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CONEXÃO
DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Promover a diversidade e inclusão no mercado de trabalho, 
transformando a realidade das pessoas, além de 

sensibilizar para o respeito às diferenças e potencializar 
resultados sustentáveis aos negócios e organizações. 



Priorizar a 
diversidade nas 
empresas não é mais 
uma alternativa
e sim uma 
necessidade de 
um mercado 
que é cada vez mais 
global.



o Conectamos pessoas ao mercado de
trabalho, promovendo capacitação e
qualificação profissional, visando
potencializar suas habilidades para a
empregabilidade.

o No caso de Pessoas com Deficiência
oportunizamos o acesso ao mercado de
trabalho, além da sensibilização junto aos
líderes organizacionais, possibilitando
ampliar a sua participação na sociedade
de forma ainda mais inclusiva.

O QUE FAZEMOS



POR QUE SUA 
EMPRESA 

DEVE PARTICIPAR?



POSICIONAMENTO NO MEIO 
CORPORATIVO COMO EMPRESA
QUE ABORDA A DIVERSIDADE E 
INCLUSÃO
o Evento virtual que conta com espaços em que os visitantes

poderão conhecer mais sobre o mercado de trabalho e interagir
com profissionais de RH. Também serão oferecidas palestras
sobre diversos temas relacionados à empregabilidade e
desenvolvimento profissional, além de cadastro no Banco de
Talentos para participação em processos seletivos.

o A Feira é gratuita e aberta ao público em geral. Basta acessar
um link e preencher um registro com as informações do
participante.



HALL VIRTUAL

NETWORKING

PALESTRAS

+
+

Painéis de comunicação exclusivos 
para mensagens de patrocinadores e 
do evento.

Painéis de comunicação exclusivos para 
mensagens de patrocinadores e do 
evento.

Painéis de comunicação exclusivos 
para mensagens de patrocinadores 
e do evento.



9h de Evento

1mil pessoas

Mais de 20 
Empresas participando





o Geração de valor para a marca.

o Mais criatividade e inovação para o 
desenvolvimento do negócio.

o Aumento do retorno financeiro para a 
empresa.

o Equipes engajadas e colaborativas.

o Fortalecimento da imagem da empresa no 
mercado.

BENEFÍCIOS



COTA DE PATROCÍNIO DIAMANTE OURO PRATA BRONZE

O Evento se Chamará, Inclui ai + marca da sua empresa X
Inserção da marca nas peças de comunicação do evento x x x x
Disponilização de conteúdo em PDF para que o participante 
possa acessar e baixar arquivo x x x x

Possibilidade de sortear produto associado à marca durante 
palestra/workshop x x x x

Disponibilização de redes sociais, site e youtube da empresa, 
dentro do stand x x x x

Envio de mailing contendo material do parceiro para divulgação 
da marca x x x x

Possibilidade de agendar horário para conversa virtual com o 
representante da empresa x x x

Aplicação do logo do patrocinador na divulgação do evento 
através do site, rede social e e-mail marketing x x x

Logo no fundo de palco, no momento da transmissão x x x

Possibilidade de indicar palestrante com tema pertinente para 
participação nas salas simultâneas x x

Menção do Patrocinador durante a palestra magna do evento 
online x x

Propaganda do Patrocinador durante a live com 1 vídeo de 30s x x

Total do Patrocínio R$ 50.000,00 R$ 30.000,00 R$ 20.000,00 R$ 10.000,00



R$ 8.000,00

E S T A N D E  S I M P L E S

• Logo da empresa aplicada na

testeira do estande;

• Vídeo da Empresa;

• Fotos do Produto/Serviço;

• Redes Sociais;

• Palestra gravada de 40 minutos;

C O M P R E  E S S A  O P Ç Ã O

Logo da empresa

Vídeo palestra gravada de 40 
minutos, deve ser enviada em: 
1920x1080px Full HD .mov

Vídeo institucional da empresa,  
deve ser enviada em: 
1920x1080px Full HD .mov

Fotos de produtos da empresa
e redes sociais

*imagens meramente ilustrativas

+18,5%



ABERTURA09h00 às 09h20
Hilana
Inclui Aí

09h20 às 17h00 FEIRA VIRTUAL com acesso a todos os estandes 

SALA MAGNA

Tema: A favela sempre esteve isolada socialmente 
Palestrante: CELSO ATHAYDE

10h30 às 11h30

SALA MAGNA
Tema: Inserção da mulher no mercado de trabalho
Palestrante: MARLOVA NOLETO

13h00 às 14h00

SALA MAGNA
Tema: Diversidade & Inclusão no desenvolvimento do profissional e 
na geração de empregos
Palestrante: NEIVIA JUSTA

15h00 às 16h00

FEIRA ONLINE - AGENDA



“Toda criação desse projeto é de propriedade e autoria do GRUPO HEL, estando garantidos todos os direitos
morais disposto no artigo 5º, inciso XXVII da Constituição Federal e na lei nº 9.610/98, sendo terminantemente

proibida a reprodução, publicação ou utilização, por qualquer meio ou forma, desses direitos, sem a prévia
autorização do GRUPO HEL, sob pena de incorrer nas sanções civis e penais impostas pela legislação em vigor, sem

prejuízo do ressarcimento pelas perdas e danos decorrentes de tal ato.”
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