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#SOBRE O BLOG
O Blog Partiu Plano B nasceu no dia 14 de junho de 2014 e desde então tem 

ajudado quem pensa em um Plano B para a vida profissional,  quem foi 

demitido, que buscam uma melhor qualidade de vida ou ainda  mulheres 

que tiveram filhos e pensam em trabalhar em casa. A inspiração, amo essa 

palavra, vem de histórias de pessoas que mudaram com a cara e a coragem 

e que também dão dicas práticas  que podem ajudar quem sonha em Partir 

Plano B. Todo mundo gosta de uma boa história e o blog está repleto delas.
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#HISTÓRIAS QUE 
INSPIRAM
A história  campeã de audiência do blog é a que conta a trajetória da 

empreendedora que faz bolo no pote na cidade de Serra, no Espírito Santo. 

Ela ganha mais de R$ 5.000 mil reais por mês com esse trabalho e começou 

com R$50,00.  Já são mais de 3 mil compartilhamentos dessa história.



Tem ainda o jovem de Macapá, no 

Amapá, que começou com R$30,00 

reais  a produzir brownies e hoje 

garante  emprego para toda a família.

...a advogada que hoje é chefe de 

cozinha

E se o assunto é mudança de vida, que 

tal o açougueiro que virou 

cabeleireiro…



#HISTÓRIAS E 
MUITO MAIS
O Partiu Plano B ainda tem a coluna É sempre bom saber, com informações 

e dicas mais específicas sobre algum setor ou assunto, como receitas e dicas 

para vender bolo no pote. 

Tem também dicas de como vender mais usando as redes sociais. 

Importante ressaltar que  para conseguir essas informações faço entrevistas 

com profissionais que estão atuando na área.



#NEM TUDO É 
TRABALHO
Espaço para compartilhar com leitores  projetos simples de artesanato ou 

decoração que faço nas minhas horas de folga. É para exercitar a criatividade 

mesmo nos momentos de relaxamento.

Já ensinei a fazer colar de botão

E também a revestir um banco com gibis



#QUEM SOU EU
Oi, sou Vanessa Brollo.Com mais de 20 anos de experiência como jornalista 

sempre gostei de contar histórias que inspiram as pessoas e que , claro, me 

inspiram também. Desde que comecei o blog ganhei novos amigos e 

exemplos maravilhosos de vida. Hoje me considero uma empreendedora 

também. Sou casada com o Heraldo e mãe da Vitória, de 12 anos. Ainda 

tenho dois empregos, além do blog. Tempo? Quando  você faz o que gosta 

nunca trabalha. 
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#BLOG PREMIADO
Quando estava completando um ano de existência o blog ganhou de 

presente o Prêmio Sebrae de Jornalismo.

A história Sucesso com aulas virtuais de patchwork ganhou a etapa 

paranaense do Prêmio Sebrae de jornalismo, e é sobre a professora de 

patchwork que viu seu faturamento mais que triplicar depois que começou a 

oferecer aulas virtuais. Quer mais inspiração que isso?
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#PORQUE 
ANUNCIAR NO 
PARTIU PLANO B
O brasileiro é empreendedor por natureza. Com crise ou não todo mundo 

procura um Plano B, seja como alternativa de renda ou mesmo  como um 

hobby. E os números  de  acesso ao blog comprovam isso:

Fonte: Google Analytics no período de 11/08/2015 - 11/09/2015 

137 Mil

68 Mil

55 Mil

Pageviews / Mês

Visitas / Mês

Visitantes únicos
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#OPÇÕES DE 
BANNERS

Localizado no slide principal. Tamanho variável.

Localizado no topo após o logo antes do menu.

Localizado em todas as páginas no menu direito principal.

Slide principal

Leader Header (728x90)

Retângulo grande (336x280)

Slide Principal

Retângulo
Grande

Leaderboard Header



Localizado no final da listagem de posts antes da paginação.

Localizado em todas as páginas no menu direito principal.

Leaderboard Listagem (728x90)

Retângulo grande (336x280)

Leaderboard Footer

Rodapé



#PUBLIEDITORIAL
Um post patrocinado no blog, que deve respeitar o padrão usado nas outras 

entrevistas. As fotos podem ser produzidas por mim ou enviadas pelo cliente 

que receberá o texto para aprovação prévia.

Publieditorial



#O QUE OS 
LEITORES DIZEM 
SOBRE O BLOG
“Vanessa ,é por causa de pessoas como você ,que podemos aprender 

muito ,pessoas que dedicam seu precioso tempo em contar histórias que 

realmente nos inspiram ,história de gente batalhadora ,que não fica se 

lamentando por dificuldades e vai a luta e que se dispõe a dividir seus 

conhecimentos .Obrigada por isso!!!” (Franciele Mattos)

Adorei todas essas dicas ,pois estou desempregada e com uma bebezinha de 3 

meses.Estou pensando em começar a fazer bolos de pote e saladas , assim posso 

trabalhar em casa e cuidar da minha filha . Adorei todas as dicas! (Lilian Ribeiro)

Vanessa, adorei essa matéria. Realmente principalmente nesse momento de crise 

no nosso País e no mundo. Temos que colocar nosso cérebro para trabalhar. Tá 

de parabéns! (Gracinha)

Comecei essa semana o projeto de bolo no pote, Confesso que estava um pouco 

desmotivado, mas lendo o blog ganhei novamente o gás que precisava, acho que 

só tenho que corrigir pequenos erros, aprimorar acertos e bola pra frente. 

(Deiverson Augusto)

Bom, vim até aqui agradecer pela noite de ontem. "Mas como assim, Camila, 

eu nem te conheço,  tá maluca!?!". É  verdade,  vc não me conhece.  Mas 

ontem a noite eu estava desesperada,  ansiosa e até um pouco chorosa. É 

que estou começando uma nova fase da minha vida,  estou contando com 

ajuda da minha mãe para iniciar  um novo negócio e esse "tiro no escuro" é  

um pouco desesperador. Mas abri seu blog e li TODAS as histórias de 

sucesso. Li até 3h da manhã. Me acalmei, me animei  e acordei mais 

otimista. Obrigada, Vanessa! (Camila Ávila)
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#CONTATO
Aguardo o seu contato:

blogpartiuplanob@gmail.com

+55 (41) 9964.9403
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