
Empresa: Rede Ecológica 



 
 Apoio ao Assentamento 
Osvaldo de Oliveira 
 

 No final de novembro a Rede 
Ecológica tomou conhecimento que o 
Assentamento Osvaldo de Oliveira, possível 
parceiro produtor para nossas compras 
coletivas, estava ameaçado a curtíssimo prazo 
de ter que desocupar sua área por conta de 
decisões judiciais. 

 A partir daí o grupo começou a se 
movimentar preparando uma petição 
solicitando reconsideração desta medida, que 
foi apoiada por aproximadamente 30 
entidades e posteriormente por um número 
ainda maior de grupos. Buscou-se ainda 
contatos com a imprensa para divulgar o que 
estava acontecendo, gerando como fruto uma 
matéria no portal Carta Maior. 

 

Campanha 



 

 A empresa necessita de visibilidade para 

poder expandir e com isso criar mais projetos 

e chegar em mais áreas do Rio de Janeiro. 

 Um site separado para a venda dos 

produtos e a criação de redes sociais para 

maior divulgação 
  

Objetivos 



 

Criar Redes sociais para divulgar a empresa 

para ganhar um público maior 

Colocar mais fotos de boa qualidade no site 

Propor mais projetos e eventos 

Um local de fácil acesso e bem estruturado 

para acomodação dos funcionários e dos 

visitantes 
 

Necessidades 



 
 A empresa deve buscar atingir mais a população para 
que a mesma tenha consciência do que acontece com o meio 
ambiente ao jogar uma simples tampa de garrafa ou uma 
pequena sacola plástica na água. 

  

 

O outro público que deve ser bastante atingido são os 
produtores agroecológicos que é de onde as empresas tiram 
seus produtos, então deve-se mostrar a esses produtores 
através de projetos que a empresa é confiável. 

Público-alvo 



 
 Nossa proposta é de criar Páginas no 
Facebook e no Twitter, além de um Snapchat e 
Instagram para maior divulgação de eventos e 
projetos. 

 Usaríamos a página do Facebook para 
divulgar os produtos vendidos pela empresa. 

 Um site separado para a venda dos 
produtos que seria acessado através do Google 
ou do site principal. 
 

Redes Sociais 



 

Gráfico das Redes sociais 
mais usadas 

Gráfico do crescimento do uso 
da internet no ano de 2015 

Vemos que com as Redes sociais em crescimento essa deve ser a melhor forma de 
divulgar a empresa. 
 



 
 Com o crescimento da empresa muitas pessoas 
vão pesquisar para conhecer um pouco mais, e para que 
ao pesquisarem achem com facilidade nós resolvemos 
criar “palavras chaves” para uma melhor busca, essas 
são: 

 Rede ecológica RJ 

 Projetos Rede Ecológica 

 Organização Rede Ecológica 

 Produtos Rede Ecológica 

Palavras Chaves 



 
Redes Sociais  

 Facebook 

 Twitter 

 Snapchat 

 Instagram 

Site para compra dos produtos: 

loja.redeecologica.com.br 

 

Divulgação 



 
Para mais detalhes: 

http://cirandas.net/rede-ecologica 

http://redeecologicario.org/ 

E-mail: 

inforede.ecologica@gmail.com 
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 João P. Barbosa 

Hugo Prata 

 Bianca Lima  

 José Carlos 

OBRIGADO PELA 
ATENÇÃO 



 


