


GRUPO DE COMUNICAÇÃO

O POVO

Com um dos jornais impressos mais tradicionais do 
Brasil, atuando de forma independente no Ceará, há 
91 anos, O Grupo O POVO é referência de jornalismo 
independente e também de inovação. Fazem parte do 
Grupo o jornal O POVO, TV O POVO, afiliada ao Canal 
Futura, duas emissoras de rádio: O POVO CBN e Nova 
Brasil FM, e O POVO online,  Portal cearense de maior 
audiência no Brasil. 

Em 2017, em uma parceria do O POVO com a consul-
toria carioca Elo Group, o Grupo O POVO, confirmando 
sua vocação para inovação, cria a Casa Azul, uma ace-
leradora de startups que se propõe a unir a disrupção 
da startup com a musculatura da grande empresa.



O CEARÁ NA DIANTEIRA 
DO DESENVOLVIMENTO 
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

Das pequenas empresas até as grandes corporações, 
das salas de aula de ensino fundamental até os cursos 
de pós-graduação no ambiente universitário, no Ce-
ará todos estes espaços estão comprometidos com o 
tema inovação. O poder público também tem feito seu 
papel e se empenhou nos últimos anos em criar am-
bientes inovadores e fomentar iniciativas que facilitem 
o cotidiano da população.  Nossos pesquisadores tem, 
portanto, território fértil para criação e concepção de 
novas tecnologias. 

Com base no sucesso da primeira edição do INO-
VA Guia de Tecnologia do Ceará, lançado em 2018, 
o Grupo O POVO lança a segunda edição do projeto, 
ampliando seu escopo com inclusão de fórum sobre 
o inovação, o evento discutirá os desafios para o de-
senvolvimento da inovação no Ceará. -



O PROJETO
PUBLICAÇÃO 

Revista bilíngue, trazendo 
as novas iniciativas de 

inovação na área pública, 
privada e academia do 

Ceará.

CANAL DIGITAL
Hospedado no O POVO 
online, com conteúdo 

da publicação, 
programação do 

seminário e inscrições 
online.

FÓRUM INOVAÇÃO NO CEARÁ 
 Fórum de discussão com 

palestrantes nacionais e locais, 
e presença dos principais 

agentes da inovação no Ceará, 
discutindo temas como 

cibersegurança e tecnologia 
aplicada para gestão.

Uma série com 50 
episódios de podcasts, 

veiculados semanalmente. 
Um bate papo de 40 minutos 

trazendo as novidades e 
tendências no Ceará, 

Brasil e mundo.

PODCASTS

Uma série com 50 
matérias, veiculadas 

semanalmente, no O POVO 
online, com as novidades do 

mercado e as principais 
tendências em TIC.

Uma caderno especial, 
veiculado no O POVO, 

trazendo uma síntese do que 
foi discutido no Fórum.

WEBCONTENT
CADERNO ESPECIAL

Hospedado no O POVO 
online, agregará todo 

conteúdo do projeto, inclusive 
programação e inscrições 

para o Fórum.

CANAL DIGITAL



PUBLICAÇÃO 

-

QUANTIDADE DE PÁGINAS: 160 páginas.
TIRAGEM: 3.000 exemplares
Reparte especial para apoiadores, de acordo com cota ad-
quirida.
DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA: para faculdades, bibliotecas, ór-
gãos públicos e câmaras de comércio exterior no Brasil.

CANAL DIGITAL 
Hotsite h ospedado no O POVO online, Portal Cearense 
de maior audiência no Brasil, trazendo o conteúdo in-
tegral da publicação, programação completa do Fórum 
Inovação no Ceará e inscrições online. 
TEMPO DE HOSPEDAGEM:  180 dias.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Revista bilíngue, português e inglês, editada pela 
premiada Redação do O POVO, trará um panorama 
geral das iniciativas em inovação no Estado e a 
evolução das discussões sobre criação do ecossiste-
ma de inovação do Ceará.

