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suBQrrEsrro r - cRIAÇÃo DE TExro PARA srrE
(As imagens na dobra apresentam o conceito da home do site nas versões desktop e mobile)

Título: Empreenda Rápído faz você decolar!

Subtítulo: Programa do Governo de SP com o SebraeSP oferece em um só lugar tudo o

que o empreendedor precisa

Baseado em seis pilares, o Empreenda Rápido facilita a vida do empreendedor ao oferecer apoio

descomplicaúo para cada fase do negócio, da regularização até a pesquisa e o acesso a

plataformas de venda na internet.

São (link para a lista) em todo o Estado além dos serviços

na intemet, A meta do Empreenda R.ípido é qualificar a cada ano um milhão de pessoas em

gestäo empreendedora e 250 rntl pessoaÉ¡ em qualificação profissional.

Os seis pilares:

Qualificação técnica - Centenas de cursos profrssionais oferecidos em todo o Estado com aulas

teóricas e práticas, presenciais e à distância.

Qualificaçio empreendedora - Cursos presenciais e à distÍìncia para gerir melhor o seu

negócio, da formalizaçäo à melhora dos resultados, com temas como vendas, marketing digital,

atendimento ao cliente e captação de recursos.

Formalização e regularização - Saiba como abrir e regalarizar seu negócio de forma nþida.

Inovação, tecnologia e produtividade - Parceria com IPT e Fapesp para pequenas e novas

empresas¡ inovarem e se diferenciarem no mercado.

Acesso a crédito - O Banco do Povo Paulista está presente em 480 municípios do Estado com

linhas de até R$ 20 mil reais, 36 meses parapagar e taxa de0,35Yo ao mês.

Acesso a novos clientes - Tenha uma loja na internet em plataformas parceiras.

QUAL É ^l SUn rDErA DE I\IEGÓCIO?

Descreva o seu projeto e descubra quais ações do Empreenda Rápido fazem vrn match com

seus sonhos. Conte seus planos, interesses e objetivos e o que move você para o mundo do

empreendedorismo. Queremos te ouvir parafaznr um programa cada vez mais conectado com

as sr¡as irecessidades.

Escreva aóui (site oferece campo) sua ldeia de Negócio (maximo de 200 palavras). Você será

informado sobre o acesso aos serviços do EmpreeçdaRápido que combinam com o seu c¿tÍ¡o.

Ouça (o site mostra ícone): Dê um play e saiba el

o Empreenda Rápido.

Clique (o site mostra ícone) para aprender sobre

ci_
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suBeuEstro 2 - cnr¡.çÃo DE Tpxro PARA REDEs socrars

Apresentamos três textos que introduzem em redes sociais tês dos cinco GIFs criados neste

Exersfcio Criativo. A dobra traz imagens dos posts criados.

POST GIF-I.GIF - Apresentação geral Empreenda Rripido - FACEBOOK

Tudo o que o empreendedor precisa em um só lugar! O Programa Empreenda Rápido, uma

parceria entre Governo de SP e Sebrae-SP, oferece apoio descomplicado para cada fase do

negócio: regulanzação, qualificação, crédito, apoio à inovação e ¿rcesso a novos clientes em

plataformas digitais. Mais de 1.000 pontos de atendimento e serviços ria internet. Acesse o site

e sonte qual é a sua ideia de negócio: www,emprecndarapido.com.br.

#EmproendeRapido faz v ocè decolar,í V ocêpode ! #S ebraeSP #DesenüolvimentoSP #GovSP

#PraCegoVer: Vldeo GIF mostra fotos de empreendedores (estilista, ôonfeiteito, empresária

despachando Êncomendas e dono de bar tirahdo chope) en{uanto grafilbmos môstram foguete

deEolando e os letterings: Qual é a sua ideia de negócio? Erhpreenda nlþido fa* você decolar.

Qualifroação, crédito, inovação, novos clientös. Mande a suà ideiano site. EmpfeendaRápido.

Vooê pode! A tela mostra o link do site do programa e logot.

POST GIF_2.GIF'- Qualificação tecnica e empre€ndedoia - INSTAGRAM

Tenha uma gestão qualificada e eficiente! Com o Empreenda Rápido você faz cursos

presenciais e à distânci a para gerir melhor o seu negócio: melhoria no seu produto ou serviço,

vendas, gestifo de equipe, marketing digital, atendimento ao cliente, captação de recursos, e

muito mais! Mais de 1.000 pontos de atendimento e serviços na internet. Acesse o site e conte

qual é a sua ideia de negócio: D ecole J #EmpreendaRripido

Vooê pode ! #SebraeSP #DesenvolvimentoSP #GovSP

#PraCegoVer: Vídeo GIF mostra fotos de empreendedores (artesão, costureiro, empreendedora

com professora e diploma" produtora de geleias) enquanto grafismos mostram foguete

degolando e os letterings: Precisa qualificar o negócio? O Empreenda Rápido oferece cursos

técnicos e de gestão. Teoria e prática, presencial e à distância. Mande a sua ideia no siteok.

