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PROPOSTA TÉCNICA

QUESTTO 1

A Approach Comunicação IntegradaLtda. desenvolveu, seguindo as orientações do item

2.r.1, estratégia e materiais referentes ao tema "Programa Empreenda Rápido",

desenvolvido pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio de sua Secretaria de

Desenvolvimento Econômico. O principal objetivo do Programa é oferecer ao empreendedor

tudo que ele precisa saber para abrir e ampliar seu negócio, em uma única plataforma.

ESTRATEGIA DE COMUNICAÇÃO

As mídias digitais possibilitam estabelecer diálogos autênticos com formadores de opinião e o

público em geral, permitindo uma comunicação aberta e eftcaz. São, portanto, plataformas

fundamentais para aproximar a instituição da sociedade e atender aos anseios do cidadão

conectado, que espera não apenas comodidade, agilidade e transparência no contato com

organizações, mas também oportunidade de participar ativamente, se fazer presente e ter sua

voz ouvida.

O conteúdo compartilhado deve ser entendido como ponto de conexão com o público, fruto

do exercício de interpretação dos debates e do comportamento contemporâneos, sempre

aberto à colaboração e à participação social.

Contextualização e conceito

O Programa Empreenda Rápido visa ajudar o empreendedor em todas as etapas do processo

de abrir ou crescer com a sua empresa. Em meio à pandemia do novo coronavírus, diante das

incertezas e da delineação de um cenário de grave crise econômica. O Programa tem como

pilar o incentivo à inovação e ao empreendedorismo, funcionando como uma alavancapara a

geração de receita, estimulando assim a recuperação econômica.

Com o protagonismo das redes sociais e do meio digital nesse período de isolamento social, a

relação dos brasileiros com a internet tem mudado de forma significativa. Nasce um cenário

de muitas possibilidades para empreendedores tirarem seus sonhos do papel e o

Rápido é pilar absoluto para informação e agilidade de todo o processo.

A campanha proposta aponfa, portanto, para as oportunidades dos negócios digitais e a

importância dos canais digitais para negócios de todos os setores manterem suas

atividades.
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A ideia é gerar afinidade com o público por meio do recurso da comparação, com fotografias

e narrativas focadas em personagens que tiveram sucesso ao acessar o Empreenda Rápido. A

proposta visa estimular a ideia de que o Programa está acessível para todos. As mensagens

são otimistas e têm como objetivo provocar reflexão positiva no público, que vê na

personagem um espelho de seu possível futuro.

Abordagem da campanha

O conceito responde diretamente às necessidades de disseminar informações sobre os serviços

oferecidos pelo Programa, além de promover as iniciativas do Estado e sua capacidade de

resposta ao cenário socioeconômico, mostrando o acolhimento aos brasileiros e apresentando

alternativas para este momento desafiador.

A campanha pretende abordar os seis pilares do Empreenda Rápido aproximando o projeto

de situações práticas dos pequenos empreendedores, buscando gerar afinidade com o público

fînal. Da mesma forma, recomendamos que o tom de voz da campanha seja informal, com

uso de vocabulário acessível às diferentes personas definidas dentro do universo potencial.

Ainda que se pteze pela norma culta da Língua Portuguesa, o ambiente digital permite e pede

certa informalidade na comunicação, a fim de provocar aproximação do público e estimular o

engajamento e a participação.

As peças de conceito da campanha têm como objetivo definir os elementos que

serão utilizados nas peças durante o período de divulgação. Neste sentido, as imagens servem

como referência de estilo, enquanto as mensagsns de texto transmitem o tom de voz e a

linguagem a serem utilizadas.

Estratégia da campanha

Considerando o público a ser trabalho pela campanha e o cenário atual, a proposta é atuar em

duas frentes:

- A primeira frente tem como objetivo gerar awareness pala o Programa e reforçar as

mensagens institucionais do Govemo do Estado de São Paulo. O público geral deve ser

inspirado com um storytelling autêntico, trazendo cases de sucessos, histórias reais, para

engajar paulistanos a aderirem ao Empreenda Rápido.

- A outra frente de atuação pretende dar destaque aos seis pilares do projeto, mostrar qus o

Empreenda Rápido oferece o suporte necessário para o empreendedor, desde abertura do
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negócio até a conquista de cliente. O objetivo nessa frente será gerar tráfego para o site,

onde é possível encontrar todas as soluções.

Ao todo serão dez semanas de ativação, com posts estáticos, GIFs, lives, stories e apoio de

texto amplificado no site. Após esse período, avaliaremos o engajamento e o alcance das

mensagens, cruzando com dados de acesso à landing page.

Cada rede social tem uma linguagem e consumo particular, definido pelo público que compõe

cada uma delas. Sendo assim, cada uma terá seu papel dentro desse planejamento. No

Facebook, contaremos com um conteúdo mais informativo e que vai gerar tráfego pata o site.

No Instagram, o foco será o storytelling e os conteúdos cujo objetivo é awaren¿ss. Já o

Linkedin, por ser uma rede com viés profltssional, teremos a oportunidade de trabalhar um

conteúdo mais técnico, de consideração, focando em empreendedorismo.

Desta forma, compõem a campanha peças de texto - incluindo um artigo para site e posts

para redes sociais - e criação de GIFs animados - que respondem a um dos formatos de

melhor desempenho atualmente nas plataformas digitais, sendo também capazes de apresentar

informações de modo dinâmico atraente.

Visando aftair trâfego orgânico e maior relevância ao compartilhar nas redes sociais,

selecionamos a pauta para o site a partir da pesquisa de termos em tendência de crescimento

no Google Trends. Elaboramos o texto aplicando estratégias de SEO "on page", como o uso

de subtítulos e links externos, práticas comprovadas para otimizar apáryina e favorecer o

desempenho em sites de busca.
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Conceito e identidade visual (key visual)

A peça conceito da campanhatem como objetivo defînir os elementos que serão utilizados na

comunicação visual, durante o período de divulgação.
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2.2.1. Subquesito 1: Criação de texto para site

coMo EMPREENDER EM 2020 SEM SAIR DE CASA [Hll
Ficar em casa, no atual contexto de enfrentamento ao coronavírus, é importante medida para

proteger a sua saúde e de todos os cidadãos. Mas, o isolamento social também faz com que

pessoas e empresas precisem se adaptar rapidamente. Embora seja um momento de incertezas,

alguns setores estão mostrando que é possível se reinventarl em meio à crise e até mesmo

empreender sem sair de casa.

Para quem está pensando em iniciar um projeto ou fazer crescer a sua fonte de renda, existem

excelentes alternativas para levar adiante o sonho de ter seu próprio negócio! Confira as dicas:

Dedique-se à sua qualificação conto empreencledor [H2J

Cursos online podem ajudar a trilhar esse caminho com mais facilidade, fazendo com que

você consiga transformar suas ideias em negócio. O Portal Sebrae e o site Via Rápida2

disponibilizam cursos online e gratuitos sobre planejamento e gestão, que apresentam de

forma pránica como criar seu modelo de negócios e elaborar um plano de ação para alcançar

seus objetivos.

Use o mørketing dígìtal a seufavor [H2J

Os negócios digitais estão em alta no contexto da pandemia do coronavírus. Empreendedores

estão inovando e muitos negócios têm adotado o atendimento online, já que a intemet se tomou

um dos principais meios para chegar até o público na quarentena. O marketing digital deve fazer

parte da sua estratégia de negócio. Você sabe como planejar sua presença digital3?

