


VISIBILIDADE PARA C A U S A S.
INICIATIVAS COM P R O P Ó S I T O.
REVERBERANDO A R E F L E X Ã O.

Somos uma startup que nasceu da experiência de profissionais com mais de 15 anos em produção de
conteúdos voltados para causas. Iniciativa independente, o d/propósito discute as relações humanas e tem
como objetivo a causa e o propósito como protagonistas do conteúdo e, acima de tudo, o respeito a todas as
pessoas.

Ao longo desses anos, já criamos plataformas e projetos de conteúdo premiados para marcas importantes.



Temos como missão  trazer um olhar de causa para variados temas como sustentabilidade, inclusão, 
empreendedorismo, impacto social, saúde, bem-estar, ciência, inovação e cultura, prezando sempre por 
uma pauta aberta com respeito à diversidade e inclusão.

Estamos presentes no Civi-co, espaço de inovação para empreendedores cívico-sociais, o qual reúne 
pessoas e organizações que geram transformações positivas na sociedade, no espaço público e 
governamental brasileiros.

NOSSO OBJETIVO É NOS TORNARMOS A MAIOR 
PLATAFORMA DE CAUSAS DO BRASIL.



O que

FAZEMOS



TEXTOS

Conteúdos produzidos 
diariamente pela 
equipe fixa do portal e, 
também, por 
colaboradores externos 
para trazer uma visão 
cada vez mais plural 
para o portal. 

QUIZZES

Para ter uma maior 
interação com os 
leitores, ainda 
produzimos quizzes 
sempre incluindo a 
causa e o propósito 
como protagonistas do 
tema abordado.

VÍDEOS

Além das matérias, 
também elaboramos 
conteúdos em vídeo 
para deixar o portal 
mais dinâmico e atingir 
todos os tipos de 
público.

PODCASTS

Inovação faz parte do 
portal, assim toda 
semana contamos com 
um conteúdo em 
formato de podcast 
para dialogar sobre 
uma causa específica, 
trazendo convidados 
atuantes em suas 
respectivas causas.

CONTEÚDO



EDITOR
RESPONSÁVEL

Contamos sempre com um 
editor responsável que tem 
como missão avaliar todas as 
pautas e conteúdos recebidos 
para manter a causa e o 
propósito como protagonistas 
dos temas, além de organizar 
toda a estrutura do portal para 
que nenhuma causa deixe ser 
abordada.

HOST
PODCAST

Todos os nossos podcasts 
contam com um host 
convidado para mediar o bate-
papo e deixá-lo mais objetivo 
e claro para os nossos 
ouvintes. A ideia é ter também 
sempre um host rotativo, 
ampliando a visão para os 
temas e abordagem.

CURADORIA

JORNADA DE
CONTEÚDO

Auxiliamos todos os 
colaboradores na construção 
dos conteúdos de ponta a 
ponta: avaliação da pauta, 
indicação de fontes, 
adequação do texto, quando 
necessário, adaptação para 
SEO e revisão ortográfica 
antes da publicação. 



A equipe do d/propósito também presta consultoria para empresas que 
queiram realizar ações relacionadas com causa:

● Eventos
● Palestras
● Produção de conteúdo (texto, podcast, vídeos)
● Publieditorial
● Inserção de banners no portal
● Ações com geração de receita para todos os envolvidos no projeto:

creator, agência e causa (instituição escolhida) 

PROJETOS ESPECIAIS



Em quase
dois meses já 
conquistamos...



50 MATÉRIAS
PUBLICADAS 8 PODCASTS

PUBLICADOS

+ DE 8500
SESSÕES

(Público extremamente
engajado com causa)

DE 10000
PAGEVIEWS+

(1 novo podcast focado em uma 
causa diferente por semana)

dados de Julho de 2019



VISUALIZAÇÕES

Matérias mais acessadas

+4118

1

dados de Julho de 2019



VISUALIZAÇÕES

Matérias mais acessadas

+1359

2

dados de Julho de 2019



VISUALIZAÇÕES

Matérias mais acessadas

+1159

3

dados de Julho de 2019



VISUALIZAÇÕES

Matérias mais acessadas

+905

4

dados de Julho de 2019



Episódio foi conduzido pela 
podcaster Cris Fernandes, do 
Ideias Negras, com 
participação do Rosenildo, do 
Vale do Dendê.

Podcasts

Estamos conectados com os principais influenciadores para a construção de programas inéditos os quais abordam as 
mais diversas causas. Inclusive, já somos um dos programas mais indicados na plataforma iTunes dentro da categoria 
Sociedade e Comportamento.

Programa conduzido por 
Fernando Scalabrini, do 
podcast Papo Acessível, que 
traz como convidados Renata 
Fonseca e Sonny Pólito, 
também do Papo Acessível, 
todos deficientes visuais.

Maira Reis, jornalista e autora do 
podcast ReversaCast, e Andréia 
Borges, designer, engajada nos 
movimentos feministas e LGBT 
dão um overview sobre o 
assunto no Brasil, além de dicas 
para ajudar esse público. O 
episódio foi conduzido por Vítor 
Luz, da equipe d/propósito. 

Episódio realizado pelo 
jornalista Thiago Ghougassian, 
criador do Atitude Coletiva, 
uma plataforma social que 
gera conteúdo multimídia com 
propósito e impacto social que 
também conta com a 
participação do jornalista 
Isaque Criscuolo do Meio & 
Mensagem.

https://www.ideiasnegras.com.br/
http://www.valedodende.org/
https://atitudecoletiva.com.br/


Facebook

Posts mais curtidos



VEM
POR AÍ
O que



Documentário

Diversidade no
mundo dos eSports
Em breve, lançaremos um documentário sobre a diversidade no mundo dos eSports. 

Para a elaboração desse material, contamos com a participação de especialistas da ESPN, 
do Rolandinho, do canal Pipocando, e outros influenciadores importantes desse mercado.



/obrigado