Empreenda Rápido. Você pode. A tela mostra o link do site do programa e logos.

POST GIFJ.GIF - Acesso a novos clientes - TWITTER

O #EmpreendaRapido coloca voòê no mundo virtr¡al. Tenha sua loja online. Acesse o site

Você pode! #PraCegoVer GIF mostra empreendedo

ter acesso a novos clientes na intemet + link e logos.

0r



Post GIF_I.gif aplicado no Facebook Post GIF 2.gif aplicado no Instagram

o
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Tudo o que o êmpreendedor pecisa em um só lugar! O Ptograma

Emprænda Rápido, uma paræria €ntre Gdmo de SP e Sebãê-SP,

oferece apoio descomplicado para cadå fase do negóciol regularlzação,
qualiflcação, crédito, epo¡o à inovaçáo e aceso a novos clientes m
platâformas d¡qilE¡s. Mais da l.000 pontos de atendimento e seruiços na

intemet. Acesse o site e conte qual é a sua ideia de negócio:

www.êmproendEtap¡dÐ.com.br,

#EmDre6ndêRap¡do faz você decolar 7 você podel ¡¡setiraasP
#Des€nvolvimentoSP #GovSP

#PraCègover: Vldeo GIF mostra fdos de ernproendedores (estilista,

cmfe¡teiro, empresária dæpechando emmñdas s dono d€

bar tkando chops) ênquanto grâfìsmos mostram foguetë docolendo

e æ lertterings: Oual á e sua ¡delâ de negócio?
Êmprsda Rápido faz væê decdar. Qualifícação, crédito, inov¡ção, now6
clíentes. Mande a sua ídeia. Empreenda RápÍdo. Væê pode! A tela mostr¿ o

link do sit€ do programa e logos-

Post GIF_5.gif aplicado no Twitter

S6crêtåriã Dé Ðe6anvrlvím€ñlo SP

dræilrþlvlmcnto¡p G)dcsenvolvesp 2 h

o lEmpømdaR4ùlo cobca væå rc mundo vktual, T6nh. EU. lojg
ml¡ne. Ac.s$ o rited w rme¡m¿*epdo,cm br, ? Væ¿ po¿el

åP¡¡c¡gavrÉif ;stsa mprecndGddes úquffi to lrtlrrÍngs dcsrev¿m
como ter æass r nmc cniltes ns intêmct + link ê logþs

deserwolvlmentosp

OOY tr
desenvolv¡mentosp Tenha uma
gestão gualificada e ef¡ciente! Com o
Empreenda Rápido você faz cursos
presenc¡ais e à distância para gerir
melhor o seu negóc¡o: melhoria no
seu produto ou serv¡ço, vendas,
gestão de equipe, marketing digital,
atendimento ao cliente, captação de
recursos, e mu¡to mais! Mais de 1.000
pontos de atendimento e serviços na

internet. Acesse o s¡te e conte qual é
a sua ideia de negóc¡o:
www.empreendarap¡do.com.br.
Decole (
#EmpreendaRápido Você pode!
#SebraeSP
#DesenvolvimentoSP
#GovSP

#PraCegoVer: Vídeo GIF mostra fotos
de empreendedores (artesão,
costureiro, empreendedora com
professore e diploma, produtora de
geleias) enquanto grafismos mostram
foguete decolando e os letterings:
Precisa qual¡ficar o negócio? O" Empreenda Rápido oferece cursos
técnícos e de gestão, Teoria e prática,
presenc¡al e à distância. Mande a sua
ideia no site. Empreenda Rápido.
Você pode. A tela mostra o link do
site do programa e logos.



Post GIF_3.gif aplicado no Facebook
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Post GIF_4.gif aplicado no Linkedln
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sIrBQrrESrTO 3 - CRrAçÃO DE GIF ANTMADO

A Fator F responde nos cinco GIFS gravados no pendríve anexo a esta Proposta Técnica aos

desafios do Exercício Criativo:

GIF_I.GIF - Apresentação geral Empreenda Ripido

GIF_2.GIF - Qualificaçäo técnica e empreendedora

GIF_3.GIF - Inovaçäo, tecnologia e produtividade

GIF 4.GIF - Acesso a ctédito

GIF 5.GIF - Acesso a novos clientes

Os conteúdos dos GIFs cobrem todos os seis pilares do Empreenda Rápido, conforme as fontes

s insumos fornecidos, com forte consistência na relação de causa e efeito entre o desafio

proposto pelo edital e a solução elaborada pela agência.