Conte com o Empreenclø Rdpído pars uluvsncar seu negócio [H2J

O Programa Empreenda Rápido aexiste para você encontrar em um só lugar todas as informações

paraabrr ou ampliar seu negócio. Descubra como formalizar o seu negócio, ter acesso a linhas de

crédito, criar e gerir soluções inovadoras, além de acessar o mercado por meio de parcerias com

plataformas digitais. Aproveite o poder das plataformas digitais

oportunidade!

e transforme a crise em uma

-êm-metô-e-cnqe1 lnserir link: httns: //sehrae. com. brlsites/Porta lSebra e/a øa< Im dos-em-altaêrîÀ

coronavi rus.3d739fa 236e027 l0VenVCM 1000004c002 10a RCRD
2 lnserir links: https://www.sebrae.com.brlsites/Portalsebrae/cursosonline e

http://viara pida.sp.sov.br
3lnserir link: https://www.sebrae.com.brlsites/Portalsebrae/artigos/como-planeiar-a-sua-presenca-

d isita l.9cda25f0fe39171OVenVCM 1000004c002 10a RCRD
a lnserir link: http://www.empreendarapido.sp.sov.br
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2.2.2. Subquesito 2z Criação de texto para redes sociais

POST 1

Benefícios do Empreenda Rápido para o MEI - A ideia é mostrar como o Programa pode

ajudar em todos os processos do negócio. Na hora de abrir, organizar e crescer. Esse também

é o tema para o GIF 1 e falaria com um público que já tem MEI, ou já conhece e pensa em

abrir seu próprio negócio. Contaremos com descrição inclusiva #parucegover.

POST 2

Propomos uma Live para esclarecer como o foco em performance, produtividade e

competitividade podem mudar o ritmo do negócio próprio. Como o Programa oferece cursos

dentro desses pilares para pequenas empresas, vamos interagir com pessoas que já têm

negócios iniciados, mas que podem desempenhar melhor, se capacitando para isso. Esse é o

temapara o GIF 2. Contaremos com descrição inclusiva #paracegover.

POST 3

Realizar o sonho de empreender de forma prática e sem sair de casa. Esse é para a pessoa

que sonha com o negócio, que possui um projeto. Neste caso a ideia é apresentar os seis

pilares do Empreenda Rápido e como eles podem ajudar narealização desse sonho, passando

da capacitação, indo até a conquista de novos clientes. Esse é o tema do GIF 3. Contaremos

com descrição inclusiva #paracegover.

POST 4

Ideias simples que se transformaram em grandes empresas - Esse conteúdo conta o caso

do "Brownie do Luiz" e explicamos que é possível saber com o Empreenda Rápido os passos

necessários para transformar uma empresa. A proposta é inspirar as pessoas por meio do

storytelling. Contaremos com descrição inclusiva #paracegover

POST 5

Como sair do trabalho informal e se profissionalizar - Conteúdo com os

para uma costureira formalizar seu trabalho e transformá-lo em um negócio. A proposta é

falar com um público mais popular, que não necessariamente se vê como um empreendedor,

que pode não ter isso como um sonho, mas precisou virar MEI por precisar de nota ou pode

ver no Empreenda Rápido uma oporfunidade. Esse seria o tema do GIF 4 e seria no formato

stories. Contaremos com descrição inclusiva #paracegover.
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2.2.3. Subquesito 3: Criação de GIF animado

GIF 1: #PraCegoVer #PraTodosVerem. "Passo a passo" da criação da

empresa, a conquista de novos clientes. A animação mostra uma tela

na qual uma seta em movimento clica em botões. O primeiro é a opção

de o'abrir meu negócio", outro "organizar meu negócio" e o terceiro

*,...^r*ú* ar. "aumentar meu negócio". No final, aparecem as marcas do Governo

do Estado de São Paulo, Programa Empreenda Rápido e do Sebrae.
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GIF 2: #PraCegoVer #PraTodosverem A animação mostra as palavras

produtividade, competitividade e perfonnance em movimento, que

serão temas abordados na live. No final, aparecem as marcas do

Governo do Estado de São Paulo, Programa Empreenda Rápido e do

Sebrae.

GIF 3: #PraCegoVer #PraTodosverem A animação mostra uma loja

tomando forma enquanto os seis pilares do Empreenda Rápido são

apresentados e explicados. No frnal, aparecem as marcas do Governo do

Estado de São Paulo, Programa Empreenda Rápido e do Sebrae.

GIF 4: Formato stories, mais objetivo e direto. Contamos com a

identidade visual do Empreenda Rápido, mas inserimos mais cores,

deixando a mensagem mais viva e algo mais "popular". As telas contam

a história de Mariana, costureira, que agora é MEI.

GIF 5: Animação mostrando quatro empreendedores de segmentos

diferentes, mas todos ajudados pelo Empreenda Rápido, destacando

que o Programa pode ajudar você também. No final, aparecem as

marcas do Governo do Estado de São Paulo, Programa Empreenda

Rápido e do Sebrae.
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2.2.4. Subquesito 4: Acompanhamento de tema em veículo online

Analisamos uma amostragem de 1.012 citações em portais de notícia online sobre o Programa

Empreenda Rápido e sobre iniciativas de empreendedorismo do Sebrae-SP, em matérias

publicadas nos últimos seis meses.

As datas de maior volume de menções na mídia foram 13 de janeiro de2020, quando foram

publicadas 41 notícias sobre o mutirão Empreenda Rápido realizado em Paraisópolis (SP)

- tema que também jâhavia sido citado na mídia em20 de dezembro -, e 2 de abrll, quando o

número de publicações chegou a 48, em repercussão à liberação de R$ 150 milhões em

crédito para microempreendedores, através do Banco do Povo e do Empreenda Rápido.

Publicações ao longo do tempo

As iniciativas de estímulo ao pequeno empreendedor são noticiadas em veículos

especializados como o portal Pequenas Empresas Grandes Negócios, assim como em

matérias de serviço na mídia regional. Foram identificados veículos de diferentes municípios

de São Paulo entre os principais publicadores: Gl (São José do Rio Preto e Araçatuba),

SBNotícias (Santa Bârbarud'Oeste), A Tribuna (Santos) e Hoje Mais (Andradina). Entre

portais da grande imprensa, destaca-se o papel do Sebrae-SP como porta-voz do setor e

de dados paramatérias e pesquisas.

Nos veículos online o sentimento do tema é predominantemente positivo (80%). Mesmo em

matérias sobre crise econômica ou crítica às políticas públicas, o Sebrae-SP é citado de forma

neutra (20%), como fonte de informação confiável sobre o mercado. As iniciativas do Sebrae-

SP são amplamente divulgadas nos portais de notícias, juntamente com dicas de negócios para

empreendedores e pequenos empresários.
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Na nuvem de palavras, os termos mais frequentes no mês de abril são "Parceria", "Programa",

"Serviços", "lnscrições", "Pessoas", indicando matérias com foco em palestras e cursos

oferecidos pelo Sebrae-SP, divulgados veículos regionais, e outras iniciativas que visam

apoiar empreendedores durante a crise do coronavírus.

Curso
CI

Empreendedor¡smo

oo Acesso Produlos

Empreenda Rápido lança marketplace para pequenos

negóci0s e quer emprestar R$ I bilhão em três anos

Lânçada pelo Gove¡no de São Paulo em pårceria com o Sebrae-SB

iniciativâ encerra 2019 com måis de R9 150 milhões concedidos em
crèdito para micro e pequenâs empresas

3012.2019 I ÀNA I¡.URAST¡.CHEWSÍiI

0 Prcgßma Enprcenda Rápldo, lançado emJulho pelo Governo do Estado de São

Paulo e o SebraesB encerra 2019 com um saldo posllivo: capacltou ma¡s de 50 mll

empreendedores econcedeu RS 150 mllhões em crédto. Até 2022, o plano é alnda

mais amblcloso- A ln¡c¡atlv¿ espera atlngtr I milhão dê pessoâs e emp¡estar RS 1

bllhão para fomenlârm¡cro e pequenos negócios.

Figura I Grafo de termos

relacionados entre as publicações

do último mês em portais de

notícia onlÌne sobre o programa

Empreenda Rápido ou associações

entre " empreendedorismo ",

"empreender" e Sebrae-SP. Data:

14/0s/2020.

Figura 2 Matéria publicada no site

Pequenas Empresas e Grandes

Negócios, publicada em 30/12/2020
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Sebrae oferece curso a empreendedor
que busca se qualificar em Fernandópolis
Aulas serão entre os di¿s 16 a 19 de nËrço, das 18h30 às 22h30, na ACIË

{Assoc¡ação Comerci¿l e lndusuiaf de Fernandópolis).

