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Impacto

Cidades mais impactadas 

O Projeto Nossas Excelências foi uma websérie de 4 episódios que nasceu da
vontade da Legisla Brasil em conversar sobre carreira na política com um público
mais amplo. O objetivo foi explicar como funcionam os bastidores da política ao
destacar o importante papel desempenhado pela assessoria parlamentar,
inspirando profissionais de todo o Brasil a trabalharem no Legislativo. Você pode
ver mais clicando aqui. 

Relatório de resultados

A websérie com 4 videos + teaser foi publicada no instagram (clique para ver o
teaser). O alcance foi quase 6 vezes maior do que o planejado inicialmente (80 mil
pessoas), fruto do nosso trabalho de mobilização para alcance orgânico e de
mídia paga.

pessoas alcançadas

Além do impacto orgânico, nós
direcionamos a divulgação paga
para as capitais do Brasil.
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https://www.youtube.com/watch?v=ycRprGI9oYs&list=PL-bQIA7DOjuodZ8F8ZfDmzbrWUE-0G35Z
https://www.instagram.com/p/CTxrxswlotV/


Parceiros de distribuição

Outros parceiros de distribuição:
Youth Voices Brasil, Instituto Vamos Juntas, Pacto pela Democracia, Ensina Brasil,
ProLíder, EPEP Unicamp, Virada Política, Legis Ativo.

Parlamentares

Tabata Amaral
(PDT)

Camila Jara
(PT)

Juliana Sales
(Cidadania)

Marina Helou 
REDE)

Abidan Henrique
(PDT)

Para conseguir alcançar profissionais do Brasil inteiro, fizemos um
trabalho de mobilização de muitos parceiros do terceiro setor e da
sociedade civil como um todo.

Organizações, Institutos e demais parceiros

Feedbacks 
Comentários de pessoas que assistiram a websérie no nosso
Instagram.



Por que escolhemos essas Nossas Excelências?
Acionamos a Rede Legisla Brasil, com profissionais alocados em
mandatos através das nossas indicações, e conversamos com 25
pessoas durante um período de 3 meses. Dessas, 12 foram
selecionadas para participar da websérie. O processo de produção se
iniciou nessa pesquisa de personagens, e seguiu para as gravações
individuais dos participantes e das demais imagens que aparecem nos
episódios. As imagens aéreas e das cidades foram produzidas por
produtores locais, assim como a trilha sonora. 

Realização Apoio