ExtraÍmos do site do Empreenda Rápido o elemento motivacional constituído pelo foguete e

demos a ele o movimento do lançamento, acompanhado de verbalizaçio capaz de motivar e

engajar: "Empreenda R,ipido. Você pode!". Os GIFs são compostos de fotos de

empreendedores reais que remetem para as v¿árias facetas do negócio (qualificação, inovação,

crédito para investimento, acesso a plataformas digitais de venda e outras) acompanhadas de

ícones dospilares do EmpreendaR.ipido, despertando empatiadopúblico empreendedor. Dessa

forma, usamos a criatividade e as melhores técnicas e linguagens do ambiente digital para criar

conteúdos inovadores, bonitos, inforrnativos, agradáveis e mobilizadores.

O GIF_I.GIF faz a apresentação geral do prograrna e apresenta seus serviços principais. Os

demais GIFs enfatizam pilares específicos. Cada GIF se inicia com urna pergunta destinada a

captar a atenção. Todos os GIFs se encerram com o slogan motivacional: "Empreenda Rápido.

Você pode!" e as marcas do Govemo de SP e do programa, conferindo unidade à comunicação.

Todos os GIFs tazem a chamada *Mande sua ideia no siteo', que remete para o formul¿ário

interativo no qual o empreendedor pode escrever em 200 palavras o seu projeto e, por meio de

inteligência de dados, receber sugestões de ações específicas do Empreenda Rápido que se

aplicam ao seu caso particular, simulando no ambiente online os serviços oferecidos nos

mutirões presenciais do programa.

Os GIFs fazem charnados à ação e atingem o público-alvo com mensagens apropriadas. A

campanha traz retorno instantâneo e possui capacidade viral, com linguagem e experiência

digiøl adequadas e incentivo ao diálogo. A acessibilidade é contempladapela linguagem fiícil

e intuitiva, adequação técnica e formato) e legendas de apoio (#haCegoV

inseridas nas redes sociais em que as peças serão disseminadas.
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SUBQUESITO 4 - ACOMPANHAMENTO DE TEMA EM VEÍCULO ONLINE

O acompanhamento do tema "Empreenda Rápido" em veículos com presença digital (portais e

blogs, pois as redes sociais serão analisadas no Subquesito 5) revelou 97 registros no período

compreendido entre o lançamento do programa (no dia 19 de julho de 2019) até o dia 29 de

fevereiro de 2020. Passamos a apresentar a distribuição dos

sentimentos, a regionalização e a origem das menções, e ao final

faremos recomendações de ações para melhorar o desempenho

tema nos veículos.

O assunto foi apresentado de forma positiva em 92Yo dos

do

registros (S9). Na sua maior parte, esses relatos positivos :ffi,fl
registram o lançamento do programa e seus beneficios, além de eventos do Empreenda Rápido

realizados em cidades do interior como Franca, Campinas e Bauru. Outros relatos citam

oportunidades de cursos gratuitos oferecidos pela parceria com o Sebrae-SP, além de divulgar

as condições do crédito disponibilizado pelo Governo do Estado para o programa.

Nesse período não houve relatos negativos sobre o Empreenda Rápido, o que mostra grande

aceitaçáo da mídia sobre o assunto. Já as 8 matérias neutras (8%) fiazem reportagens sobre

empreendedorismo e crédito e tratam sobre a situação financeira em algumas regiões, citando

o programa Empreenda Rápido de forma secundiiria e sem associações positivas.

Origem das menções

A nuvem de termos abaixo mostra os veículos que originaram as menções. Os mais destacados

- em letras maiores e mais escuras - são os portais e blogs que mais trataram do programa.

Diário de Pernambuco O Bom da Notícia Agência Brasil Valor lnveste Jovem Pan

Congresso em Foco Guia de Taubaté Veja SP Diário do Poder lstoÉ Dinheiro

ABC do ABC Cidade ON Correio SP Repórter Assls citv
Jornalda Cidade Metro Jornal

JOfnal COntábil Jornalda Região

Revide

È e crr T ;'j.""Hïï i"Jîi:i
Portal da Cidade O Diário de Mogi ro[ra de S.pauto uot
Mix Vale Vale News Portal R3 O Amare¡n¡s GCN Net Jornalde Jundiaí

Edital Concursos Brasil Baruerina Rede Diário do Lltoral Tribuna de Jundlal

f\Ì

oY



t¡1l0tl f iNlltllìtNll,1 {Ml.ìLlMllNltìÂ(ìÁtl tllN[]lIrir2i 558/flfl[r1 ,1i

Regionalização:

O estudo da regionalização das menções indica qule 37%o dos registros ocorreram no interior,

47o/o na Capital e na Grande São Paulo, 7%o no litoral e 9Yo em outros estados.