Por6r R¡o P¡ero€Ara(àtübã

0!/¡3102û l3¡0: Ârù¡l:8Jcfá 2 r.€ser

t¡vom@

O Sebrae de Fernandópoljs (SP) irá promover um curso de grôça para

empreendedores que buscam melhorar o conhec¡mento. Aação consiste

no Programa Empreenda Rápído, ìndicada pôra pessoas que.já são MEI

(Micro Empreendedor lnd¡vidual).

As aulas se¡ão eître os dias 1 6 a 19 de março, dðs 18h30 às 22tì30, na

Associação Comercìal e lndustrial de Fernandópolis (AClÐ.

O curso é voltado pôr¿ pessoag que precisam organizar melhor seu ne8,ócao

para êtìngir melhores resultados e se preparar para ter aceso à crédito.

O curso Super Mei' organize seu Negóc¡o abordaré em quatro dias uma

temát¡ca diferente pôr¡ c¡<Ja aula, como conrponamento empreendedol

lluxo de caixa, formaçåo de preço e mårketing d¡8ital.

Mais informações pelo telefone {17) 3465-7062.

FOTHA D[ S.PAIJTO q

Figura 3 }i4atériano portal Gl - São José do Rio

Preto e Araçatuba, publicada em0810312020

https ://e I . globo. com/sp/sao-j ose-do-rio-preto -

aracatubalnoticial2020/03/08/sebrae-oferece-curso-

a-empreendedor-que-bus ca-se-qualifi car-em-

fernandopolis.ghtml

Micro e pequenas tlesassistidas ainda
esperam apoio tlo governo

segmento nåo se encäixa em nerrhuììr dos ptogranras c1e

socorro anunctados até agora

o@0
4 àbr2020 å th00

llrssþÌ4qtpl",¡!¡

RtoDErafl€tRo O gofefDo acelerou Ìesta senü¡ìa o antincio

de meclidas firanceiras pata apoiar os brasileit¡s druatìte a

p¿r¡r¡lernia do corottat,Í¡'t¡s, ntas uDt grtrpo nùìler¡so aitlrlc

porrranece desassistido, sern Iìenhunr plcote de aiudiì: as

trúçroernpresas coÌì faturrÌlento entre R$ 28,5 nìil e R$

3ó0 ûlil por âììo.

O seglìrento ¡ìâo se eDcaix¡ em nenìruÌr (Ìcìs progriìnì¿ìs de

socorro alttuìcia(los até flgora, ttenì os de co¡cetsáo de

erilprÉstirìrq para c¡pital de giro ou pagaDrento da folha

Dr.r¡l o auxilio eirrergerìcial de lìS 600 que será drdo pam

info¡mais ou ¡lticroempteeudedotts cotrr mctror

fatufâmeÌìto.

Segundo esn¡(lo do Sebne-S¡, 899ô das rìicrc e pequeniìs

enrpresas do pais jii perceberìì queda Ðo fiìnuanlelìto

dc,stle o início da c¡ise. Pam ó39i', a queda é superior a

50i'0.

Um total de ,109ô prer'ê fechar temporariaurerrte o

regócio di¡ìte dâ filta de rlenra¡rel¡.

Eur pesquisa diYnìgada nestâ sextR (3), o Sebrae-SP diz

que 959ó das nìicro e pequenas euìprts¡s eD såo Pâtìlo iá

senteÌìì queda rìas Yendas. Unr total de 5:ì,49ô delas iá

está coùì portas fechadas. Elil rììédia, o segìrelìto te¡ì l2
dias de caixa Þara ertcamr a cLise.

Entre irs ¡1$¡9¡1¡¡9¡¡1þ¡¡¡\\ 2,e nìilhôes se

ded¡ciìrn ¿ìo cornércio -os maiorts grttpos s¡o r,¿ìr€iistas

de restr¡irio e de alimentação, tanto srìpeÙrerratlos,

quarìto lanchorìetes e restaufiutes- e 2,7 ììillìóes se

dedicant aos serviços.

Figura 4 -li4atériano portal da Folha de S. Paulo, publicada em0410412020

..ì uc,t

esperam-apo io-do-soverno.shtml

uenas-desass
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2.2.5. Subquesito 5: Acompanhamento de tema em redes sociais.

Com um software de monitoramento que aplica inteligência artif,rcial para se adaptar ao

contexto semântico e aos comportamentos comuns do público brasileiro na internet,

analisamos uma amostragem de 517 menções nas redes sociais, publicadas nos últimos seis

meses, citando o Empreenda Rápido ou associando Sebrae-SP aos termos

"empreendedorismo" ou "empreendedor". s

Há um pico de menções no dia 16 de janeiro, relacionado ao mutirão Empreenda Rápido

realizado em Paraisópolis, que gerou 28 mengões. O comportamento se repete entre os dias 30

de abril e2 de maio, após anúncio da liberação de R$ 150 milhões a empreendedores do

Estado de São Paulo, também através do programa.

A combinação de termos usada permitiu o recorte de publicações que tivessem relação com o

Sebrae-SP ou o programa em si, concentrando a regionalizagão das menções no Estado de São

Paulo. As publicações ficaram distribuídas principalmente entre perfis regionais de diferentes

municípios do estado de São Paulo: São Carlos Agora, Jornal Acontece Botucatu, Vale do

Ribeira.

Entre os perfis com gônero identificado (40% do total), os principais publicadores do assunto

são organizações - que incluem perfis de instituições públicas e perfis sociais de veículos de

notícia. Homens (27%) se engajaram mais na discussão que as Mulheres (9%),publicando

cerca de três vezes mais.

Figura 5 - Gráfico de menções em redes sociais com distribuição por gênero

5 *Busca booleana realizada com a seguinte combinação de termos: "empreendarapido" OR

"empreenda rapido" OR (("empreendedorismo" OR "empreendedor" OR "empreender") AND

("sebrae-sp" OR "sebraesp")).

Organ iza.
r26 {64q{1!

Homem
\4 t27+n)
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Facebook e Twitter mostraram-se as redes mais ativas, com presençade 50'/o e30Yo do total

de publicações coletado, respectivamente. Ganham destaque as páginas de notícias do setor de

economia, como a fanpage Pequenas Empresas Grandes Negócios, além de perfis qualif,rcados

como dos políticos João Amoêdo e João Doria. O Youtube corresponde aTYo das menções e o

Instagram,60/o.

ç
51olo ;l ì

r
7olo

222
pubiicèçôes (olerèdès

132
Þubìicåçôe3.ol€t¿då5

25
publicaçõès .oleËdè!

Figura 6 llustração informativa da distribuição das menções em redes sociais por

canais/plataformas

Na distribuição por interesse, os principais publicadores são perfis de Sociedade (26%),

Sociedade e ONGs (18%), Marcas (12%), e Mídia (8%).

O sentimento do tema é majoritariamente positivo. Entre as publicações favoráveis (60%),

têm destaque a divulgação do Empreenda Rápido em perfis qualificados, cursos e outros

benefícios oferecidos pelo Sebrae-SP. As publicações de caráter neutro (40o/o) estáo

relacionadas a comentários de usuários que tem dúvidas sobre o curso. Não foram

identificadas menções com teor negativo no período.

O Programa Empreenda Rápido apareceu mais recentemente associado entre termos

pertinentes ao cenário alual, como "crise do coronavírus", "quarentena", "coronavírus",

"pandemia". As publicações dentro desse universo alinham dicas de negócios durante o

isolamento. O termo "Sebrae" ficou em aceleração na análise

p!bli.åçõès roletada5
30
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Figura 7 Grafo de termos relacionados entre as publîcações do último mês em redes

sociais sobre o programa Empreendu Rúpido ou associações entre "empreendedorismo",

"empreender" e Sebrae-SP. Data: I4/05/2020.

llaras
Gesùao

Ferc¡
o

I

13



o
2.2.6. Subquesito 6: Composição dos Produtos/Serviços e Custo

Fechamos uma estratégia contida na quantidade apresentada no exercício criativo. Vamos

lançar mão de um conceito e avaliar a performance de cinco posts estáticos, mais cinco GIFs

animados, com apoio de conteúdo amplihcado no site. Toda essa comunicação se dará em 10

semanas para avalição de engajamento.

