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Estúdio. Fundo escuro.
Fade in e fade out entre as cenas
Começa com música eletrônica
e som ambiente de balada.

Loc. Off: Enquanto a maioria das pessoas
não for vacinada, não faça aglomeração.

Close de profissional de saúde, de máscara
e demais equipamentos, com expressão
cansada, olhando paraa câmera.

Locução masculina forte.

Loc. Off: Não é só mais uma
festinha com amigos.

Jovem no estúdio, sem máscara,
com luzes de bâlada reflétiñdo em
seu rosto. Efeito de sombras e vultos
ao fundo mostram a aglomeraçäo.

Loc. Off: Use máscara e álcool em gel.

Outro jovem de máscara
e com frasco de álcool em gel

Trecho sem trilha

Loc. Off: É a vida de quem
você ama em risco.

Avô e avó de máscara
olhando sério para a câmerâ

Loc. Off: Novos hábitos salvam vidas.
Você se cuida e protege a todos.

Entra trilha sombria e pontuada

Loc. Off: E a sua também.

Print de notícia mostrando aumento
de casos graves entre os mais jovens.
Estamos no pior momento da pandemia

Loc. Off: Governo de São Paulo.
Estado de Respeito.
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Foi a partir de uma notícia, publicada em 17 de novembro de 2019 por um jornal de Hong
Kong, na China, que a vida de bilhÕes de pessoas em todo o mundo começou a se
transformar de maneira inédita.
Uma nova e letal doença respiratória, causada por um novo agente viral, até entäo
desconhecido, estaria surgindo na China, com sintomas semelhantes aos da SARs-CoV
(Síndrome Respiratória Aguda Grave), doença que em 2003 se transformou em epidemia,
atingiu 12 países asiáticos, infectou quase oito mil e matou cerca de 800 pessoas.
O nosso "normal", dia após dia começou a virar de cabeça para baixo. Há mais de um
âho, VivêmÔS úmâ hÓVâ têâlidãdê, hâ mâiOr Ôrise Sâhitária mùndiâl doS últimos 100 ânos.
Uma situação responsável, näo só pelo colapso no sistema de saúde internacional, como
também por uma série de problemas econômicos e de gestão em diversos países, em
especial o Brasil.
Embora näo exista absoluta certeza, acredita-se que o primeiro caso de covid-19 tenha
sido registrado quando um homem de 55 anos, morador da cidade de Wuhan, na
província de Hubei, na China, foi infectado pelo novo coronavírus. Desconfia-se que um
grande mercado local de frutos do mar pode ter sido a origem do surto. Outro homem
chinês, de 61 anos, foi a primeira vítima fatal. O paciente, que estava internado com
dificuldade respiratória e pneumonia grave, morreu após sofrer uma parada cardíaca.
Alguns dias depois, foram detectados os primeiros casos de infecção fora da China. O
primeiro na Tailândia, em uma mulher que tinha viajado a Wuhan. Em seguida, Japão,
Coreia do Sul e Taiwan também apresentaram infectados. Assim a doença se espalhou e
a OMS decretou estado de emergência de saúde pública internacional, em 30 de janeiro.
E apesar de ter saído da China, foi após chegar aos países europeus, que o contágio se
multiplicou de forma mais significativa por todo o planeta. Viagens partindo da Europa são
responsáveis pelos primeiros casos de coronavírus em ao menos 93 países, nos cinco
continentes, resultando em mais da metade dos primeiros casos de cada país,
Considerando apenas as viagens saindo da ltália, podemos dizer que estas levaram o
"paciente zeto" a 46 nações. O primeiro caso oficialmente registrado no Brasil, por
exemplo, foi o de um morador da capital paulista que viajou à Lombardia.
Desde que o escritório chinês da Organizaçäo Mundial da Saúde notificou a aparição da
doença em dezembro de 2019, a pandemia do novo coronavírus já provocou milhões de
mortes em todo o mundo.
Só nos Estados Unidos, o número de mortes atingiu 484.250 na metade do mês de
fevereiro deste ano, com 27.575.636 contágios registrados, em dados divulgados pela
agência de notícias AFP, a partir de registros oficiais da OMS. O Brasil figura atualmente
como um dos principais focos de preocupação do mundo. Levando em conta o número de
mortes por 100 mil habitantes, entre mais afetados temos a Bélgica, com 187 registros,
seguida pela Eslovênia (178), Reino Unido (172), República Tcheca (169) e ltália (154),
também em números do final da primeira quinzena de fevereiro de 2021.
A primeira morte por covid-19 no Brasil aconteceu em 12 de março do ano passado. Uma
mulher de 57 anos foi internada no Hospital Municipal Dr. Carmino Cariccio, na Zona
Leste de São Paulo, um dia antes de falecer em decorrência da doença. Mais quatro
pessoas, da mesma família, também foram vítimas fatais do coronavírus.
De lá para câ, a situaçäo brasileira só piorou. A incompetência do Governo Federal no
trato com a situação, com troca de Ministros da Saúde em plena pandemia e com a
ausência de um plano nacional de contingência, bem como de uma campanha educativa
de prevenção, levou o país a esta situaçäo crítica. Estudo publicado pelo Lowy lnstitute de
Sydney, na Austrália, que analisou a crise sanitária em 98 países com base em seis
critérios e colocou a Nova Zelândia como a melhor gestäo pública da pandemia, apontou