GRAFICO POR REGIAO

O capltal(æ)

O RM São Paulo (12)

O nm Camplnas (12)

O nl São Josó dos

Gampos (11)

O 0utros (9)

O nm Balxada

Santista fl)

O RA Registro (3)

O RA Bauru (3)

O nM Sorocaba (2)

O RA Marflia (2)

O nn Genû¡at (1)

O nA Franca (1)

O m Rlbelrão

Ppto (1)

GRAFICO POR GIDADE

Recomendações para melhorar o desempenho do tema em veículos online:

Criar fatos de interesse jornalístico - O programa Empreenda Rápido deve gerar eventos e

pautas para atrair a cobertura jornalística e criar mais notícias sobre o assunto. Durante os sete

meses de análise de mídia foram verificadas apenas 97 citações em veículos online -- um

volume pequeno quando considerada a atratividade do tema. Uma ideia ê organizar um evento

chamado "Seminário Empreenda Rápido", com a pafücipaçio de gestores do Governo e do

Sebrae-SP e de especialistas em empreendedorismo, para o qual seriam convidados

de economia e também influenciadores digitais que são empreendedores.

O Taboão da Sena (3)

O Santo Andró (2)

O So¡ocaba (2)

O Araraquara (1)

O Assis (1)

O Barueri (1)

I Galelras (1)

O Franca (1)

O li¡pã (1)

ú\F
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Definir de um calendário de eventos - Os fatos de interesse jornalístico devem ser organizados

em um plano que garanta a geraçio regular de fatos como entrevistas coletivas, feiras em

municípios do interior e capital e participação em eventos de empreendedorismo, entre outros.

Divulgar balanços mensais. Criar e at;;ølizar uma base de dados que permita informar sobre a

realização do programa em suas diversas dimensões: qualificação técnica e empresarial, crédito,

inovação, acesso a novos clientes e plataformas digitais. O balanço deve informar também, se

possível, quais setores do empreendedorismo foram mais dinâmicos no período. A mídia é

muito receptiva a números e balanços e certamente abrirá espaço a essas divulgações regulares,

que podem ser organizadas na forma de entrevistas coletivas.

Regionalizar a informação - Criar etapas do Empreenda Rápido em todas as Regiões

Administrativas do interior, em parceria com o Sebrae-SP e o Banco do Povo. A experiência

da Fator F mostra que a mídia regional abre espaços generosos quando recebe informações

customizadas de sua área de abrangência. Porta-vozes regionais devem ser capacitados e um

mailing específico de comunicadores regionais deve ser organizado.

Mobilizar especialistas - Gestores da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do

programa devem promover contatos com pesquisadores e estudiosos do empreendedorismo que

sejam referência no debate público para informar sobre o Empreenda Rápido e estimular a

geraçio de estudos e fatos noticiosos sobre o programa.

Buscar a mídia especializada - Também devem ser procurados jornalistas especializados em

empreendedorismo e influenciadores digitais para conhecerem o desenvolvimento do

programa. Para isso, devem ser identificados os veículos, jornalistas e influenciadores digitais,

nos âmbitos nacional, estadual, municipal e local, que se interessam pelo tema.

Criar banco de pautas para a mídia - Os diversos aspectos e casos do Empreenda Rápido

devem ser formatados numa lista de pautas para portais e blogs.

Criar Livro Branco sobre o programa - Trata-se de documento interno para unificação de

discurso com mensagens-chave, inventários, perguntas e respostas, pontos de fala, informações

relevantes e outras, a ser permanentemente atualizado.

Criar Sala de imprensa - Ambiente digital atualizado diariamente com releases, notas, fotos,

vídeos, áudios e informações sobre os avanços do projeto.

Definir e capacitar porta-vozes.

Agendar entrevistas e contatos com a mídia.

Produzir artigos de gestores do programa e oferecê-los à mídia.

ilF
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SUBQUESTTO 5 - ACOMPANHAMENTO DE TEMA EM REDES SOCIAIS

O acompanhamento tem o objetivo de identificar as principais conversas, perfis e comunidades

responsáveis por pautar a discussão sobre o programa Empreenda Rápido e entender quais são

as expectativas da população em relação ao projeto. O estudo aborda o período compreendido

enhe o lançamento do programa (no dia 19 de julho de 2019) até o dia 29 de fevereiro de2020.

As redes sociais analisadas foram Facebook, Twitter, Instagram e Youtube þortais e blogs

estão analisados no Subquesito 4). Os result¿dos foram consolidados a partir de modelo

exclusivo criado pela Fator F que combina insumos das ferramentas Stilingve,Buzzmonitor,

Unionmetrics, Keyhole e com a análise de profissionais da agência. Passamos a apresentar o

volume, a origem, a regionalização e a dishibuição dos sentimentos das menções. Ao final

faremos recomendações para melhorar o desempenho do tema nas redes sociais.