Esco funcional de sites, portais, hotsites, landing pages e aplicativos móveis

Produção de conteúdos para sites, portais, aplicativos móveis, e redes sociais

Gestão de redes sociais e interação digital: SAC - Serviço de Atendimento ao Cidadão

uitetura de sites, portais, hotsites,landing pages e aplicativos móveis

Baixa lexidade Rs 6.084,00

Rs 8.628,00Pro eto editorial

a. Baixa lexidade Rs3

Rs 6.mizationSEO - Search Engine O

a. Baixa lexidade Rs 17.

a. Baixa com lexidade RS 20.

Acompanhamento Online
R5 30.a. Baixa complexidade

-]
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o
QUESITO 2 - Relato de Ação de Comunicação Digital

A Approach é responsável pelo trabalho de relações públicas, assessoria de imprensa e digital

(site e redes sociais) da area corporativa da PepsiCo do Brasil Ltda. A companhia atua

fortemente nas áreas de cidadania e sustentabilidade, sendo responsabilidade da Approach

divulgar seu posicionamento e ações. Uma das mais importantes iniciativas é o Eco-Dasafio

que, em sua 1lu edição, objetiva incentivar jovens na América Latinae no Caribe a apresentar

ideias paraaredução de resíduos plásticos. O foco na identificação de soluções sustentáveis,

com alto potencial de implementação, permitirá que a PepsiCo avance em direção à sua visão

de ajudar a construir um mundo onde os plásticos nunca precisem se tornar lixo. No Brasil, o

pro$ama considera as seguintes categorias: l) Além da Garafa e do Pacote: Soluções

inovadoras e novas tecnologias focadas na criação de alternativas para os materiais das

garrafas e dos pacotes e/ou na sua substituição. Soluções para pós-uso do consumidor de

material PET também serão consideradas nesta categoria. 2) Reciclagem e uso Pós-Consumo

do BOPP: Soluções inovadoras para reciclar BOPP (material usado em embalagens flexíveis,

como as de salgadinhos), bem como soluções para pós-uso do material pelo consumidor.

Jovens de 18 a 34 anos puderam se inscrever para apresentar suas iniciativas à companhia. O

objetivo do trabalho da Approach era diwlgar as informações sobre o Eco-desafio para que

as inscrições acontecessem e, obviamente, demonstrar a preocupação da companhia com

resíduos e reciclagem. O trabalho de comunicação precisava deixar claro que a PepsiCo

entendia que não poderia criar mudanças sustentáveis sozinha, e que acredita na parceria para

aumentar o impacto. Isso posto, foi elaborado um plano de comunicação estratégico, que

envolviam ações de relações públicas, assessoria de imprensa e digital (corporativo).

Especificamente em digital, foram elaborados conteúdos para o site e publicação de posts

semanalmente (com uso de GIFs animados), reforçando os talking points estratégicos para

o progr¿tma e focados em gerar conversão: explicação de cada categoria, relato de vencedores

em edições anteriores, call to action para inscrição, capacitação de jovens empreendedores,

cross com a Natura, reforço de mensagens-chave e ação com influenciadores.

RESULTADOS: 6,1 mil cliques totais no link de inscrição (principal KPI da campanha),

900 mil impressões (vezes que seu conteúdo é exibido), 1,9 mil Thurplays (visualizações de

vídeo pelo menos por 15 segundos), 13 posts no Facebook,6,2 mil interações, 187,7 mil

usuários alcançados pelas nossas mensagens, R$1,44 CpC geral da campanha, 50 publicações

online (imprensa).
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Criação de gif animado : http s : //www. facebook. com lPepsiC oB rasil
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Acompanhamento do tema em redes sociais e em veículos online:

As ferramentas de social listening da Approach apontaram 67 ocorrências de conversas nas

redes sociais que alcançaram cerca de 274.830 usu¿ários. A maior parte das ocorrências foi

feita em Portais de Notícias (57%) e Facebook (25%). Destaque para as ocorrências e rnaior

alcance, atratividade e afïnidade - que não as dos canais proprietarios:
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Maria Teresa Orlandi

Comunicação Corporativa
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o
1.4. QUESITO 3 _ QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

HISTÓRICO E PORTIFÓLIO

A Approach Comunicação Integrada, fundadahâ cerca de 20 anos, executa diferentes desafios

de comunicação, por meio de uma plataforma integrada, focada na construção de relações.

Conectar pessoas, marcas, investidores e capital social em todos os meios e para todos os

públicos é a nossa estratégia.

Estamos entre as dez maiores agências de comunicação do país e somos reconhecidos pelos

principais prêmios de comunicação nacional e internacionalmente:

THE HOLMES REPORT

Melhor Agência Brasil 2019

Agência do Ano América Lafina 2014

PNÊVUO ABERJE

Vencedoraregional nas categorias Comunicação Interna e Imprensa e/ou Influenciadores 2019

Vencedora na categoria Comunicação e Relacionamento com a Imprensa_2016

THE STEVIE AWARDS BRONZE

Vencedora nas categorias Public Service e Arts & Entertainment 2019

Vencedora na categoria Media Relationship_20 1 8

Bronze na categoria Events & Observances 20Il
SABRE A\ryARDS

Vencedora na categoria Not for ProfÏt Vencedor 2018, com o case "Força na Peruca:

Informação Que Empodera e Gera Transformação Social", desenvolvido para a Fundação

Laço Rosa, com apoio dos clientes FQM Melora e Sociedade Brasileira de Dermatologia, com

seu movimento Fortalize-se.

Vencedora na categoria Associations 2016

Vencedora nas categorias Crisis/Issues Management e Public Education_20l5

Vencedora na categoria Non-Corporate Association]}I3, pelo Dia Nacional de Combate ao

Câncer da Pele, da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

pnÉ,mlo COMUNTQUE-SE

Melhor agência 2014, 2016,2018

THE LATIN AMERICAS

Vencedora na categoria Ciência e Educação 2015
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SOMOS UMA EMPRESA COM PROPÓSITO

Somos signatários do Pacto Global e attnica agência de comunicação do Brasil associada ao

Conselho Empresarial Brasileiro paru o Desenvolvimento Sustentável, o CEBDS, participando

das câmaras técnicas, ampliando nosso conhecimento sobre o tema. Estamos ftnalizando a

segunda versão do Guia de Comunicação e Sustentabilidade, que está completando uma

década, e será entregue a universidades e redações de todo o país.

Criamos o selo Juntos, paru dar mais foco a comunicação de sustentabilidade e de causas

assessoria de imprensa, Relatórios GRI, conteúdos parumídias sociais, edição de cases para o

Guia Exame de Sustentabilidade, vídeos e muito mais. Empresas como Roche, JBS, O

Boticário, BRF são clientes Juntos.

Temos a certezade que a comunicação pode e deve ser usada para serrnos agentes de mudança.

LII\HA DO TEMPO . APPROACH

Nasce a APPRoACH, a
perllr dè ume âgênc¡e
boullque de Beth Garcla,
que âl6ndiâ cllenle8 como
H.Stem ê Forum dæde 97

Chagâm os novo8
6ócios Sérglo
Pugllese e Gemana
Costa Moura para
compor uma
egtruture malor, com
cllEnte8 de outro8
segmentos.

Ampllamos nosso porlfôllo
de servlços, contemplando
dlversos servlços do
coMUr{rcAçÂo
tNsïn ctoNAL.

Percer¡e da SERMO
coMMUNlCATloNs, umâ
rede de lntellgênole global
volteda para os mercâdos de
beloza, luxo e consumo.

