSTAGRAM

101.1k Seguidores

99.3k Seguidores

34.3k Seguidores
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NÚMEROS
INSTAGRAM - MAI O

34.3 mil
seguidores

11%

89 mil

engajamento médio por
post

alcance mensal

Fonte Instagram

PÚBLICO

PERFIL DOS SEGUIDORES

65%
mulheres

35%
35 a 44 anos

31%
25 a 34 anos

86%
Brasil

18%
São Paulo

PUBLICIDADE NO INSTAGRAM
POST FEED

POST FEED + STORIES
RECEITA PATROCINADA

RECEITA PATROCINADA

STORIES

ASSUNTOS DIVERSOS

Detalhes: Elaboração de receita com

Detalhes: Elaboração de receita com

Formato: Sequência de até 10 Stories

produtos selecionados pelo anunciante.

produtos selecionados pelo anunciante.

com a mensagem da campanha.

Foto: Foto produzida por nós com produto

Foto: Foto produzida por nós com produto

Investimento: R$300

da marca quando necessário.

da marca quando necessário.

Legenda: Descrição da receita +

Legenda: Descrição da receita + mensagem

mensagem da campanha com menção ao

da campanha com menção ao perfil da

perfil da marca.

marca

Investimento: R$650

Stories: Sequência de até 10 Stories com
receita ou conteúdo a combinar, com
menção do perfil da marca

FORMATOS ESPECIAIS
Trabalhamos com projetos
customizados, ações e reviews de
produtos e/ou serviços. Branded
content, eventos, product
placement, apoio e parcerias.

Investimento a combinar
Investimento: R$800
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OBRIGADA!
COMERCIAL@MAROLACOMCARAMBOLA.COM.BR