Volume, origem e regionalização das menções:

O acompanhamento do tema Empreenda Rápido em redes sociais revelou 663 menções em

redes sociais no período entre 19 de julho de

2019 até o dia 29 de fevereiro de 2020,

dessas 69%o oconeram no Facebook (460),

2lYo no Twitter (138), 5o/o no Youtube (34)

e 5Yo no Instagram (31), sendo que 78o/o

foram feitas por homens e 22Yo por 
oF¡cebootr(¡oo) oyq¡üac(3a) olþmns(ltl)

mulhereS. O ll',ltbr (1381 O In¡be¡am (31) O illuhenr (lat)

A regionalização seguiu a seguinte proporção:

Distribuição por sentimento:

A maior parte das menções (43%\ recebeu classificação neutra

por reproduztrem os conceitos e informações divulgados pelo

Governo do Estado sem comentários adicionais. Jâ 36%

expressaram críticas ao programa Empreenda Rápido, enquanto

2 lYo tr ot¡xeram elogios.

Os comentários positivos abordam principalmente o

fortalecimento da economia, a oferta de crédito às pequenas

empresas e o apoio ao empreendedorismo.

O t{übo (285) O Pæltlvo

O ilcgaüvo tZtO)

rF-

0?

22Io

78",,

2'ln/rt

4lo/o

36%
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Já os principais pontos negativos foram a dificuldade de manter a empresas aberta, a falta de

segurança nas periferias para o pequeno empreendedor, a carga de impostos e reclamações

sobre o atendimento do Sebrae-SP.

Principais conversas:

@
âûbm Rrm.lho PåråHns, Govormdor Joto
Geslão e por esls proþto inovador Empreenda
sômprcl

v3ìdcram Um! Psrobóns João Dorl¡l Que se estcnda I todo
ostôdo de São P¡ulol

ldo vrdlo Com certeze e6sa ldeh 3€m dûridôs Eeró plrô
enocadar mels lmpostos doB morsdorcs.

Rodrigo lrlte Perebóns, ótlma inlclatlve leì/ôr €ste prdsto para onde
o pow está, f.c¡lltando o acesso aos moradores de Cempinas eo
Programa Empreenda Rápldo do Ssbrâo SP. A Forçe de lnoveçãol

claudb Mardo r. G¡u€m val querer cmpreendar rum luger em
qua o balle funk financlardo p€lo tráflco e com a bånção do
govomedor, dram a påz dos morodores de bem e amsaçam qu€m é
contra!

Oória, pola Exc€lente
Rápidol Succsso,

@
É importante identificar as conversas que se estabeleceram nas redes sociais pois elas indicam

riscos e oportunidades. A análise rcalizada pela Fator F elimina distorções provocadas por

ativismos e gerùinformações e insights para os gestores. Destacamos duas conversas principais.

A primeira parabeniza o programa e destaca seu caráter inovador. Já a segunda apresenta as

diversas dificuldades dos pequenos empreende

e oferece aos gestores do progtama a oportun

de responder com os argumentos adequados

reverter a percepção inicial.

Termos correlacionados - A nuvem de te

correlacionados reflete a forma majoritari

objetiva da presença do tema nas redes sociais,

destaque para o próprio nome do program

Sebrae-SP como parceiro do Governo.

Principais influenciadores - O estudo dos principais publicadores mostra que a presença dos

veículos de comunicação nas redes sociais é responsável por parte expressiva das menções:

Mrrc.lo RM É môls lócll comprar um imóvol de 1 mllhåo flnanclondo
do quê conscgulr um emprástlmo do Ri 7.600,q) quê ì/ocås llberam
påra o paquono empreend€dor.

o o

furrlda t qt[N
lñ?úf Orrtò
¡.9ódd
2¡letot SEGUtDoRES

[\F

c8

Empresas

Ol -O ÈÉl - ta.dù
- Olc¡c

to¡ct¡tlsEGU|DoREs

¡.ùnr lP
at¡¿t¡ SEGUtDoRES

llc.þtlc
¿ot¡a¡ sEcutDoÂfs

¡rr¡ loáñ¡co
2¡Àaal s€GurDoREs

ûN
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Os perfis de pessoas públicas também respondem por parte considerável das menções:

o

D* hrlrd rk Ílo
f.t¡ ,- Añ.¡.

¡.ta¡rlt sEGUrooR¡s
O.,t l¡læ
r2zsEGUtmslt¿atsrGU Ddts

tì.t lh¡.. ¡lm¡.|p.¡
rh liapolr
t¡¡15 sEGurDoRrS

,cac Oó.ll
aat¡.tat sEðtæßts

Conclusões e recomendações para melhorar o desempenho do tema nas redes:

Produzir mais conteúdos - Os diversos aspectos do Empreenda Rápido devem ser

transformados em conteúdos digitais atrativos (vídeos, GIFs, cards, textos etc).

Manter grade de publicações diárias para que haja uma frequência adequada nas páginas.

Criar fatos. Há diversas possibilidades de desdobrar o Empreenda Rápido em eventos e pautas

capazes de atrair a atenção de influenciadores digitais.