Conqul6tamos o
prêmlo emerlcano
SABRÊ AWAROS,
com o molhor trabalho
dê comunlcâçåo na
categorla NON-
CORPORATE
ASSOCtATtON.

REÞE BRASILEIRA DE

EMPREgARIAL tornou-se
parcelra para lmplementar

dê comunlcâçâo
lodo o Brasil.

nosso escrltôrlo SP
a conta dâ Kâlser.

No6so prlmolro Rock ln Rlo.

SUSTENIABrLlDADE,
Mlot¡s socl¡ts e
MONITORAMENÏO DIOITAL.

2000 2401 2006 2009 2A1A
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Para conlmar um
novo posiclonamento
mudâmos a nossâ marca
para APPROACH
coiluNrcAçÄo
INTEGRADA.

INFLUENCIAOORES
DIGITAIS com um espaço
cada vez maior dsntro das
no8sas eglrâtégias de
comunicação.

CriemoÊ a JUNTOS, þraço da
Approach com foco na
atuação por c€usas.

Trebalhamos nosso pool

de ollentes'olfmplcos'
pera 20 16.

Ganhamos malE um
PRÊIIIO COMUNIQUE€E.

Um ano para celebran
cÐnqulstamos o
PRÊMIO COMUNIOUE.SÊ-

Approach ê elelta a
agêncla do ano
da Amérioâ Latina, pelo
intemac¡onal SABRE
AWARDS,
da Holmes Reporl.

A Approach pâssou a 6er
psrcerla dâ RELAMCE -
Rede Latno Arnericane
de Comunlcação
Empresârial.

Conqulstâmos dols
PRÊMIOSABERJE.

Ganhamos o SABRE
AWAROS.

Ganhamos o TllE LATIN
AMERIçAN EXCELLEI{CE
AWARDS nas categorlâs
Ciência/Educação
e Comunlcagão lntema.

Fomos empresa fnallsta do
Prêmlo ToP ftlEGA BRASIL
e ganhâmos o 9ABRE
ÀWARDS.

E também mais um PRÊMlo
ABERJE.

Passamos a fâzer parte da
BBN INTENRNATIONAL, A

malor rede de ågênclas B2B
do mundo, presenle em 29
pafses.

GanhamoE o STËVIE AWARDS gRoNzE,
do lntemetlonal Buslness Awards.

Estâbelecemos uma parc€ria com a
PRoEPECTIVA, agêncla gue tem foco em
planeJamento e desenha estratégles de
negóclos com base na agenda
govemamentâ1.

Ganhamos o STEVIE AWARDS PRATA,
prêmio do lntemational Business Awards.

cânhemos ouro PRËM|O CoMUNIAUË-SÊ.

Portfóllo dè 150 CLIENTES AïVOS
Já säo + de 2000 CLIENTES AïENDIDOS.

Ganhamos o SABRË AWARog - AGÈt{clA
DO ANO AMÉRICA LANNA

Ganhamos o SABRE AWARD9.

Ganhamos o PRÊM|O ABERJE - categor¡a
lmprên3n 6 lntluenclsdore3 - Etapa
Regional

Ganhamos o PRÊMIO ABERJE -
Comun¡cåção pars o Públlco lnterno -
Ebpr Rsglonal.

PLATAFORMA DE SERVIÇOS

Nossa plataforma de serviços trazumportfolio amplo de recursos disponíveis para clientes com

diferentes necessidades e está dividida em três pilares: IMPRENSA / DIGITAL I

REPUTAÇÄ.O NSTITUCIONAL / MÍDIA PAGA.

2012 2013 2414 201 5 2016

2017 2Aß 2019
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Sustentabil

de Rrìdes Sociâis

ln llound

Monitorarrento

sÊo

Coi¡u

Conlrn C¿rusðs

e Rèi¿c¡onàineDtc co!n 5tðkêlìolders

LicenciàffìentÒ Amb¡ental

f\4¿peämerìto de lnllue¡rciadores

Cr¡acåo c DÊsÈnvolv¡mento de
Site( e Pl.ltåform¡s de Conte(rdo

E-mail Marketing

Branded Content

Criâçåo cle

C0nsultoria DaLl Ccrtiñcacöes
(Gur¿ E¡¡nlc, sclo Pró Eiic¡)

Relâtór¡0s de Sustentàbilid¿de

CoÌìunilár¡a

Crìaçào

Publ¡cidadè

itais

Rel¡cioramerìto Com å s¡ì

Estrateqið de Midia e Gestáo de Crises

Proclucão Grafrca Media lraininq, Mðtriz de Risco
e ¡vl¿nual de Crise

P¡anejâmerto Eslratûgico

Produçao Audiovìsual
PR com Irìfìuenci¿dorej

lnfiuenci.rdores Métricas,

Prodtìçao de eventos

Temos um histórico de mais de 2000 clientes já atendidos e, atualmente, uma carteira ativa de

mais de 100 clientes ativos frxos, cheganrlo a 150, entre fixos, sazonais e Jobs temporários.

Em digital, a Approach conta com larga experiência em diversos setores, marcas como Cia

Hering, Pepisco, Neoenergia, Estácio, Bradesco Saúde e muitas outras confiam em nosso

trabalho nessa área.

UMA AMOSTRA DE CLIENTES E TRABALHOS DESE¡IVOLVII)OS (cases)

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA

A Approachfaz acomunicação integrada da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que inclui

os serviços de assessoria de imprensa, redes sociais e publicidade, desenvolvendo materiais

para todas as plataformas, com diferentes recursos audiovisuais. Dentro desse universo de

entregas, os vídeos fazem parte do nosso dia a dia. Nossa criação vai além e, para cada

campanha, trabalhamos conceitos diferentes.

Com diferentes objetivos e estratégias, as campanhas da SBD já geraram mais de 940 mil

interações e mais de 30 mil novos seguidores no Facebook e Instagram. Atualmente, o escopo

de entregas paraaSBD está inserido no modelo de Hub de Comunicação Approach, permitindo

flexibilidade e adequação de serviços às necessidades do cliente.
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Dezembro Laranja

Um dos destaques é a Campanha#DezembroLaranja (mês de prevenção ao câncer da pele),

para a qual criamos estratégia de comunicação, assessoria de imprensa, cards especiais para

redes sociais, animações para veicular em TV, cinemas, além ativações em diversos pontos do

Rio de Janeiro, como o AquaRio, RioZoo, Centro de Visitantes Paineiras Corcovado, entre

outros.

Um dos objetivos foi de mobilizar a população para a importância da prevenção ao câncer da

pele e da Dermatologia enquanto especialidade, valorizando seus médicos e levando

informação sobre as doenças que acometem pele, cabelos e unhas, não apenas a veículos de

todo o Brasil, mas também por meio dos canais proprietários do cliente.
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o
Vitiligo

CAMPANHA VENCEDORA DE BRONZE NA PREMIAÇÃO TNTBNNACIONAL STEVIE

AWARDS "Vítílígo: na lutø conlra o preconceito".

No dia 25 de junho de 2018, Dia Mundial do Vititigo, a campanha nacional da SBD foi criada

parareduzir o preconceito com as pessoas que têm a doença. Apesar de ainda não ter cura, o

vitiligo não é transmissível e acomete cerca de IYo da população mundial e 0,5%o da brasileira,

mas a doença ainda é muito estigmatizada pela sociedade.

Nos últimos anos, modelos com Vitiligo ganharam projeção no cenário da moda global, assim

como Eliane Medeiros, que estrelou campanhas da C&4. Em 2017, a modelo foi convidada

pela SBD a participar de um seminário sobre Doenças Dermatológicas Estigmatizantes,

organizado em parceria com o jornal Folha de S. Paulo.

Em um filme depoimento, criado, produzido e filmado pela Approach, a modelo fala sobre

autoconhecimento e como superou o preconceito, passando a se aceitar com suas manchas. O

filme com 1'15" de duração foi exibido nas redes de cinema Cinemark, Espaço Itaú e Estação

NET, alcançando cerca de 200 mil expectadores em todo o país.

