
Ciclo de Apoio ao 
Empreendedorismo Feminino
PRODUTO 4 - Relatório do plano de comunicação e peças publicitárias.



Empresa 
executora.  



A Powerhouse 
da inovação.
Nós trabalhamos com líderes que acreditam que 
a sobrevivência e o sucesso das suas 
companhias dependem da capacidade dos seus 
times de inovar.

 Compreendemos que para alcançar resultados 
surpreendentes devemos sempre buscar por 
caminhos diferentes.



Identificamos e solucionamos 

desafios de grandes corporações. 

Utilizamos a inovação aberta e 

fechada, incluindo a transformação 

da cultura da própria organização.

Desenvolvemos negócios, 

produtos e processos digitais. 

Compreendendo exatamente a 

oportunidade ou o desafio da 

instituição parceira, utilizamos a 

tecnologia adequada buscando 

sempre a melhor experiência para o 

usuário.

Construímos ecossistemas de 

inovação e temos a certeza que a 

educação é um dos pilares que 

sustentam essa iniciativa. 

Somos uma nova escola com o 

objetivo de desenvolver novas 

competências para inovar na forma 

de fazer negócios.

Investimos, criamos e gerenciamos 

veículos de investimentos em 

Startups, próprios, em parceria ou 

moldados de acordo com a 

necessidade da organização 

parceira.



Plano de comunicação 
e peças publicitárias. 



O plano  de comunicação foi criado baseado em três canais de 

comunicação: 

● Redes sociais: publicação nas redes do LinkedIn, 

Instagram e Facebook da Neo Ventures.  

● E-mail: envio de email marketing para base de dados da 

Neo Ventures.  

● Hunting: prospecção ativa de empresas e projetos 

aderentes ao edital do programa. O time de hunting entra 

em contato com os projetos prospectados através do 

WhatsApp e LinkedIn. 

Plano de 
comunicação.



Calendário de 
postagens para 
divulgação das 
inscrições.

DATA PLATAFORMA DESCRIÇÃO
23-fev. Instagram, linkedin, Wpp 1º Post Inscrições abertas
28-fev. Instagram, linkedin, Wpp 2º Post Desafios
2-mar. Instagram, linkedin, Wpp Extra Meetup Empreededoras.tech
7-mar. Instagram, linkedin, Wpp 3º Post FAQ
8-mar. Instagram, linkedin, Wpp 4º Post Vídeo
9-mar. Instagram, linkedin, Wpp Extra Meetup Empreededoras.tech (hoje)
14-mar

. Instagram, linkedin, Wpp 5º Post Post com chamada para programa
21-mar

. Instagram, linkedin, Wpp 6º Post Últimos dias

- Instagram Stories
Stories gravados pela social media da 

Neo Ventures. 



Calendário de 
disparo de emails 
para divulgação 
das inscrições.

DATA FORMATO Nº DESCRIÇÃO

23-fev. Email
1º 

Email
Inscrições abertas

1-mar. Email
2º 

Email
Detalhes dos desafios e benefícios

7-mar. Email Extra Meetup Empreededoras.tech

13-mar. Email
3º 

Email
FAQ

16-mar
.

Email
4º 

Email
Informações editais

22-mar
.

Email
5º 

Email
Últimos dias



• O plano de comunicação do programa foi elaborado 

para atender as demandas de divulgação de todas as 

etapas do projeto, sendo assim, o calendário de 

postagens será atualizado conforme demanda. 

• Foi desenvolvido também a identidade visual do 

programa, bem como os logos e aplicações, que será 

utilizada em todas as etapas e atividades executadas 

durante o programa. 

• Em seguida, deixamos em anexo as peças de 

divulgação criadas para o programa até o momento. 

Próximos passos 
e continuidade.



Nome e logo definidos 
para o programa. 









Peças de divulgação 
das inscrições. 



Divulgação sobre a 
abertura do edital e 
inscrições (redes 
sociais).



Divulgação sobre a 
abertura do edital e 
inscrições (email).



Divulgação do 
Meetup sobre o 
programa.



Divulgação do 
Meetup sobre o 
programa.



Outras peças criadas para layout 
do site e plataforma de 
inscrição. 



Banners
para site.



Cartazes 
para site.



Anexo - Elementos da identidade 
visual e referências. 
 























Lídia Silva

Aceleradora corporativa

(31) 9 8464 8050

lidia.silva@neoventures.global

Conta

Rodrigo Cardillo

Diretor de Projetos 

rodrigo.cardillo@neoventures.global

Pedro Pena

Líder de projeto

pedro.pena@neoventures.global

Contatos



Você Novo


