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SUBQUESITO 1 - CRIAÇAO DE TEXTO PARA SITE

COMO CRESCER

Empreenda Rápido é o programa do govemo de São Paulo em parceria com o Sebrae-Sp.

Criado com o objetivo de fomecer tudo que um empreendedor precisa para abrir ou expandir
seus negócios em um só lugar, foi dividido em seis pilares: qualificação técnica, qualificaçåo
empreendedora, formalização e regularização, inovação, tecnologia e produtividade,
acesso a crédito e acesso a novos clientes. Dessa forma o empresário pode iniciar seus

negócios rapidamente; obter crédito com as menores taxas de juros do mercado; aprender a

gerenciar seus negócios; participar de cursos de qualificação profissional, além de criar e

gerenciar soluções inovadoras, bem como parcerias com plataformas digitais. prepare-se para

crescer!

Todo dia você acorda e tem uma nova oportunidade, um novo desafio, novas incertezas e

dificuldades. É você quem escreve a sua história, a sua trajetória. Depende apenas de si dar os

primeiros passos rumo aos seus objetivos. Quer abrir ou expandir o seu negócio, mas precisa
de crédito para investir? Se organize,otimize a sua produtividade e pergunte a si mesmo: estou
pronto pra ir além? O mundo está cada vez mais competitivo e exige aprender mais, inovar e
melhorar a performance. Sempre. É preciso ter mais agilidade e qualidade na entrega. Assim
você não para, nem seu negócio. Faça parte: Empreenda rápido.
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SUBQUESITO 2 - CRIAçÃO DE TEXTO PARA REDES SOCIAIS

FACEBOOK

Empreenda Rápido...

Qualificação técnica, qualificação empreendedora, formalização e regularização, inovação,

tecnologia e produtividade, acesso a crédito e acesso a novos clientes.

Conheça e prepare-se para crescer!

#pracegover sobre um fundo branco os dizeres Qualificação Têcnica, na sequên cia ê

apresentada a figura de uma costureira em preto e branco sobre fundo branco. O símbolo do

programa aparece ao lado direito inferior e na sequência a imagem da costureira fica colorida

e é emoldurada pelo elemento gráfico da campanha que vai sendo sobreposta por ícones

coloridos, além de remeter à atividade do profissional de alfaiataria:dedal, máquina de costura,

botão, linha, agulha... Depois entra o conceito da campanha "PREpARE-SE pARA

CRESCER" e na sequência assina com o logotipo do programa Empreenda Rápido.

INSTAGRAM

Empreenda Rápido...

Programa que ajuda você a conhecer as melhores e mais atuais maneiras de impulsionar o seu

negócio..

Conheça e prepare-se para crescer!

#pracegover sobre um fundo branco os dizeres Formalização e Regul arizaçáo, na sequência

é apresentada a ligura de um barbeiro em preto e branco sobre fundo branco. O símbolo do

programa aparece no lado direito inferior, na sequência a imagem da costureiraficacolorida

e é emoldurada pelo elemcnto gráfico da campanha que vai sendo sobreposla p1¡r ícones

coloridos que remetem a atividade do profissional de barbearia: gilete, máquina de cortar

cabelo, cadeira de barbeiro, espelho, tespoura... Depois entra o conceito da campanha

'PREPARE-SE PARA CRESCER" e na sequência assina com o logotipo do programa
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SUBQUESITO 4. ACOMPANHAMENTO DO TEMA EM VEÍCULO ONLINE

I - Volume total das menções

A pesquisa foi feita entre os dias lq de abril de 2019 e 30 de abril de 2020. Foram coletadas 103

menções sobre o programa Empreenda Rápido em veículos on-line, como portais e blogs.

O pico ocorreu em abril,com 22 menções, quando o governo de São Paulo anunciou novas

medidas do programa como forma de ajudar os empreendedores a passar pela pandemia de

coronavírus . A informação foi veiculada por diversos portais de notícias'
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2 - Regionalização e Origem das Menções

A identificação da localização das publicações só é feita caso os veículos on-line estejam com

ageolocalização ativada. Na ocasião, não foram identificadas as regiões das publicações.

Do total de menções, 95 foram coletadas de portais e 8 de blogs.
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3 - Classificação das Interações dos Usuários

Foram coletadas 79 menções neutras, 18 positivas e 5 negativas.

A maior parte das menções positivas são de sites ligados ao Estado de São Paulo ou entidades

ligadas ao governo. As neutras são de portais de notícias e as negativas são de blogs de pessoas

físicas e/ou de perfis de influenciadores.
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4 - Gênero

Dentre os perfis que podemos classificar o gênero, foram verificados 77 ligados a organizações

e apenas 3 de homens.