Trabalhamos o assunto nos principais veículos de comunicação do Brasil: GloboNews, TV

Band, Jornal O Dia, Jornal Extra, Revista Vogue, site do Drëtuzio Varella, Conselho Federal

(CFM) de Medicina e Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe), foram alguns

destaques da divulgação. O alcance das publicações nas redes sociais da SBD (Facebook,

Instagram e YouTube) foi de cerca de I milhão e 63 mil pessoas. A hashtag #vitiligo, utilizada

durante a campanha, teve alcance potencial de 75 mil pessoas. O trabalho da assessoria deu à

SBD visibilidade às ações de educação, informação e sensibilização, ajudando a quebrar o

estigma em relação ao Vitiligo.
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Vídeo campanha Vitiligo com a modelo e estudante Eliane Medeiros (versão cinema)

http s : //www. voutube. com/watch?v:6PT9 Gu3 Q fw&t: 1 s

vr¡SúôFF!$ rC$&C¿rh

o E
Vitiligo em 6 perguntas - Dr. Caio de Castro (Canal Dráuzio Varela)

NEOENERGIA

A Approach atende o Grupo Neoenergia desde 2016, gerando conteúdo para os 25 perfis da

holding e das quatro distribuidoras (Elektro, Celpe, Coelba e Cosem), que abastecem mais de

10 milhões de brasileiros. Uma equipe exclusiva de atendimento produz e monitorapublicações

quase que diárias em diferentes perfis no Facebook, Linkedin, Instagram, YouTube e Twitter.

Mensalmente, são criados cerca de 300 conteúdos para as redes sociais das empresas e,

anualmente, desenvolvemos um planejamento macro de Comunicação Digital e

publicitárias com temas relacionados ao calendário corporativo do Grupo.

A campanha referente ao Programa de Becas 2019 teve duração de 2 meses (

de 2019) e tinha como meta chegar a 260 inscritos no program a, 20o/o a mais que o número do

ano anterior (2018). Ultrapassamos a meta em 48Yo.

Além dos posts promovidos no Facebook, Linkedln e Stories, a campanha também foi

veiculada na rede de pesquisa do Google Ads, que garantiu 623 clicks, com o ótimo CTR de

13,77o/o. As publicações promovidas do Facebook foram distribuídas automaticamente pela

plataforma de anúncios entre Facebook e Instagram, buscando o melhor custo por resultado.
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o
Conforme a estratégia, o investimento da holding foi maior que o das distribuidoras, sendo a

empresa que retornou mais cliques, principalmente das seguintes regiões: São Paulo, Rio de

Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul eParanâ.

Apesar do Linkedln ter apresentado um CPC mais alto que as demais redes trabalhadas,

entendemos que seu público seria, provavelmente, o mais qualificado para esta campanha.

Além das redes proprietárias, foi feita uma parceria com a influenciadora Flávia Gamonar, que

fez 1 publicação sobre o Programa de Becas no seu perfil do Linkedln (ao lado), resultando em

46.042 visualizagões,37 5 curtidas e 23 comentários. Durante todo o período, nos baseamos nos

custos dos cliques para distribuir a verba de forma otimizada. Porém, o ideal seria que

tivéssemos uma vista do Analytics do site em que acontecia a conversão para acompanharmos

a rede / post / formato que de fato levavam à inscrição.

No total, foram gastos os R$ 27.246,00 brutos aprovados parca campanha, sendo 60% destino

a holding e I\Yo para cada distribuidora. Conforme o esperado, os posts no formato click to site

foram os que mais converteram (em cliques, que é o que conseguimos medir). Já o vídeo é um

formato interessante de ser usado no início da campanha, porque tem bom alcance e, depois,

conseguimos impactar só as pessoas que o assistiram, criando um funil. Podemos usar essa

estratégia para as próximas campanhas de conversão.

a Flavia Gamonar . !€O,r)ûdå
l":: r:l ¡:t:: L_,::,1 :e¡ "-t1:: .:.:: Ë!ii:I ¡¡¿¡.' ;;_;¡,;¡1 ¿,;j.
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RESULTADOS - COSERN
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FACEBOOK

t Posts promotros: 11
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INSTAGRAM
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NOSSA ESTRUTURA

APPROACH SP

Rua F¡dðncio Råmos,302 -

Tore B - sôla 22 Vila Olfmda

Corporale - Vila Ollmpia, SP

Rua Êduârdo Gulnlè, Escdtório de apolo (atuação 6ob

demandâ)

SBS Quadra 02, no 12, Bloco E,

Ediflcio Prlme, Sala 206, Asa

Sul - Brasflla/DF

APPROACH RJ APPROACH DF APPROACH FT

Escritório de ãpolo (atuação
sob demanda)
LACS - Cals Rocha Conde de
ÓbEos, f350 - 352 - Lisboa,
Portugal

57-Botsfogo/RJ

A Approach tem sedes no Rio de Janeiro e São Paulo, e operações pontuais, ativadas sob

demanda em Brasília e Lisboa (Portugal). As instalagões fisicas da agência, em seus escritórios,

foram projetadas para gerar funcionalidade e conforto a colaboradores e visitantes.

RESULTADOS. ELE

27



o
No Rio, estamos numa casa com mais de 500 m', entre salas de trabalho, de reunião, espaços

de serviços compartilhados, copa, banheiros e recepção. Em São Paulo, nossa sede, situada em

edifício com certificação LEED, possui com duas salas de reuniões, arquitetura open space com

cerca de 380 m'zpara facilitar a comunicação entre as áreas de comunicação e diretoria, sala

privativa para administrativo e recepção, além de banheiros, copa, almoxarifado, sala de

produção.

Outros recursos:

o Rede de computadores interligada, quatro servidores, próprios e nuvem, acesso à internet corporativa com I

¡ Suíte de Aplicativos da plataforma Office 365 (Sharepoint, Outlook, Yammer, etc)

o Tecnologias para segurança da informação (Antivírus Bitdefender, Firewall Dell Sonicwall);

o Sistema de Backup de arquivos locais e replicação para Datacenter em Nuvem;

o Acesso à intemet banda larga e conexões para internet 4G;

o Tecnologia de conference call Polycom;

o Microsoft Teams;

o Sistemas operacionais Windows 7 Pro, Windows 10 Pro e MacOS

o Licenças Adobe, total de 18 licenças sendo elas:

c 16licenças de Adobe Creative Cloud

o 2licenças de Photoshop

¡ Sistemas exclusivos para o setor financeiro, administrativo e fiscal (Alterdata);

. 91 computadores PC e notebooks funcionais e reserva para substituição.

o 60 celulares;

o Outsourcing para Suporte de TI com o Help Desk exclusivo para cada escritório;

o Suporte administrativo, composto por 20 funcionários próprios, além de office boys e

profissionais de serviços gerais, contratados e terceirizados.

o Biblioteca / Arquivo de consultas.

o 10 assinaturas de jomais, portais de notícias e revistas (semanais e mensais / online ou

impresso);

. Serviços de mailing Comunique-se e Maxpress;

o Sistema próprio de clipping com empresa associada (RTTV);

o Ferramentas de monitoramento digital e mapeamento e gestão de trabalho com

infl uenciadores homologadas.

-)

28



o
SISTEMÁTICA DE ATENDIMENTO

A Approach tem expertise em refletir sobre o posicionamento de marcas e organizações,

buscando estruturar o planejamento de comunicação integrada mais adequado aos objetivos

corporativos, considerando todos os stakeholders.

Para uma comunicação eftcaz, recomendamos estratégia que contemple:

Relevância: Comunicar as mensagens-chave a partir de abordagens de interesse de cada

público-alvo. O conteúdo tem de ser relevante, pertinente ao contexto do interlocutor,

compartilhável.

Frequência: Fazer-se presente na mídia com consistência e regularidade, por meio da oferta

permanente de conteúdos criativos e interessantes, ações de ativação e relacionamento.