Uma série com 50 podcasts, veiculados semanalmente durante 12 
meses, nas plataformas Spotify, Deezer, GooglePlay e IOS, 
discutindo as principais iniciativas em inovação e tecnologia no 
Ceará, além das tendências no Brasil e no Mundo.

Quantidade: 50 podcasts de 40 minutos cada.
Duração: 12 meses.
Periodicidade: semanal.

PODCASTS

WEBCONTENT

Uma série com 50 matérias, veiculadas no O POVO online 
semanalmente durante 12 meses, dando destaque para as 
iniciativas locais em inovação e TIC, além das tendências para 
futuro.

Quantidade: 50 webcontents.
Duração: 12 meses.

CADERNO ESPECIAL

Editado pela premiada Redação do O POVO, o caderno especial 
trará o desdobramento das principais discussões do Fórum 
Inovação no Ceará.

Número de Páginas: 16 páginas.
Veiculação: tiragem total do O POVO.

      CANAL DIGITAL

Um hotsite, hospedado no O POVO online, consolidando todos os    
conteúdos produzidos durante 12 meses do projeto: Podcasts, 
 Webcontents, pdf do livro INOVA 2019, caderno especial, além de 
 programação do Fórum e insrições online 

Tempo de hospedagem: 12 meses.



DURAÇÃO: 5 horas.
PÚBLICO ALVO: empresários, gestores públicos e estu-
diosos sobre o tema, além da sociedade civil organizada. 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 200 pessoas.

FÓRUM INOVAÇÃO NO CEARÁ
Fórum com inscrições gratuitas, reunindo os principais 
agentes da inovação no setor público, privado e aca-
demia para discussão dos desafios e oportunidades da 
área, além do compartilhamento de experiências exi-
tosas. Presença de palestrantes locais e nacionais. O 
fórum será compóstôpor três paineis, sempre com a 
presença de uma palestrante e dois debatedores. Cada 
painel terá a duração de 1h10, incluindo interação com 
a plateia. Os painéis serão intercalados pela apresen-
tação de casos de sucesso, com apresentações de 20 
minutos no formato TEDx. São temas dos três paineis: 
Cibersegurança, Inovação Tecnológica para Gestão e 
Ecossistema de Inovação no Ceará: Poder público, 
Iniciativa Privada e Academia.



JORNAL  O POVO
477 cm/col  em anúncios de formato variado.

O POVO ONLINE
170 mil impressões de banner retângulo ro-
tativo, home mais internas.

MÍDIA DE DIVULGAÇÃO 
DO PROJETO



PUBLICAÇÃO
Conteúdo customizado, com matéria de 5 páginas, a res-
peito das iniciativas da entidade na área de inovação.
Anúncio de 2 (duas) páginas na publicação. 
Assinatura de marca na  página 3 e na contracapa da pu-
blicação. 
Reparte Especial: 30 unidades da publicação. 

CANAL DIGITAL
Assinatura de marca no rodapé do canal digital.
Banner  rotativo, com mídia proprietária do cliente.

FÓRUM
Assinatura de marca no convite.
Assinatura de marca na sinalização do evento.
Assinatura de marca no material do participante
Citação de marca no cerimonial.
Área livre de 6m2 no hall de entrada do auditório.
Exibição de VT Institucional(*) da empresa, com até 60”, 
no palco principal.
Distribuição de folder(*) da empresa junto com material 
do participante.

INVESTIMENTO: R$ 60.000,00

PATROCÍNIO 

(*) Custos com criação e distribuição são de responsabilidade do cliente.

ASSINATURA DE MARCA EM TODA MÍDIA 
DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO.

Anúncio de uma página no caderno especial.
CADERNO ESPECIAL

PODCAST

Indicação de pauta de dois episódios do podcast, a serem alinhadas com coordenação do projeto com participação no programa.
Citação de marca nos 50 episódios como “oferecimento”, durante 1 ano.

WEBCONTENT

Duas matérias publieditorias, veiculadas no O POVO online. 
Super banner fixo nas páginas dos dois publieditoriais da empresa.
Banner retângulo fixo nas páginas dos dois publieditorias da empresa.