Não foram coletadas menções ligadas a perfis femininos.
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5 - Termos mais utilizados nas menções

Utilizando como ponto inicial o termo "Empreenda Rápido", foram coletadas as palavras-

chaves mais utilizadas pelos usuários. Os termos mais mencionados foram govemo,

empreendedores, crédito e parceria. Palavras maiores são as utilizadas com maior frequência.
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6 - Principais Publicadores

Durante a coleta de dados, foram verificados que os principais perfis que publicaram sobre o

tema foram de potrais de notícias e sites ligados ao governo.
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SUBQUESITO 5 - ACOMPANHAMENTO DE TEMA EM REDES SOCIAIS

1- Volume total das menções

A pesquisa foi feita entre os dias 1e de abril de2019 à 30 de abril de 2020.Foram coletadas 423

menções sobre o programa Empreenda Rápido nas redes sociais Facebook, Twitter e youtube.

O pico de menções ocorreu em julho, com 98 menções, no mês de lançamento do programa. A
iniciativa foi postada por diversos perfis.
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2 - Regionalização e Origem das Menções

A identificação da localização das publicações só realizada se as publicações forem

identificadas com a geolocalização. Nesse caso, é necessário que o usuário identifique o local

em que está, por meio de geolocalização. Foram identificadas apenas 7 menções geolocalizadas,

6 no estado de São Paulo e uma de Minas Gerais

Do total de menções, foram coletadas 246 do Facebook, 143 do Twitter e 34 do youtube.
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3 - Classificação das Interações dos Usuários

Foram coletadas 263 menções neutras, 126 positivas e 34 negativas.

A maior parte das menções neutras são oriundas de portais de notícias, as positivas são de perfis

do govemo e de pessoas entidades ligadas ao estado de São Paulo. Já as negativas foram de

perfis de pessoas físicas e/ou de perfis de influenciadores contrários ao govemo
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4 - Gênero

Dentre os perfis que podemos classificar o gênero, foram verificados 56 organizações, 42 de

homens e L7 de mulheres. O público é mais atuante nas redes sociais, tanto nas postagens a

favor quanto contra o governo.
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5 - Termos mais utilizados nas menções

Utilizando como ponto inicial o terrno "Empreenda Rápido", foram coletados as palavras-

chaves mais utilizadas pelos usuários. Os termos mais mencionados foram Empreendedores,

Empreendedor, Governo, Negócios, Sebrae-SP.

As palavras maiores referem-se aos termos mais utilizados.
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6 - Principais Publicadores

Durante a coleta de dados, foram verificados que os principais perfis que publicaram sobre o

tema foram de portais de notícias e de perfis ligados a partidos políticos elou agovemo.
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STJBQUESITO 6 _ COMPOSIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIçOS E CUSTO
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sERVrÇO DESCRIÇÀO COMPLEXIDADE QUANTIDADE VALOR
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Texto para rede

social, site e GIF

animado

. Produção de

conteúdo para

sites, portais,

aplicativos móveis

e redes sociais.

BAIXA 3 R$7.000,00

Acompanhamento

Online e redes

sociais

Acompanhamento

de tema em

veículo online e

redes sociais

BAIXA ,,
R$8.500,00

R$15.500,00
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E¡¡¡I PEÌROBRAS

ATESTADO DE FORNECTMENTO I Em andamento

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A
CoNTRATO N" 4600202359
vAtoR coNTRATUAt - RS 10.403.330,45

A PETRoBRAS DISTRIBUIDORA S. 4., sociedade empresária, com sede à Rua Correia
Vasques, ne 250 - Cidade Nova - Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNpJ sob o ne
34.274.233/oooL-02, informa através deste que e empresa Up ldeias Serviços
Especializados e Comunicação Ltda, CNPJ: O7.27t.glg/OOO1-OO está prestando os
serviços escopo do objeto abaixo e do coNTRATo N" 46oo2o2gsg, sendo que a
veracidade deste fato pode ser efetivada através do portal de licitações da
PETROBRAS.