Promover engajamento estimulando o compartilhamento de conteúdos pelos empreendedores

atendidos pelo programa.

Identificar influenciadores digitais que tratem do empreendedorismo e ativar contatos com a

oferta de conteúdos sobre o Empreenda Rápido. Alguns exemplos:

o o

¡1. ¡q¡¡d ñrm.
¡1,{¡0.00sEGuDoREs t0il¡6

hüq.
sreumrus

ailrfl¡üùL¡
t0t¡00 sEcutooREs

c.rtrdr Êrr.tr
¡JII SEGUIDORTS

trirfl.¡ro¡
¡J.l securDoREs

Mobilizar especialistas. Criar programa com periodicidade definida (quinzenal ou mensal)

com especialistas em empreendedorismo a ser veiculado no YouTube, Instagtam e Facebook.

Toda publicação deve marcar e mencionar o Governo do Estado e o Sebrae-SP.

Sempre incluir hashtags como #PraCegoVer e #PraTodosVerem. Outras hashtags devem ser

utilizadas como #DesenvolvimentoSP , #SebraeSP e #EmpreendaRápido.

I)esenvolver uma identidade visual de publicação.

Fazer a cobertura das etapas do Empreenda Rápido em todo o Estado com vídeos ao vivo e a

apresentação de personagens.

Criar série de conteúdos com depoÍmentos de empreendedores que participam do progr

Criar chøtbot para respostas às perguntas frequentes dos interessados 24 x7 .

Responder todos os comentários e mensagens inbox.

f\l
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SUBQUESITO 6 - COMPOSIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS E CUSTO

Apresentamos o orçamento do projeto proposto com base nos valores do Orçamento Referência (Anexo VIII), especificando os produtos e

servrços e suas respectivas quantidades para execução de todas as agões constantes da proposta técnica.

rl.

*

F.s22.249,19

Valor Total

P(s22.249,19

F(s22.249,19

F{s22.249,19

Valor

Uniúário

1

I

I

Quantidade

Baixa

Baixa

Baixa

Complexidade

2.la

2.la

2.ta

Item

correspondente

na Tabela de

Preços

Produção de conteúdo

para sites, portais,

Produção de conteúdo

para sites, portais,

aplicativos móveis e redes

sociais

Produto equivalente no

Editat

Produção de conteúdo

pæa sites, portais,

aplicativos móveis e redes

sociais

03. Criação de GIF

Animado

02. Cnaçâo de Texto pana

Redes Sociais

01. Criação de Texto para

Site

Subquesito da Proposta

Técnica

t>
O 1



R$ 34.826,51

R$ 4.687,18

R$ 5.286,58

*rl.

R$ 4.687,18

R$ 5.286,58

R$ 77.02322

R$ 34.826,51

R$ 4.687,18

R$ 5.286,58

R$ 34.826,51

R$ 4.687,18

R$ 5.286,58

I

1

1

1

1

I

Baixa

Baixa

Sem

complexidade

Baixa

Baixa

Sem

complexidade

1.1a

4.2a

4.4

l.1a

4.2a

4.4

aplicativos móveis e redes

sociais

Monitoramento Online

Diagnóstico ematrtz

esúatégica

Análise de Conteúdo

Monitoramento Online

Diaguóstico e matriz

esüatégica

Análise de Conteúdo

04. Acompanhamento de

Tema em Veículo Online

05. Acompanhamento de

Tema em Redes Sociais

VALOR TOTAL

TATOR F INTELIGTNCIA IM COMUNICACAO I CNPJ 05 527 558/O(}O I.43

* O item 2.1 (Produção de conteúdo para sites, portais, aplicativos móveis e redes sociais) prevê, em seu item de Baixa Complexidade de lefra a), a produção

de até 500 conteúdos por mês, dentre eles criação de textos e criação de GIFs animados. Portanto, a produgão do texto para site, dos textos para redes sociais

e dos GIFs da Proposta Técnica pode ser feita com o custo de apenas um conjunto dos serviços descritos no item 2.1a.

+* Os serviços do item 1.1 (Monitoramento Online) prevê, em seu item de Baixa Complexidade descrito na letra a), o monitoramento de até 500.000 menções'

Esse quantitativo é suficiente, a princípio, para monitorar o tema da Proposta Técnica tanto nos veículos como nas redes sociais, e ambos os serviços podem

ser feitos com o custo de apenas um monitoramento.

lÀ{*
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Item Descrição Vo
Valor Total