Alcance: Em diferentes plataformas, meios e canais. Falar com o público-alvo aonde quer ele

esteja. Nos ambientes on e off-line.

Materialidade da Informação: Fundamentar pautas com dados estatísticos, bem como com

pesquisas nacionais e intemacionais de tendência. Assim, tornamos os temas mais tangíveis

para os jornalistas, que têm o papel de repassar informações qualificadas para o público. Além

disso, discussões baseadas em temas da atualidade fundamentados em estudos indicam ganchos

a serem trabalhados para um mesmo assunto e motivam novas matérias.

Definição de indicadores (KPIs): Em conjunto com a equipe da SMS, estabeleceremos os

indicadores qualitativos e quantitativos, para canais ON e OFF, que serão usados paraavaliaçáo

de desempenho e atingimento dos objetivos de comunicação (Por exemplo: receptividade e

entendimento pelo público-alvo do posicionamento e mensagens-chave da companhia e da

campanha; presença em matérias setoriais e de mercados de interesse, avaliaçáo do público

interno, entre outros quesitos).

COBERTURA NACIONAL AMPLIADA E COBERTURA INTERNACIONAL

A Approach construiu uma relevante rede de parceiros nacionais e internacionais que amp

sua capacidade de atendimento, garantindo presença global, mantendo a relevância do local.

_RBCE

Além do trabalho de amplitude nacional realizado por seus escritórios, a Approach, por meio

da Rede Brasileira de Comunicação Empresarial (RBCE), viablliza para seus clientes um

atendimento mais amplo e adequado às demandas regionais das mídias locais, quando

necessário. A Approach é uma das fundadoras da RBCE, com agências parceiras presentes em

ente em Rio de Janeiro,15 estados do país, somando mais de 350 clientes. A RBCE está pres
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o
São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Santa Catarina,Paranâ, Goiás,

Tocantins, Mato Grosso, Rondônia, Amazonas,Patâ, Piauí e Bahia.

_BBN

Em 2016 estabelecemos uma parceria com a BBN International, a quem representamos no

Brasil, com exclusividade. Com 19 agências em países de todas as regiões do mundo, a BBN

permite aÍrocade experiências entre especialistas em comunicação corporativa, PR, conteúdo

e mídias sociais paramatcas B2B eB2B2C.

Mais que oportunidades de aÎlnção global e insights de diferentes mercados para desenvolver

estratégias de forma assertiva, a colaboração favorece o desenvolvimento de talentos e também

de produtos, melhorando qualidade das entregas e tomando processos mais eficientes para todas

as agências que fazem parte da Rede.

Com nossa metodologia alinhada às melhores práticas do mercado global e à capacidade de

atuar de forma coordenada em diferentes partes do mundo - da Europa à Austrália, passando

pela Ásia, Índia e Oriente Médio -, conseguimos resultados cada vez mais interessantes para

nossos clientes multinacionais.

a METODOLOGIA DE TRABALHO

coMo
coMEçA
NOSSO
TRABALHO?
Nossa agência conta com um time de estratégia, que

desenha um Planejamento alinhado ao Plano de
Negócios de cada cliente. Buscamos entender seu
poslcionamento de marca, sua estratégia comercial,
seus pontos sensfveis e o comportamenlo do seus
diversos prlblicos-alvo para depois definir as melhores
táticas que ãtendam ås necessidades de cada empresa.

O Planejamento Eetratégico prevê um ciclo em 4
fases. Para cada uma das etapas, utilizamos uma série
de ferramentas da metodologia Navigator da Rede BBN.

Desenvolvemos instrumentos próprios de trabalho a serviço de nossos clientes, como

formulários de pauta, calendário de gestão e veiculação de conteúdo, relatórios integrados de

imprensa e mídias digitais, além e instrumentos de medição de Retorno Sobre o Investimento

(ROI) parafrabalhos com influenciadores digitais espontâneos e pagos.

ESTRATEGIA

rMFRSÂo

CONÏ€UDO Ê
REL,ACIONAMENTO

RESULIADOS E

MËNsuRAcÃo
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o
O MONITORAMENTO & CLIPPING

Monitoramento de mídias sociais e clipping para acompanhar a publicação de conteúdos sobre

projetos prioritários e produzir dados qualificados, orientados por filtros/recortes definidos

conforme a estratégia de comunicação.

. INÁLISE & INTELIGÊNCT¡.

Equipes com expertise em análise de dados e conhecimento do segmento de atuação do cliente

avaliam as menções na imprensa e nas redes sociais qualitativa e quantitativamente.

o REFLEXO NA ESTRATEGIA DE COMUNICAÇAO

Com base nas análises, a equipe mapeia gaps e oportunidades, direcionando a comunicação da

maraa de forma estratégica, tendo em vista os objetivos dos projetos, fechando um ciclo

virhroso de informação.

Fazemparte das nossas entregas de medição de resultados o envio de:

o Relatório de status semanal, detalhando andamento da operação;

o Relatórios analíticos mensal, semestral e anual (consolidado) com análise de míclia

(inserções e resultados).

D) QUANTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DESTACADOS

Em março de 2020 contamos 163 profissionais de diferentes cursos e perfis profissionais que

atendem a serviços compartilhados. Nossos profissionais mesclam experiências em redação de

veículos impressos e eletrônicos, portais, mídias sociais, design, consultoria em

sustentabilidade e comunicação interna.

Vale, ainda, apresentar um breve histórico dos sócios da agência, que são responsáveis por

nosso perfil de atendimento:
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ESTRUTURA DE ATENDIMENTO DIGITAL

Neste item, a Approach apresenta os curículos resumidos da equipe técnica de liderança da

ënea de digital da agência, com competência, capacidade e experiência profissional. Hoje, a

equipe digital da Approach tem mais de 15 profissionais multidisciplinares com experiência em

estratégia digital, design, vídeo, mídias online. Separamos os prof,issionais com qualificação e

experiência prévia comprovada, porém o time completo conta com mais profissionais de

suporte e fornecedores técnicos terceirizados mapeados e atestados.
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GERENTE DA ÁREA DE DIGITAL

Fernanda Castelo Branco Bou-Issa

Gestora de Inteligência em Mídias Digitais, lidera a equipe de digital, em estratégia,

monitoramento, métricas e campanhas de mídia online em redes sociais e Google Ads - serviços

que atualmente atendem 28 clientes, incluindo Icatu Seguros, Grupo Cataratas, SDB

e Neoenergia. Hoje, Fernanda oferece consultoria para as equipes de conteúdo digital e

estratégia de gestão de mídias sociais, colaborando para transformar insights de dados em

planos de ação.

Formada em Jornalismo pela UFRJ (2009), com extensão em Relações Públicas e Mídias

Digitais pela Universidade do Porto, Portugal (2008) e pós-graduação em Comunicação

Organizacional pela ESPM-Rio (2011), tem 12 anos de experiência em comunicaçäo pata

empresas multinacionais como Cosan, Equinor, Wärtsilä, Lafarge e gestão de projetos na ërea

de comunicação. Realizou cursos de especialização em Monitoramento de Mídias Digitais no

IBPAD (2019) e Influencer Marketing (2018). Fluente em inglês, francês e espanhol.

GESTOR DA AREA DE CONTEUDO DIGITAL

Oliver Duarte Ramos

É head de criação e conteúdo digital da Approach, onde desenvolve planejamento criativo.

Formado em Design Gráfico e Publicidade pelo Instituto Politécnico do Porto (Portugal), fez

mestrado em Estratégia e Criatividade de Publicidade na Universidade Ramon Llull, de

Barcelona (Espanha). Tem mais de 10 anos de experiência em planejamento estratégico e

criação de comunicação. Atua em todos os clientes digitais da casa desenvolvendo, junto com

o time, estratégias de social media, inbound marketing e criação de plataformas digitais. Em

paralelo, realizaa direção de arte junto com o time de designers. Pelos anos de experiência de

estudo e trabalho na Espanha, possui fluência em espanhol.