OBJETO

Prestação de serviços na área de comunicação digital da petrobras Distribuidora,
prestando serviços de planejamento estratégico e produção de ações de comunicação
digital, tais como:

DESCRITIVO

Atendimento de comunicação digitar; pranejamento de comunicação digital.
Manutenção de servidor web.

o

a

a Atualização e
e hotsites q

Distribuidora.

manutenção evolutiva do portal BR, canal de Negócios, mini sites
ue compõe o sistema de ambientes digitais da petrobras

o

o

o

a

o

a

a

a

o

a

O
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Gestão de presença em redes sociais; Monitoramento de redes sociais.
Monitoramento de mercado/concorrência.
Moderação em canal de Rede social e em ambientes digitais.
Produção de conteúdo para canais de redes sociais.
Moderação extra em canal de Rede social e ambientes digitais
Monitoramentos pontuais de tema nas redes sociais.
Produção de Hotsite ou Mini site.
Produção e remodelação de minisites e hotsites.
Desenvolvimento de arquitetura para ambiente
Produção de aplicativos para dispositivos móveis
Produção de aplicativo web; Remodelação de ap

o
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Produção e adaptação de banners.
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Gerente de publicidade, Patrocínio e Comunicação Digital
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Relato de Uma Ação de Comunicação Digital

Projeto: Conscientização na BR - Cliente: BR Distribuidora

Com quase cinco décadas de liderança e conquistas, a BR Distribuidora é uma empresa que traz consigo
focos de desempenho pautados om pilares de responsabilidade social e ambiental. Com isso a Up ldeias
desenvolveu a campanha Conscientizaçäo na BR, destrinchada em três meses emblemáticos para a
fomentação de cuidàdos com a saúde. Cónsistiu emproduzir materiais alinhados ao Setembro Amarelo,
Outubro Rosa e Novembro Azul. Os pontos principais incluíram, a adoção de personagens, infográficos
e um filtro exclusivo para Instagram.

TEMA 1: SETEMBRO AMARELO
Trabalhamos peças nos formatos de cards e vídeos. O objetivo era alertar pata a problemática da
depressão, que atinge 11,5 milhões de brasileiros segundo ãados da Organização Mundial de Saúde.
Com identidade visual simples e linguagem de flicil entendimento, ur p.tbliruçO"r adotaram um tom
didático' Como resultado, pessoas impactadas pelas peças conseguiram se ideniificar com os sintomas
mostrados nos criativos, marcando amigos e parentes que vivem a realidade da depressão. As menções
monitoradas foram majoritalianente neutras, pois se tratavam de depoimentos e esclarecimentos de
dúvidas no Instagram e nas fanpages Postos Petrobras e Rede Siga Bem Petrobras.

TEMA 2: OUTUBRO ROSA
Série de postagens na fanpage De carona com Elas e na conta de Instagram dos Postos Petrobras. Foram
utilizados vídeos, infográficos e cards para conscientizar o público feminino a respeito da prevenção e
da luta contra o câncer de mama. No Facebook, tanto a capa quanto o avatar forãm afinhados .ó- o
tema. Como no primeiro mês da campanha macro (Cons cientizaçãona BR), tivemos relatos de usu¿irias
que compartilhararn suas experiências com a doença e/ou marcaram amigas e parentes como fomia de
alerta.
A maior parte das menções foi neutra, pois tratavam de relatos de pessoas que já tiveram a doença"
estão passando pelo problema no momento ou têm dúvidas sobre o assunto.

TEMA 3: NOVEMBRO AZUL
Consistiram em vídeos, cardg, carrosséis, infográficos e a criação de um filtro exclusivo para Instagram.
O objetivo era criar espaço para diálogo com o público da BR Distribuidora. As publicaçOe, Ãru,,'
ênfase à prevenção e à quebra de tabus, essenciais para o diagnóstico precoce do lâncer áe próstata.
Os canais adotados foram a fanpage da Rede Siga Bem Petróbras, alêm da conta de Instagram dos
Postos Petrobras que disponibilizava o filtro ficava para usuiários que poderiam salvá-lo e coripartilhá-
lo. Um dos desafios era vencer as barreiras do preconceito. Ao n-ìo período, foi verificaáo ótima
aaeitação das postagens entre os seguidores c também aumento do engajamçnto, Na Rede Siga Bem
Petrobras, os caminhoneiros, público mais resistente ao assunto, interagiram com dúiidas e
depoimentos.
Assim como nos recortes anteriores, a maior parte das menções teve caráter neutro. Os comentiírios se
resumiram a depoimentos e dúvidas
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CRIAçÃO DE TEXTO PARA REDES SOCIAIS
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ACOMPANHAMENTO DE TEMA EM REDES SOCIAIS
TEMA 1: SETEMBRO AMARELO
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TEMA 2: OUTUBRO ROSA

Menções
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TEMA 3: NOVEMBRO AZAL
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Resultados obtidos:
Ao fim da campanha, pudemos concluir que os esforços empregados resultaram em aumento das taxas
de engajamento, potencialização do alcance e fortalecimento da presença da empresa online. Os dados
foram comprovados através da coleta de informações para fins de monitoramento, que apontaram uma
participação expressiva dos usuiírios no que diz respeito ao compartilhamento de históiias pessoais e
difusão de informação.
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