o Brasil como a pior do mundo.
Fomos um dos poucos países do mundo a praticamente "emendar" as duas ondas de
contágio e agora, pouco mais de um ano após o início da pandemia, assistimos ao
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aumento dos números, ao colapso do sistema de saúde em diversos locais e à
disseminação de novas variantes do coronavírus, comprovadamente mais transmissíveis
e potencialmente mais letais.
Na primeira quinzena de março de 2021, o país superou a marca de duas mil mortes
diárias por covid-19, se aproximando de um total de 300 mil vítimas fatais e superando
mais de 11 milhoes de infectados. São mais de 10 dias consecutivos de quebra de
recorde de óbitos na média móvel. A maior capacidade de infecção e possível letalidade
das novas variantes do coronavírus levam a uma situação de quase colapso do sistema
de atendimento.
O cenário futuro, em curto prazo, é ainda mais preocupante. De acordo com especialistas,
ainda em março de 2021 o país deve atingir mais de três mil mortos por dia. O Brasil se
tornou o novo epicentro mundial da covid-19. De acordo com dados do projeto "UTls
Brasileiras", da Associação de Medicina lntensiva Brasileira, que fez o balanço de 98 mil
internaçöes no Brasil desde 1o de março de 2020, dois a cada três pacientes intubados
morrem durante o tratamento contra a covid-19.
O Governo de Säo Paulo vem aumentando as restrições de circulaçäo das pessoas, com
o objetivo de impedir o colapso iminente, bem como reativando hospitais de campanha e
abrindo mais vagas de UTI em diversas regiÕes do Estado, mas a vacinação é peça
fundamental dentro do processo.
A aposta do Governo Federal em medicamentos sem eficácia científica comprovada e o
atraso na negociação de compras de vacinas mantém o país nesta altíssima média de
casos e mortes, sem falar dos efeitos secundários, como a crise econômica, que leva ao
aumento do desemprego e à piora do drama humanitário.
E por falar em vacinação, na contramão da ineficiente gestäo do Governo Federal, que
chegou a ignorar a proposta de importantes laboratórios com a Pfizer, ainda em agosto do
passado, o lnstituto Butantan e o Governo do Estado de São Paulo, se anteciparam e se
planejaram para garantir o início da imunização o quanto antes.
Ainda em setembro de 2020, o Butantan, maior produtor imunobiológicos do país, com
120 anos de história e importância para a saúde dos brasileiros, assinou acordo com a
chinesa Sinovac Life Science, para fornecimento de milhöes de doses da CoronaVac
além de transferência de tecnologia, que permite a produção da vacina no Brasil.
As primeiras doses chegaram ao país em 19 de novembro de2020 e, após resistência
inicial do Ministério da Saúde, foram aprovadas pela ANVISA e incorporadas ao Plano
Nacional de lmunização. A primeira brasileira vacinada, a enfermeira Mônica Calazans,
recebeu a primeira dose no último dia 17 de janeiro. No primeiro mês de campanha, perto
de sete milhöes de brasileiros receberam a dose inicial da vacina, 90o/o deles vacinados
com o imunizante do Butantan.
A vacinação de uma grande parcela da populaçäo brasileira é essencial, como primeiro
passo parc a retomada da normalidade. E o país precisa de mais vacinas, para se aliarem
à CoronaVac. Mas é sabido que, enquanto näo for atingida uma ampla cobertura vacinal,
as medidas preventivas, como o uso de máscara, a higienizaçâo das mãos e afastamento
social continuam essenciais. Estes novos hábitos, que estamos incorporando às nossas
vidas há mais de um ano, säo aliados da vacina até que consigamos atingir uma
imunidade coletiva.
OBJETIVOS GERAIS
A comunicação publicitária é ferramenta essencial para amplificar o alcance da
informaçäo, dando transparência aos atos de governos, autarquias e demais instituiçÕes
de interesse público. A campanha simulada desta licitação deverá incentivar estes novos
hábitos sanitários durante a pandemia, estimulando a participaçäo das pessoas.
A comunicação tem papel fundamental e estratégico de estimular a conscientizaçäo e o
engajamento da população neste tema tão sensível e que atinge a absolutamente todos
sem distinção de classe e faixa etária.
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oBJETrvos ESPECíncos
O objetivo principal da campanha publicitária a ser desenvolvida é falar sobre os novos
hábitos a serem adotados pela populaçäo do Estado de São Paulo, o público-alvo, na
situação decorrente da pandemia do novo coronavírus.
E quando falamos sobre os públicos-alvo desta campanha, é importante trabalhar
atuando sempre com sensibilidade e apoiados por pesquisas. Elas integram a mediçäo de
campanhas para que possamos avaliar e até mesmo corrigir ou potencializar a
mensagem a ser apresentada nos desafios de comunicação.
A confiabilidade incrementa a participação e a resposta do público, garantindo apoio,
engajamento e o fortalecimento da imagem institucional e da credibilidade do Governo do
Estado de São Paulo. lmportante também é considerar interlocutores para conduzir o