Para cada web content, será feita uma chamada editorial que permanecerá na capa do O POVO online um dia e em uma página interna 
durante dois dias.

Assinatura de marca no convite digital.
Assinatura de marca na sinalização.
Assinatura de marca no material do participante.
Área livre de 6m2 no hall de entrada do auditório. 
Exibição de VT Institucional(*) do patrocinador, até 120 “.
Distribuição de folder (*) da empresa junto ao material do participante

FÓRUM

CANAL DIGITAL
Assinatura de marca no rodapé. 
Super banner rotativo. 

R$ 30.000,00

Indicação de pauta para dois episódios do podcast, a serem alinhados com a coordenação do projeto, com possibilidade de participação no programa.
Citação de marca em 15 episódios editorias, além dos dois sugeridos pelo patrocinador podcasts, como “oferecimento”.

Para cada webcontent será feita uma chamada editorial que permanecerá na capa do O POVO online um dia e dois dias na capa de uma 
página interna.

Duas matérias publieditoriais, veiculadas no O POVO online.
Super banner fixo nas páginas dos dois publieditoriais da empresa.
Banner retângulo fixo nas páginas dos dois publieditoriais da empresa.

ASSOCIADO SEITAC: R$ 20.000,00



BOX CONTEÚDO
- Matéria publieditorial com três páginas na publica-
ção, escrita e editada pela Redação do O POVO, tra-
çando o perfil da empresa e relatando projetos e ações 
inovadoras implantados ou em desenvolvimento.
- Assinatura de marca no rodapé do canal digital.
- Reparte Especial: 10 unidades da publicação. 

Investimento: R$ 15.000.

ANÚNCIO NA PUBLICAÇÃO
- Anúncio de 1 página na publicação.
- Reparte Especial: 05 unidades da publicação.

Investimento:  R$ 8.000,00

FORMATOS DE
PARTICIPAÇÃO

FÓRUM ECOSSISTEMA DE 
INOVAÇÃO DO CEARÁ

- Dois webcontents (*), matérias publieditoriais, veiculadas no O POVO 
online.
- Super banner fixo nas páginas dos dois webcontents do cliente. 
- Banner retângulo fixo nas páginas dos dois webcontents.
- Sugestão de pauta, com participação, em um episódio do Podcast, a ser 
alinhada com coordenador do projeto.
- Assinatura de marca no canal digital como Apoio.

- Anúncio de uma página no Caderno Especial.
- Assinatura de marca no Canal Digital como Apoio.

R$ 6.000,00

(*) Para cada web content, será feita uma chamada editorial que permanecerá na capa do O 
POVO online um dia e em uma página interna durante dois dias.

BOX CONTEÚDO I

BOX CONTEÚDO II
- Um webcontent (*), matéria publieditorial, veiculadas no O POVO online.
- Super banner fixo nas páginas do webcontent. 
- Banner retângulo fixo na página do webcontent.
- Sugestão de pauta, com participação, em um episódio do Podcast, a ser 
alinhada com coordenador do projeto.
- Assinatura de marca no canal digital como Apoio.

Investimento: R$ 15.000,00

Investimento: R$ 10.000,00
WEBCONTENT
- Um webcontent (*), matéria publieditorial, veiculadas no O POVO online.
- Super banner fixo nas páginas do webcontent. 
- Banner retângulo fixo na página do webcontent.

Investimento: R$ 6.000,00 (*) Para cada webcontent será feita uma chamada editorial que permanecerá na 
capa do O POVO online um dia e dois dias na capa de uma página interna.

ASSOCIADO SEITAC: R$ 12.200,00

ASSOCIADO SEITAC: R$ 

ASSOCIADO SEITAC: R$ 4.000,00

Investimento: R$ 12.00,00
   

WEBCONTENT OU PODCAST ADICIONAL (**) Em qualquer um dos formatos de participação, o valor de R$ 200,00 
será destinado ao SEITAC, onde o boleto será gerado pelo sindicato.

Valeria Xavier
ASSOCIADO SEITAC: R$ 10.200,00