Mensal

I Despesas com pessoal 60,00yo R$ 46.213,93

II Insumos ll,04Yo R$ 8.500,00

ilI Tributos 16,830/0 R$ 12.965,96

IV Demais componentes 12,l3yo R$ 9.343,33

100,00% R$ 77.023,22

I - Pessoal

II - Insumos

Composição dos Preços

I)emonstraçilo Mensal de Custos e Impostos

Total

Item Categoria profissional Qtde.Horas Valor da Hora Valor Total Mensal

I Coordenadores 352 R$ 91,90 R$ 32.349,75

2 Analistas 352 Rl$ 39,39 R$ 13.864,18

Total R$ 46.213,93

Item
Descrição

Itens Exemplificativos Qtde Valor Unitário Valor Total Mensal

I Hardwares e Softwares
Não se

aplica
Não se aplica R$ 2.000,00

2 Material de consu¡no / escritório I R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

3 Material permanente I RJ$ 1.000,00 R$ 1.000,00

4
Despesas com taxis e oufros meios
de ûansporte

30 RJ$ 100,00 R$ 3.000,00

5
Consumo de aparelhos
celulares/dados

5 R$ 300,00 R$ 1.500,00

R$ 8.500,00
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III - Tributos

IV - Demais

Item Descrição Valor Total Mensal

I ISS R$ 3.831,53

2 IRJJ R$ 4.130,45

3 COFINS R$ 2.298,92

4 PIS R$ 498,10

5 CSLL R$ 2.206,96

Total R$ 12.965,96

Valor Total MensalItem
Descrição

Itens exemplificativos

R$ 1.868,67I Despesas administrativas

R$ 1.868,672 Despesas operacionais

J Despesas operacionais R$ 5.606,00

Total R$ 9.343,33

û\F
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QUESITO 2 - Relato de Uma Ação de Comunicação Digital

A Rede Municipal de Educação: Monitoramento e Comunicação Digital

A Fator F Inteligência em Comunicação é desde abril de 2019 a agência contratada por meio

de licitação pela Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP) para a prestação de serviços de

planejamento, desenvolvimento e execução de soluções de comunicação digital.

Ação de comunicação e motivação (objetivo) - A ação aqui apresentada é o

' monitoramento em redes sociais e veículos do tema Rede Municipal de Educação e a produção

de conteúdos para portal e redes sociais. Os objetivos são: identificar percepções e detectar

crises; formular conceitos que orientem o trabalho; produzir conteúdos e avaliar eficácia.

Resposta às necessidades / problemática - Foram adotadas as seguintes ações:

Monitoramento de Redes Sociais para identificar as principais conversas, perfis e

comunidades responsáveis por pautar o tema Educação mapeando problemas, necessidades e

oportunidades. Foram analisados entre abril e junho Facebook, Twitter, Instagram, Youtube e

Linkedlnl num total de2.l89 menções com alcance potencial de 10,6 milhões de pessoas, sendo

os canais mais expressivos Twitter (50%), comentários no Facebook(31p%) e Instagram (6%).

A Educação Municipal recebeu 670/o de menções negativas,25Vo

neutras e 8%o positivas. Os temas e

palavras relacionados que se destacam

são investimento (a ,alegada falta),

.Ncg¿t¡w rNcuúo .Posit¡rc professores (salários e carreira),

infraestrutura (escolas mal conservadas), vagas (falta),

Oa

Prê

o¡a
o
De

a O 
VaSas ô.

Pars
Prelelluß a o

crdal&deNtunrc¡Þaf Et&6æo hrarW

o Sotsrio Trâbâlho
Alunos

Cræhe

o
Escolas

u 
"tû

funcionários (salário e motivação), merenda e uniformes

(qualidade), revelando a v erb alização da insatisfação com

a educação no município.

Monitoramento de veículos - Identificamos 73 matérias publicadas em portais

noticiosos e blogs entre abril e novembro de2019. Percebe-se que, ainda que majoritariamente

negativo (63%), o desempenho em portais e blogs é melhor do que nas redes sociais, com33Yo

de menções positivas (contra 8oá nas redes). Isso se deve basicamente à reprodução de

conteúdos divulgados pela PMSP nos órgãos noticiosos.

I lResultados consolidados a partir de modelo criado pela Fator F que combina insumos das ferramentas Stilingue,
Buzzmonitor, Unionmetrics, Keyhole e outros com a análise eshatégica de prohssionais da agência.

$,

67o/o
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NF

{\



FAT0R t [iTEl-tßÊtictA EM ct)MlJilrcAcÀ0 I cNPJ 05 527 558/0001-43

Mapeamento dos 50 principais influenciadores com base no alcance, atratividade

(engajamento) e afinidade (número de menções), gerando relatórios e insumos para a

abordagem dos comunicadores e criação de relacionamentos, dentre os quais se destacam:

o o

Canal Nostalgle
't2¡11.138 SEGUTDORES

Carlna l¡åle¿q
1,145,425 SEGUTDORES

YouTi.¡be Edu
361.724 SEGUTDORES

P6 þkhg
1 1.610 SEGUTDORES SEGUIDORES

Produção de Conteúdos - Entre abril e novembro foram publicados 26 contoúdos no

Facebook, 130 no Twitter, 7 no Linkedln, 6 no Youtube e 2 no Instagram. Foram feitos dois

programas especiais no Youtube: o SPlica, apresentando o Índice de Desempenho da Educação

Paulistana (IDEP); e o Construindo Histórias, com casos de experiências extracurriculares.