esforço de comunicaçäo: entidades relacionadas ao setor da Saúde, imprensa e
profissionais de mídia, formadores de opinião, ou seja, a comunicação deve envolver
estes públicos para que todos possam tomar conhecimento das açÕes e campanhas.
DAS NECESSTDADES DE COMUNTCAçAO
A comunicação elaborada para o Governo Estadual deve ser pensada dentro das
premissas definidas pela Unidade de Comunicaçäo da Secretaria do Governo do Estado,
a UNICOM, levando aos cidadãos paulistas informaçöes sobre os seus direitos, os
serviços públicos disponíveis, atos, programas, projetos e ações governamentais.
Quanto ao desafio de comunicaçäo apresentado pelo briefing, a comunicação proposta
vai se preocupar em adequar as mensagens ao universo cultural dos segmentos de
público.
Sendo assim, acessível, forte e marcante, utilizando veículos tradicionais de comunicaçäo
de massa, mídias alternativas e digitais, que possuem a capacidade de gerar tráfego de
comunicaçäo extremamente direcionado, através de monitoramento em tempo real das
ações, o que possibilita mudanças no andamento da campanha conforme reação dos
públicos-alvo.
É deste modo que nossa proposta realiza esta tarefa, atuando de forma criativa e
diferenciada.
DA RELAçAO COM O OBJETO DA L|C|TAçAO
Remetendo ao objeto da licitação, todas as ferramentas necessárias para gerar e
promover as informaçÕes serão colocadas à disposição do cliente.
Estudo, planejamento, criaçäo, conceituação e execução de peças, campanhas, projetos
multimídias, formatação e execução de pesquisas de pré-teste e avaliação,
monitoramento. Em suma, um trabalho completo de comunicaçäo com compreensão do
mercado, regionalização, aspectos culturais e utilização eficiente do instrumentário
público disponível para açöes de comunicação,
A comunicação incentiva e gera conscientização, sendo totalmente efetiva e abrangente,
para que as campanhas tenham melhor penetraçäo em todas as camadas de público.
Todos os canais de comunicaçäo devem estar ao alcance do público-alvo e a publicidade
cria e potencializa canais e plataformas necessários para fazer esta ponte.
As questões propostas pelo briefing desta licitação nos colocam em um desafio
estratégico, que deve ser enfrentado com planejamento, utilizaçäo eficiente dos recursos
próprios de comunicação do cliente, bom relacionamento com veículos locais e regionais,
utilização correta de formas inovadoras de comunicação e utilização estratégica de não
mídia. Estas são ferramentas essenciais para conscientizar os públicos-alvo da
campanha, contribuir para seu conhecimento e compreensão sobre a importância da
adoção dos novos hábitos e seu papel fundamental, como aliado da vacina, na sonhada
busca pela retomada da normalidade.
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lmediatamente após a confirmação do primeiro caso de covid-19 do país, ocorrido na
capital paulista, o Governo do Estado de São Paulo foi o primeiro no Brasil a criar um
centro de contingência da pandemia, para monitorar e coordenar ações contra a
propagação do novo coronavírus em território paulista.
Contando com profissionais do lnstituto Butantan, médicos especialistas das redes
pública e privada, e sob a supervisão da Secretaria de Estado da Saúde, o Centro de
Contingência tem cumprido a importante missäo de guiar a integração dos esforços de
combate à pandemia, através do monitoramento de índices e definiçäo de regras e
protocolos para o funcionamento das atividades em todo o Estado, sempre de acordo com
a ciência e buscando salvar vidas.
Para enfrentamento da pandemia, o Governo Paulista adotou medidas em diversos
setores de atividade, além da saúde, tais como educaçäo, segurança, áreas
administrativa, social e de comunicaçäo.
A preocupação com a economia, a manutençäo de empregos e o auxílio a trabalhadores
e empregadores de todo o Estado também vem sendo priorizada.
Com o Plano Säo Paulo de retomada econômica, iniciado em junho de 2020, começou
uma nova fase da quarentena, com a reabertura gradual e responsável das atividades
econômicas.
Dividindo o Estado em regiöes, categorizadas segundo uma escala com cinco níveis,
levando em consideração a evolução da epidemia e a capacidade do sistema de saúde
de cada localidade, é possível coordenar ações e preservar vidas, permitindo que
comércios e serviços mantenham suas atividades e façam a economia girar.
Outras medidas de apoio e incentivo à manutenção atividades econômicas também foram
adotadas, como por exemplo, o ajuste da política de créditos do Desenvolve SP às fases
do Plano São Paulo e a disponibilizaçäo de linhas de créditos para empresas.
Campanhas de conscientização sobre o uso de máscara, o afastamento social e a
necessidade de higienização constante das mäos e ambientes também vêm sendo
realizadas em todo o Estado.
O distanciamento social e outras medidas sanitárias säo fundamentais para retardar a
propagação do vírus e consequente superlotação das unidades hospitalares.
E sua importância ganha ainda mais força em muito momento em que, se por um lado já
