
Portal Impacta Nordeste
Desenvolvido por:
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O 1° portal de
negócios de 

impacto, projetos 
sociais e 

responsabilidade 
social do 
Nordeste.



“
O portal Impacta Nordeste veio para unir quem faz e ajudar quem 

quer fazer. É a voz ativa de empreendedores sociais de toda a região 
Nordeste. Um espaço para conectar, capacitar, divulgar e mobilizar, 
negócios de impacto, projetos sociais e ações de responsabilidade 

social que transformam positivamente a região.
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Nossa missão: 
DAR VOZ A QUEM 

PRECISA E ATINGIR 
QUEM DEVE ESCUTAR.
Reunir, em um único espaço, 

informações, notícias e serviços 
relevantes sobre e para 

negócios de impacto, projetos 
sociais e iniciativas de 

responsabilidade social no 
Nordeste. 
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Acreditamos:
No potencial das pessoas para criar alternativas e 

construir um mundo melhor.
Que juntos, somos mais fortes.

Numa nova economia onde o lucro é aliado ao 
bem-estar das pessoas e da natureza.

No potencial do Nordeste brasileiro.



6

Editorias
Negócios 

de impactoNotícias Quem Faz ONGs Conhecimento Campanhas Editais Eventos Oportunidades

•CIDADANIA

•CULTURA

•DEFESA DE 
DIRETOS

•EDUCAÇÃO

•EMPREENDED
ORISMO

• FINANÇAS 

•PARCERIAS

•POLÍTICAS 
PÚBLICAS

•RESPONSABILI
DADE SOCIAL

•SAÚDE

•SUSTENTABILI
DADE

•TECNOLOGIA

•ARTIGOS (Pessoas 
que compõem o 
cenário de 
responsabilidade 
social na região.)

•EMPREENDEDORES 
(Histórias 
inspiradoras de 
pessoas que fazem 
a diferença.)

•O QUE SÃO 
NEGÓCIOS 
DE 
IMPACTO?

•MAPA DAS 
EMPRESAS

• PARCERIA:

•MAPA DAS 
ONGS

•CURSOS

•PALESTRAS

•PESQUISAS

•CONTEÚDO 
ESPECIAL

•CAMPANHAS 
DE CROWD 
FUNDING

• PARCERIA 
COM:

•DIVULGAÇÃO 
DE EDITAIS 
PARA 
PARTICIPAÇÃ
O DE ONGS

•DIVULGAÇÃO 
DE EDITAIS DE 
EMPRESAS 
LOCAIS

• PARCERIA 
COM O 
PORTAL:

•AGENDA DE 
EVENTOS DA 
REGIÃO.

•VAGAS

•ANÚNCIO DE 
VAGAS

•VOLUNTARIADO



Parceiros

A Benfeitoria é uma 
plataforma de mobilização

de recursos para projetos de 
impacto cultural,

social, econômico e ambiental.

O Prosas é uma plataforma de 
seleção e monitoramento de 
projetos sociais, que conecta 

patrocinadores, 
empreendedores sociais e 

cidadãos.

A Pipe.Social é uma 
plataforma-vitrine que 

conecta negócios com quem 
investe e fomenta o 

ecossistema de impacto no 
Brasil.
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Previsão de Acessos
*Estimativa conservadora baseada em pesquisa Google Trends e dados de portais semelhantes.
**Meta para 12 meses.

VISUALIZAÇÕE
S DE PÁGINAS

10.000
mês

4.500 mês

USUÁRIOS CURTIDAS

6.000
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Público-Alvo

• Estudantes de ensino médio e universitários;
• Professores de ensino fundamental, médio e 

universitários;
• Gestores de ONGs;
• Empreendedores Sociais;
• Profissionais de Responsabilidade Social Corporativa;
• Ecossistema de Startups;
• Profissionais de sustentabilidade de empresas, 

governos e ONGs;
• Jornalistas e assessores de imprensa;
• Advogados e consultores em meio ambiente e 

sustentabilidade;
• Profissionais liberais.
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+ 
Que um 
investimento 
em mídia...

.

...Uma 
ferramenta que 
fomenta todo o 

ecossistema

...E gera valor 
para todos
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Oportunidades Comerciais

PATROCÍNIO MASTER
• Selo de capa (Banner superior)

o Imagem estática
o Aplicação da marca

• Todas as páginas do site
• Logomarca em “Apoiadores”.

• Logo na Newsletter
• Logomarca em eventos e respectivo 

material gráfico do Portal no período do 
patrocínio vigente.

• Artigo periódico de representante indicado 
pelo patrocinador para contribuir com a 
temática (opcional).

A combinar
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Oportunidades Comerciais

PATROCÍNIO TEMÁTICO
• Selo de tema: Patrocina um (ou mais) 

dos 16 temas do site
o Imagem estática
o Aplicação da marca

• Retângulo médio na homepage.
• Retângulo lateral na home do tema.
• Logomarca em “Apoiadores”.
• Artigo periódico de representante 

indicado pelo patrocinador para 
contribuir com a temática (opcional).

A combinar
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Mídia Avulsa
Oportunidades Comerciais

NA HOME
• Retângulo médio (Meio da home - 300x250 px)

R$2.000,00 mês

NAS MATÉRIAS
• Retângulo médio (Parte lateral da página -

300x250 px)
R$1.000,00 mês

CUSTUMIZADA
• Podemos criar mídias customizadas às 

necessidades de nossos clientes e parceiros.
Valores a combinar
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Outras Mídias
Oportunidades Comerciais

Webséries: Quem faz - Empreendedores que 
fazem a diferença.

Série que conta histórias de empreendedores 
socias que fazem a diferença e ajudam a 
transformar a nossa sociedade.

Periodicidade
Semanal, quinzenal ou mensal

Visibilidade
• Logo na abertura e encerramento do vídeo.
• Logo na home da matéria/entrevista escrita.
• Logo marca na homepage, na seção “quem faz”.

Valores a combinar

Webséries / Podcast / Webinars
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Projetos Especiais
Oportunidades Comerciais

EVENTOS
Realização de eventos sobre temáticas 
relacionadas ao portal.

Visibilidade
• Peça de divulgação do evento
• Cenografia
• Mídia avulsa
• Logo na matéria relacionada ao evento

MATÉRIAS ESPECIAIS
Como parte do nosso modelo de negócios, produzimos 
conteúdo para marcas e instituições que tenham 
afinidade com os temas relacionados à sustentabilidade, 
empreendedorismo social, 3º setor, negócios de impacto 
e responsabilidade social corporativa. Contamos sua 
história e reverberamos seu conteúdo, que pode ser 
distribuído dentro de nosso site e/ou nas plataformas 
escolhidas pelos parceiros. Assim, podemos financiar a 
produção de jornalismo de qualidade que promova o 
engajamento de nossos leitores e do público em geral em 
temas relevantes para a sociedade e fomentar todo o 
ecossistema de impacto social do Nordeste.

Visibilidade
• Menção no texto.
• Retângulo médio na pagina da matéria (Parte 

lateral da página - 300x250 px)
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Contato:

contato@impactanordeste.com.br

www.impactanordeste.com.br
www.visaosocial.org