_l_ cl Paulo
ture. rêæt) o

hplamsoacossoòeducqåoinlesrålücrdåd€lOPrqraírìaSãoPðulo
lnlqraleslend€uodslopara t46dolasBcorcade lSnnlaluros um

áúfronlod€ 439; em oæMs Lrm ánol sarb6nas hilo/;bi ly/2¿ltc2g

oe*ffçåodalro@¡PrâCqoV6r.Arm4emmsÍaummnrno áolado
dsouÙo êm úm ølêtrâescolar låz€n@redes cmpåælâlê$ufâ nss
ru6 veslndo unilofño solâr ao se u lú dtr6(o oslá êsilo em azul ê

brân@'N0É Edu@çao lnlqral" M 
'daa¡ 

sráolWlFdå C@d€d€
ft Påulo

Entre abril e novembro de 2019 a Fator F publicou no portal da PMSP 104 conteúdos

mostrando a diversidade do trabalho no tema.

Prefeitura moderniza processo de criação
de vagas em creches
Novo Ponal pstm¡lítá cddas¡rc de pédios pM ¡mplanlaçâo ds CEls em São
Patlo; meta é cdil ma¡s 35 m¡l vagas até o flnal de 2o2O

Prefeitura de São Paulo apresenta ¡

programa Bolsa Primeira lnfância
Pro¡eìo cle Lel foi ênv¡ado à Câmara Munlc¡pal; meta é atandër até 51 m¡l
clianças entrc o e 3 anos, em situação de vulnerab¡l¡dade econômîca

Professores passam por formação para
utilizarem impressoras 3D
SME adqu¡du 583 ¡mpË$oãs 3D paÉ as Escolas Munlc¡pa¡s de Ensino
Fundamental; lnvosl¡mênlo supeÆ F,$ 3,8 m,tñõ€s

Educação lntegral na rede municipalde
ensino cresce ßo/o êlrt São Paulo
Evønto discua¡u prcgremas ê prcjetos wllados ao Ensino lntegßl; avenlo
conlempla o plano de metas da cldade (2017-2020)

s
"t/r"
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Alertas em Tempo Real - A Fator F mantém monitoramento em tempo real7 x24 e

alertas são emitidos sempre o assunto nas redes sociais atinge 100 compartilhamentos, 100

comentários ou é feito em canal com mais de cinco milhões de seguidores. Esse sistema foi

usado para monitorar fatos como o caso em que professor foi esfaqueado no CEU Aricanduva:

D¡str¡bu¡ção por Sentimento

Até o momento soma-se 318 @mentários e 406 compaftllhamentos sobre o assunto nas

redes socla¡s.

Anal¡sando o cenário, percebemos que por enquanto não há uma associação com a Prefeitura

de são Paulo o fato ocorrido hoJe no Céu Arlcanduva. Grande parte da população lamenta o

ocorrldo e mandam ener8ias posltlvas para as vltlmas e fam¡l¡ares, outro ponto são usuárlos

questlonando o caso e pedlndo informações sobre o quadro médlco dos paclentes, Em menor

número pedem detector de metals e polic¡amento nas escolas.

I Negativo . Neutro ¡ Pos¡tivo

Monitoramento dos Canais Proprietários da PMSP

- Os conteúdos com o tema educação provocaram 12.014

reações (curtidas, comentários e compartilhamentos) com

alcance potencial de2,5 milhão de pessoas, assim distribuídos:

RESULTADOS: I

o O número de curtidas nos conteúdos de Educação nas redes

proprietárias (7.414) supera em cinco vezes o número de o.urtidas O.omentários

comentários negativos nas redes como um todo Q.a6Q; o compartilhamentos

o As postagens em redes sociais e no Portal disseminam informação sobre e permitem a

interação -- e nesse ponto de destacam os 2.632 compartilhamentos e o desempenho do

Portal, que contou 20.797 .781visualizações em notícias entre abril e novembro;

o O cliente está informado sobre os sentimentos em relação ao tema e as palavras mais usadas;

o Com isso pode tomar decisões administrativas que dialoguem com as percepções públicas,

assim como orientar ações de propaganda, relações públicas e outras;

o O cliente tem o assunto monitorado 24x7 e pode atuar em crises em tempo hábil;

o O monitoramento de veículos permite avaliar a receptividade de canais jornalísticos;

o A identificação dos influenciadores permite criar relacionamentos e disseminar informação.

Cliente: Prefeitura Municipal de São Paulo - Secretaria Especial de Comunicação
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