temos iniciada a vacinaçäo que tende a reduzir casos mais graves, por outro, o contágio
acelerado do vírus acaba por permitindo mutações e o surgimento de novas cepas virais,
que colocam o Brasil como novo epicentro global da pandemia e podem até desafiar a
capacidade de eficácia dos imunizantes no futuro.
Voltamos a viver um período crítico da pandemia, com os piores números registrados
desde fevereiro de2020. As UTls se aproximam da lotação máxima em diversas cidades
do Estado e do país. É dentro deste contexto, que nossa proposta para suprir os desafios
e alcançar os resultados desejados pelo cliente passa por atuar com racionalidade em
tempos de crise, o que nos propöe um desafio criativo e estratégico.
E assim, estabelecemos um foco para, de forma clara e planejada, incentivar os novos
hábitos sanitários, massificando as mensagens e obtendo o engajamento necessário
para, de fato, gerar uma resposta positiva do povo paulista, unindo o Estado em torno
deste nobre objetivo comum.
Com base na linha defendida anteriormente no texto do raciocínio básico, reforçamos que
a gestão da comunicaçäo a ser aplicada requer a prática de diagnóstico, análise crítica
dos aspectos organizacionais e avaliação dos diversos públicos, para obtermos as
principais dimensÕes que consolidem o processo da comunicaçäo e os objetivos
esperados pelo cliente.
Nosso planejamento para a campanha contempla, de forma eficiente e contínua, no eixo
definido no briefing desta licitaçäo pública, fazer com que as medidas de prevençäo, cada
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Na estratégia elaborada, tratamos a comunicação como um canal direto e aberto com os
públicos citados no briefing desta licitaçäo, onde conceitos como ética, transparência,
qualidade, eficiência, racionalidade, são fundamentais para apresentar ao público um
Governo Estadual forte, presente e mais próximo da sua população.
A estratégia combina informaçäo (a base da estratégia), presença (proximidade e como o
Governo do Estado de São Paulo se colocará diante do público), relacionamento estreito
(impactar o público desejado em diversos momentos do dia) e imagem (definir de forma
clara como o cliente quer ser reconhecido).
Vivemos atualmente em uma sociedade muito dinâmica e somos "bombardeados"
diariamente com muitas informações. A relação com o público tem sido pautada pelo
caráter de emergência, potencializada pelas redes sociais.
A maneira de fazer comunicaçäo mudou com o fortalecimento destas redes, a velocidade
que estas impöem na geração de conteúdo e a necessidade de maior monitoramento e
agilidade nas respostas ao público.
Nossa proposta para garantir uma comunicação eficaz é valorizar estas novas formas de
comunicaçäo digital, em conjunto com as mídias tradicionais, para fazer uma campanha
extremamente eficiente e focada em conscientizar.
Assim, o partido temático escolhido para sintetizar a comunicaçäo desejada é, sem sua
apresentação, forte e direto: NOVOS HÁBITOS SALVAM VIDAS.
O conceito valoriza a importância deste momento crítico em que estamos dentro da
pandemia e a necessidade da manutenção e do reforço das medidas protetivas. Nosso
partido temático é de fácil assimilaçäo e entendimento, o que vai potencializar sua
inserção em diferentes públicos, permitindo ainda desdobramentos eficientes para
diferentes meios.
PRINCIPAIS PONTOS DA ESTRATÉGIA
A adequação das mensagens ao universo cultural dos segmentos de público, ressaltando
os benefícios das açöes para a sociedade é tarefa da comunicação, o que impacta
diretamente a construçäo da imagem de um Governo do Estado mais forte e atuante.
Para alcançar os objetivos, as ações de comunicação a serem desenvolvidas devem ser
claras, diretas, informativas e atrativas.
Procuraremos, portanto, garantir impacto visual e comunicação constante, utilizando
canais que impactem nossos públicos-alvo em momentos e locais distintos de seu dia a
dia. Além disso, vamos proporcionar uma comunicação altamente positiva, informativa e
convincente, que conquiste as pessoas com criatividade e argumentos sólidos.
Uma estratégica de ação multimeios, com comunicaçäo offline utilizando mídias de massa
e segmentadas com apoio de näo mídia, e forte atuaçäo no meio online, com inteligência
na obtenção de dados qualificados e relacionamento constante e efetivo junto aos
públicos de interesse em todo ambiente digital.
O que dizer?
A principal forma de transmissão do novo coronavírus acontece através da liberação de
gotículas com o agente patogênico, que ficam no ar ou recaem sobre superfícies.
A contaminação se dá quando respiramos essas partículas ou após o contato com objetos
infectados e o subsequente movimento de levar as mäos aos olhos , ao nariz ou à boca.
Portanto, quanto menor for o contato social, menor a chance de espalhar a doença.
Um experimento de simulação feito pela rede de TV britânica BBC no início da pandemia
mostrou que, ao diminuir em 50% seu contato social, uma pessoa infectada pode reduzir