PLANEJAMENTO DIGITAL: CONTEÚDO + PLATAFORMAS

Bianca de Araújo Gomes - PLANEJAMENTO

Atualmente, exerce a função de gestora do Núcleo de Ciência e Educação da Approach. Atende

a clientes como Essilor, PUC-Rio, Fundação Roberto Marinho, entre outros. Entre as

empresas/instituições com quais já trabalhou estão: GlaxoSmithKline, B. Braun, Linde

Sociedade Brasileira deHealthcare, Rede Labs D'Or, Guerbet Brasil, Renault do Brasil,
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Urologia e Sociedade Brasileira de Dermatologia. Em maio de 2013, case do Dia Nacional de

Combate ao Câncer da Pele da Sociedade Brasileira de Dermatologia, gerenciado por Bianca

Sallaberry, rendeu à Approach o prêmio Sabre Awards 2013, na categoria Non-Corporate

Associations. O mesmo foi promovido pela respeitada instituição americana Holmes Report,

que discute e acompanha o segmento de comunicação em todo o mundo. A jomalista concluiu

o MBA em Marketing pela Fundação Getulio Vargas. Especializada em conteúdo para digital

(branded content e marketing digital).

Cintia Oliveira Magalhães - PLANEJAMENTO

Formada em Comunicação Social há mais de 20 anos pela UFF, com experiência em imprensa

econômica, cidade, política e varejo, assessoria de comunicação na ârea de assessoria

corporativa de empresas privadas e no setor público. Formada em Mídias Sociais pela M2BR

Academy, é responsável pelo planejamento de comunicação e estratégia de redes e assessoria

de imprensa na Approach há mais de 15 anos. Atua em planejamentos estratégicos de

comunicação 360o, gerados a partir de diagnósticos que são elaborados utilizando ferramentas

estratégicas de comunicação empresarial. As estratégias englobam a atuaçáo das empresas para

imprensa, redes, influenciadores, lançamentos, eventos, inaugurações, IPOs, até projetos de

marketing com ações para todos os stakeholders, desde jomalistas, formadores de opinião,

comunidades, entre outros, passando também pelo gerenciamento de crises destes

ATENDIMENTOS

Isabel Cristina Coronel Xavier - DESIGNER

Designer, pós graduada em Comunicação em Mídias Digitais (Universidade Estácio de Sá).

Atua na Approach desde 2014 e participou da equipe de comunicação interna da Vale como

comunicadora visual, por quatro anos (tempo de vigência do contrato). Participou da equipe de

redes sociais da Neoenergia e, atualmente, desenvolve projetos de interfaces digitais para

intranet e sites de empresas de investimentos financeiros. Na parte grâfr.ca, executou projetos

de Relatórios de Sustentabilidade e Guias de Direitos Humanos para grandes empresas. Antes

de trabalhar na Approach, integrou por mais de seis anos a equipe de Tecnolo gia da Informação

e Comunicação (TIC) da Sociedade Brasileira de Cardiologia, como designer sênior. Elaborou

projetos editoriais para rnídias impressas e digitais (revistas interativas para dispositivos

móveis), desenvolveu e implementou sites e coordenou projetos de marketing voltados a

eventos científicos na ârea da saúde
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Camila Taveira Callegari - iuÉrnrCAs / MÍDIA ONLINE

Formada na Universidade Gama Filho, em 2010, a prof,tssional é graduada em Publicidade e

Propaganda. Na Approach háL aproximadamente 3 anos, Camila é especializada em

planejamento de mídia digital. Entre as competências, está a responsabilidade pelos

planejamentos estratégicos de campanhas digitais, da ideia inicial à entrega de relatórios com

resultados, passando pelo acompanhamento de KPIs. Certificadapela ESPM (Rio) em Business

lntelligence e Digital Analytics.

Ana Carolina Pereira Landi - CONTEÚDO

Formada em Comunicação Social - Jornalismo (2006) pela Universidade Estácio de Sá e mestre

em Informação, Comunicação e Saúde (2012) pelo Instituto de Comunicação e lnformação

Cientíhca e Tecnológica em Saúde (Icict/Fiocruz).Fez cursos de extensão pela Rock Content

em Inbound Marketing(2020), Produção de Conteúdo para Web (2019), Revisão de Conteúdo

Web (2020), Copyr,vriting (2020), Wordpress (2020), pela Descola em UX V/riting (2020) e

pela M2BR em Google Adwords (20I1).Realiza trabalhos de produção de conteúdo para a web

hâ 12 anos e marketing digital há três anos. Atuou com planejamento de Marketing Digital no

Hotel Hilton (2017) Copacabana e Hospital São Lucas Copacabana (2018). Produção de

conteúdo para web (internet e intranet) na Oi, em 2008 e 2009, no Instituto Nacional de

Infectologia (INI), entre 2013 e 2015, e Bio-Manguinhos (2019), ambos na Fiocruz. Na

Approach Comunicaçáo, realizou o planejamento e produção de conteúdo para Sociedade

Brasileira de Dermatologia (SBD) de janeiro a julho de20l9, e a asset SPX e a seguradora Icatu

Seguros desde fevereiro de2020

Guilherme Brandão Guerra - AUDIOVISUAL

Formação em Produção Audiovisual pela universidade Estácio (2015-2011),

edição de vídeos Adobe Premiere no Senac (2017); Adobe After Effects (videografismo) na

Academia Internacional de Cinema e TV (2018); Continuidade e Direção Artística na Escola

de Cinema Darcy Ribeiro (201\; e Mídias Sociais na M2BR Academy (2018).

Na Approach, desde 2017, já foi coordenador de conteúdo audiovisual responsável pela

produção, captaçáo e finalização de vídeos para todos os clientes da casa como AquaRio, SBD

(Sociedade Brasileira de Dermatologia), Icatu Seguros, Estácio, Museu do Amanhá, além

de participar da uiação de campanhas e projetos. Em 2020 fezparte da equipe de digital do Big

Brother Brasil 20, Rede Globo, atuando juntamente da equipe de mídias digitais criando ações

I

e vídeos exclusivos para as redes oficiais do reality, além de produzir conteúdo audiovisual
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o site do programa. Atualmente faz parte da equipe de digital do Grupo Neoenergia, na

Approach.

Tui Villaça da Silva - CONTEUDO

Formada pela Universidade Estacio de Sá, em Publicidade e Propaganda (2009), é especialista

em Marketing Digital há mais de sete anos. Foi analista de comunicação nas empresas FSB

Comunicação (atuando no monitoramento e análises do Govemo do Ceará e Banco do Brasil,

2013-2015), ln Press Porter Novelli (atuando no monitoramento e análises da Confederaçáo

Nacional do Comércio,2013-2015) e Agência Bblender (atendimento e criação de contas

como Darrow Dermocosmeticos, Canetão, Crepelocks,2015-2017). Antes disso, trabalhou no

mercado editorial, como Coordenadora de Produção (Editora Lumen Juris, de 20Il a2012) e

como Editora-Assistente (Editora TLetras, de 2007 a 2010). Tem curso s na írea,

como Inbound Marketing (HubsPot, 2018), Content Marketing (HubsPot, 2018), Social

Media Certif,red (HubsPot, 2018), Measuring Brand Engagement and Emotional

Connection (HubsPot, 2019), Produção de Conteúdo para Web 2.0 (Rock Content,

2019), Google Adwords e Google Anal¡ics (Instituto Educación IT - Buenos Aires, 2014),

Planejamento em Mídias Sociais (FACHA, 2012), Marketing Digital e Novas Mídias

(Instituto Infnet, 2010). Na Approach, onde trabalha desde junho de20ll, atuana criação de

conteúdo, traçando estratégias para clientes como Sociedade Brasileira de Dermatologia

(SBD), Museu do Amanhã e Aquario Marinho do Rio; faz propostas e participa de licitações;

e ainda traçaplanejamento estratégico para diversos clientes (como Estacio, CEBEDs, SIG,

Adriana Kastrup, Escola Nova), além de oferecer consultoria em relacionamento avançado e

SAC
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