seu potencial de contágio de 406 pessoas em um mês para apenas 15.
E enquanto a vacina não garantir uma cobertura suficiente para proporcionar uma
imunidade coletiva significativa, o uso de máscara, a higienizaçâo constante das mãos e a
desinfecção de ambientes, entre outros hábitos, seguem sendo fundamentais. Nossa
campanha vai mostrar que quando estas medidas se tornam hábitos naturais no nosso
dia, se tornam importantes aliados nesta luta pela vida. A comunicaÇão extremamente,n
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direta e com um tom de forte urgência em seu discurso vai apresentar buscar o
engajamento e a participação de toda a população paulista.
A quem dizer?
Todo o Estado de São Paulo, a maior unidade da federação brasileira, com seus mais de
44 milhöes de habitantes, espalhados por 645 municípios, deverá ser contemplado pela
campanha que simularemos nesta licitação.
A comunicaçäo para divulgação e incentivo dos novos hábitos decorrentes da pandemia
acontece em âmbito estadual, para ambos os sexos, em todas as classes sociais e faixas
etárias, com prioridade para o público mais suscetível ao contágio e desenvolvimento da
covid-19.
A campanha fala para um universo que sofre alta exposiçäo a veículos de massa e
plataformas digitais, e que se torna mais exigente a cada dia. Os demais formadores de
opinião, täo importantes para a consolidaçäo da imagem da campanha, também seräo
considerados.
Como dizer?
Nossa estratégia combina as ferramentas da comunicação 3600. Para o exercício da
campanha hipotética desenvolvida para o Governo de Säo Paulo, vamos buscar
efetividade de frequência, cobertura, penetraçäo, alcance, engajamento e impacto,
utilizando diferentes meios.
O esforço de comunicaçäo acontece com filmes produzidos para TV aberta, fechada e
plataformas digitais, spots de rádio, anúncios de jornal e revista, OOH (mobiliário urbano,
e painel em aeroporto), DOOH (shoppings, edifícios comerciais, supermercados, mídia
embarcada e aeroportos), cartazes em relógios digitais, SMS geolocalizado, mídia
programática, banners digitais para web e cartazes impressos para afixaçäo em pontos de
atendimento de autarquias governamentais e órgãos e secretarias ligados ao governo do
estado.
A campanha terá conexão com o digital. Nossa estratégia é a de integrar as ações
adaptando peças e conteúdo das mídias tradicionais, bem como conteúdos que respeitem
e valorizem a linguagem para não mídia e internet (ações de tecnologia).
Nossa mídia estará apoiada em meios de alta cobertura e frequência, e com a utilizaçäo
de peças em grandes formatos.
Quando dizer?
Definimos em nossa estratégia o período de 60 dias de campanha, com maior esforço no
lançamento e manutenção em todo o período, garantindo assim uma excelente fixaçäo da
mensagem.
Fazendo uma correlação entre mercado (regiÕes do Estado) x problema específico de
comunicaçäo x público x verba, na campanha hipotética procuramos atuar com
criatividade e economicidade.
Combinando de maneira estratégica mídia de massa, veículos locais, ações tecnológicas
e não mídia, para que todas as fases da campanha tenham seu alcance e sua cobertura
eficazes, impactando o público-alvo neste esforço de comunicação.
Nosso planejamento estratégico de comunicaçäo atuará com foco na consolidação da
imagem de um Governo Estadual, que durante a pandemia, se mostrou ainda mais forte e
atuante, próximo dos cidadãos paulistas, trabalhando incansavelmente como aliado da
ciência, da vacina, da prevenção e da preservação da economia e do emprego, de forma
responsável e colocando a vida em primeiro lugar.
O que se dará com elementos de criatividade, credibilidade e qualidade nos serviços o
que fica evidente nas peças e identidade visual apresentada pela ideia criativa.
A campanha é também pensada de modo a permitir inúmeros desdobramentos futuros
ampliando as possibilidades comunicativas e novas açöes.
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Nosso cotidiano sofreu uma transformação radical, quando a pandemia se tornou uma
nova e dura realidade para bilhões de pessoas em todo o planeta. E em um cenário
repleto de incertezas, a humanidade está acostumando a conviver com o novo
coronavírus e aprendendo a lidar com as medidas sanitárias de prevenção, a forma mais
eficaz de reduzir o contágio, achatar a curva da doença e evitar o colapso dos sistemas
de saúde, que estão sobrecarregados em todo o mundo.
Enquanto a vacinação não atinge um índice considerável de imunizados, em um nível que
poderia iniciar um retorno à normalidade, torna-se impossível deixar de lado a prevençäo.
Aos poucos, passamos a conviver com estes novos hábitos, que vieram com as medidas
sanitárias. E o uso de máscaras faciais, a higienizaçäo constante das mãos, seja com
água e sabão ou com álcool em gel e o distanciamento social estão se tornando rotina.
Portanto, o sucesso contra a pandemia depende sobremaneira da massificação destes
novos hábitos, de que eles se tornem cada vez mais naturais na vida das pessoas, a
ponto de se tornarem hábitos, muitos deles, para a vida toda, como uma forma de
proteção desta e de outras doenças respiratórias.
E neste momento de piora de índices e aceleraçäo do contágio, é preciso alertar, reforçar
e conscientizar sobre o caráter coletivo deste esforço. Näo é por cada um, é por todos.
Quando eu me protejo, eu projeto quem está ao meu lado também. Se a pessoa assume
o risco de se expor, acaba colocando também em risco sua família. Não é só uma
máscara, álcool gel ou distanciamento. Säo menos pessoas nas UTls, menos mortes e
consequentemente, um retorno mais rápido à normalidade, com a economia retomada.
Foi na conclusäo deste raciocínio que, para ser o fio condutor desta campanha,
elaboramos nosso conceito de comunicaçäo: NOVOS HÁBITOS SALVAM VIDAS. Assim
chegamos a um conceito que incorpora, na simplicidade da sua formulação, e nas
diversas possibilidades derivativas, uma riqueza de mensagens e desdobramentos
positivos que cumprem o papel de atingir os objetivos de comunicaçäo:
a) E direto e forte, deixando clara a relaçäo entre a importância dos cuidados e a
consequência de SALVAR VIDAS. b) Trata as medidas sanitárias protetivas como
HABITOS fundamentais, algo que deve fazer parte das vidas das pessoas. c) É Oe tac¡l
compreensão, para todos os públicos, como o momento crítico pede.
A campanha usa uma linguagem gráfica atrativa e moderna, com tipologia, paleta
cromática e estudo de design seguindo as tendências mais atuais do mercado publicitário.
Nas figuras humanas utilizadas, damos atenção especial à diversidade, com imagens
bem produzidas, representadas por pessoas de diferentes gêneros e etnias, uma
tendência consolidada do mercado publicitário nos últimos anos. A linguagem escrita
busca ser fluida e acessível aos diferentes perfis de públicos-alvo, em suas mais variadas
classes sociais e níveis de instrução, sem deixar de ser criativa e informativa.
Em resumo: nossa comunicaçäo é firme e direta. Ao mesmo tempo em que toca o lado
emocional também informa, construída com os atributos necessários para alcançar os
objetivos de comunicaçäo, chamar a atenção dos diferentes públicos e conscientizá-los.
Vejamos a partir de agora como a campanha se comporta nos meios que elegemos para
exemplificá-la.
PEçAS APRESENTADAS
1 - Filme para TV 60": peça para o público em geral, com tom forte e direto nas
informaçÕes. Em um cenário escuro e neutro, que transmite a seriedade que o momento
exige, imagens se destacam com o objetivo de alertar as pessoas sobre a necessidade
dos cuidados protetivos. Diversas pessoas surgem demonstrando o uso de máscara,
distanciamento e higienização das mãos. Em off, locutor faz comparativos que aumentam
a importância dos novos hábitos, relacionando-os diretamente às consequências
possíveis, ilustradas por imagens fortes que alertam e fazem pensar. Na locuçäo, também
é ressaltado o trabalho do Governo de São Paulo para minimizar os efeitos sociais da
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2 - Filme 30" (Jovens): voltado para este público específico e para exibição em grandes
portais de internet, adapta o conteúdo conceitual da campanha ao jovem, pessoas que
além de serem importantes vetores de transmissão do vírus para familiares com idade
mais avançada, têm sido mais atingidos pela doença, devido às novas variantes do vírus.
3 - Spot de rádio 30": o mesmo conceito e conteúdo do filme de 1 minuto adaptado para o
meio Rádio, com locução forte e séria e a inclusão de sound design, com efeitos sonoros
que aumentam a carga dramática e buscam conscientizar o ouvinte.
4 - Anúncio de jornal % página: Com visual no mesmo tom forte e sério dos filmes, mostra
em destaque o exemplo de bom hábito de combate à pandemia. No título, o comparativo
entre a prevenção e a consequência da açäo. Um texto de apoio fala do trabalho do
Governo de São Paulo na pandemia e alerta para o momento crítico que vivemos,
convocando as pessoas ao esforço coletivo de respeito à vida.
5 - Anúncio de revista página dupla: Para o público geral, com a mesma "pegada" da peça
de jornal, um tema diferente e a mesma mensagem forte e comparativa, de alerta e
conscienti zação das pessoas.
6 - MUB: Nos abrigos de ônibus de importantes cidades, os Mupis trazem a mensagem
conceitual da campanha sintetizada e adaptada ao tipo de mídia, valorizando a força da
imagem para atingir as pessoas em seu cotidiano diário.
7 - Painel de aeroporto (lightbox): Aqui a mensagem é adaptada para as pessoas que
chegam a Säo Paulo nos setores de desembarque de grandes aeroportos. O texto é
ajustado como uma convocaçäo à participação do visitante no esforço coletivo dos
paulistas.
8 - Cartaz A3: por suas características e dimensÕes, o cartaz impresso permite uma maior
quantidade de informação. No nosso layout exploraremos as informações principais de
conscientização da campan ha.
I - DOOH - Mídia embarcada 15": peça eletrônica, com animação ágil e atrativa, que
busca atingir uma parcela da população crucial dentro do esforço de combate à
pandemia, os usuários de transporte público.
10 - DOOH - Mídia supermercado 15": também com animaçäo ágil e envolvente, para
divulgação em telas de grandes supermercados e atingindo o público em um ambiente em
que as medidas preventivas devem ser sempre lembradas e reforçadas, principalmente
no momento crítico atual que se vive em São Paulo e em todo o país.
PEÇAS NAO APRESENTADAS
11 - Filme para TV 30": redução do filme de 1 minuto para veiculaçäo e reforço da
mensagem.
12 - Spot de rádio 60": versão alongada da peça de 30 segundos, mais informativo e
detalhando as medidas preventivas que devem ser adotadas pela população do Estado.
13 - Cartazem relógios digitais: a mensagem sintetizada e pontos estratégicos com alta
circulação de veículos e pedestres.
14 - DOOH - Aeroportos 15": peça digital com animação das informaçÕes buscando atingir
os usuários dos mais importantes aeroportos do Estado de Säo Paulo.
15 - DOOH - Edifícios 15": as informações e conceitos da campanha em peças digitais,
com variação dos temas, para veiculação em prédios comerciais e residenciais.
16 - DOOH - Shoppings 15": também uma peça digital, com animação das informaçöes de
forma ágil e que atraia a atenção de quem passa pelos corredores dos centros
comerciais.
17 - Banners web: em grandes formatos, para sites regionais e grandes portais, com as
informaçÕes básicas preventivas e o conceito da campanha.
18 - SMS geolocalizado: disparos com conteúdo de alerta e informação para o cidadão,
conforme aumentos de casos em cada regiäo do Estado.
19 - Mídia programática: artes com o conceito e os temas da campanha para divulgaçäo
em redes sociais.
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OBJETIVO DE MÍDIA
Nosso objetivo principal de mídia é tazer com que a mensagem da campanha sobre os
novos hábitos sanitários a serem adotados na situaçäo da pandemia do novo coronavírus,
atinja o maior número de pessoas no Estado de Säo Paulo. Temos que conscientizar a
populaçäo sobre a importância da prevenção e sobre a participaçäo eficaz do Governo do
Estado de São Paulo.
A proposta aqui apresentada pretende ser eficiente, e, portanto, explorar o fato das
pessoas serem multimídia, como o hábito de assistirem TV e, ao mesmo tempo,
comentarem o assunto nas redes sociais, estimulando a integração entre as mídias. Hoje
não há mais diferenciação entre o que é online e o que é off-line - as pessoas querem
consumir conteúdo.
Desta forma, o principal índice de mídia a ser trabalhado neste exercício, considerando a
necessidade de grande exposição e chamar a atençäo das pessoas para a temática, é o
lndice de Cobertura com afinidade. Nosso objetivo é atingir o maior número possível,
considerando o cenário de investimento proposto, explorando as oportunidades de mídia
através do conceito. Foi importante explorar o conceito nos meios, priorizando este índice,
já que as redes sociais não fazem parte do exercício proposto e desta forma os meios
com abrangência e continuidade linear, mesmo aqueles considerados tradicionais, fazem
toda a diferença no resultado de construção de uma imagem de utilidade pública.
Mas é claro que a solução de mídia proposta traz ainda um bom equilíbrio entre audiência
e rentabilidade, buscando altos índices de cobertura através da otimizaçäo dos
investimentos de mídia e usufruindo, dessa forma, da melhor relação entre custo e
benefício.
DEFr N rçÖES ESTRATÉGtCAS
A priorização do índice de Cobertura mostra-se necessária por se tratar de reforçar o
posicionamento do Governo do Estado de Säo Paulo, promovendo a conscientização da
sociedade em geral da importância sobre os novos hábitos a serem adotados pela
populaçäo do Estado de São Paulo na situação decorrente da pandemia.
Consideramos o exercício de investimento previsto para dois meses de atuação no ano
de 2021. Como o edital não estipula o período, adotamos dols meses hipotéticos com o
objetivo de exemplificarmos um bom índice de cobertura e frequência para garantir que a
mensagem seja percebida e assimilada pelos públicos-alvo. Desta forma, para garantir
maior entendimento da campanha, vamos priorizar a utilização de formatos visuais
grandes para gerar maior impacto e possibilitar o desenvolvimento explicativo.
PUBLICO-ALVO
A campanha deverá abranger toda a sociedade paulista, sem distinção de classe, mas
com uma adaptaçäo secundária aos jovens e formadores de opinião. O foco é trabalhar
no Estado de São Paulo como um todo, mas priorizamos as maiores praças bem como os
maiores PlBs para viabilizar ações regionalizadas. Desse modo, considerando a
abrangência de público que a campanha deverá atingir, é importante garantir que todos
os seus segmentos sejam impactados pela mensagem e assimilada por todos.
CONSUMO DOS MEIOS
Através dessa segmentação de público, utilizamos o software de pesquisa do lnstituto
Kantar lbope Media, chamado TGI (Target Group lndex), para elaboração desses perfis e
obtençäo de melhor entendimento quanto aos seus respectivos comportamentos e
hábitos de consumo de mídia. Para todos esses públicos, consideramos o perfil
demográfico predominante em cada um deles, como idade, sexo e classe social
associados às suas características comportamentais e de consumo mais relevantes.
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Fonte: BR TG 2020 I (2019 1s + 2019 2s) v1 .0 - Pessoas - BASE: RM Säo Paulo
TÁTICA DETALHADA
TV Aberta
A televisão aberta está presente em 97,1o/o dos domicílios brasileiros, com altos índices
de penetração em todos os estados do Brasil, só em São Paulo, o meio tem mais de 14
milhões de domicílios.
Considerando o alto consumo por todos os perfis de público, sua facilidade de
entendimento da campanha no modo visual e sua abrangência geográfica, o meio será
utilizado como um dos principais para divulgaçäo da campanha. Este meio será
responsável pela cobertura estadual de São Paulo, com o objetivo de impactar e gerar
entendimento por meio das 05 principais emissoras de sinal aberto do país, Sendo as
mesmas Globo, Record, SBT, Band e RedeTV!.
Utilizamos como variável determinante para critério de estabelecimento de verba a
participação de audiência de cada emissora, estipulando uma equivalência entre o
investimento que deve ser alocado em cada uma delas e suas audiências. Nossa
recomendação é que a participação de investimento alocado em cada emissora seja
equivalente ao da sua participaçäo de audiência.
Dessa forma, conseguiremos divulgar a campanha para os públicos de todas as
emissoras, garantindo maior índice de cobertura da campanha da programação.
pARTrCrpAçÃO DE AUDtÊNC|A pOR EMTSSORA
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All I Live)
O quadro acima apresenta a participação de audiência de cada emissora que utilizamos
para elaboração. Para garantir altos índices de cobertura e otimizarmos o investimento,
propusemos a diversidade de programas. Quanto maior a variedade de programas, de
diversos gêneros, editorias e transmitidos nas diferentes faixas horárias (matutino,
vespertino e noturno), maiores säo as possibilidades de atingir pessoas novas e garantir
que a mensagem alcance os diferentes perfis de público. Para este exercício, a seleção
dos programas foi feita com base nos seguintes: Jornalismo / Reportagem, Novela,
Entretenimento.
Jornalismo/ Reportagem: É o gênero com maior afinidade com o público formador de
opinião e o pertencente às classes AB, devido a sua constante busca por informação e
conteúdo.
Novela: É o gênero mais consumido na TV Aberta. As histórias de ficção que as novelas
apresentam, simulando o dia a dia da populaçäo, fazem com que o público se prenda ao
enredo e, dessa forma, consuma o gênero de forma linear e constante.
Entretenimento: É consumido como forma de lazer e descontração, quando as famílias se
reúnem ao redor da TV para compartilhar o tempo juntos.
A veiculação de TV Aberta será realizada no primeiro mês de veiculaçäo durante o
período de 3 semanas, onde as semanas começa no domingo e finalizam aos sábados.
Será contemplado no lançamento o filme de 60", sendo sustentada a veiculaçäo com o
filme de 30" ampliando assim a frequência da campanha. Com a programação efetuada
neste estudo, observamos no período total 779 Grps e 385 TRP's no perfil amplo da
campanha de ambos os sexos com mais de 1B anos e com um total de 86 inserções no
período.
TV Paga
Este meio terá um papel complementar e muito importante para a frequência na
divulgaçäo do filme, contribuindo para um crescimento de cobertura. Segundo site da
Teleco que se apoia em dados da Anatel de novembro de 2020, São Paulo tem uma taxa
de 14,41 em cada 100 habitantes que têm acesso e assistem ao meio. Hoje o meio conta
com 1.777.443 telespectadores, número absolutos, só na capital São Paulo.
Considerando o perfil de consumo de TV Paga, que apresenta audiência pulverizada,
distribuída em diversos canais, é importante trabalharmos o meio com maior assertividade
e canais de maior audiência, desta forma obteremos maiores resultados de
cobertu ralfreq uência.
O formato de comercializaçäo de TV Paga apresenta predomínio da utilização da venda
por faixa horária. Sendo assim, nossa recomendaçåo consiste na divulgação das
campanhas nas faixas horárias consideradas nobres (prime time) que apresentam
maiores índices de audiência e maior rentabilidade, proporcionando maior ganho de
cobertura.
Utilizamos o ranking dos canais disponíveis no meio para seleçäo dos dois programas de
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estendido para elaboração da programação de ambos os canais considerando o share
como variável determinante para critério de estabelecimento de verba a participação de
audiência de cada canal seguindo o mesmo critério de avaliaçäo de TV Aberta.
RANKING DE CANAIS - PAYTV
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Fonte: Kantar IBOPE Media - RegiÕes Metropolitanas FUSO TR Premium e PV Premium
- TV aberta + PayTV - Tabela de Programação: 01106120 - 31108120
A programação apresentada contempla o período de 3 semanas no primeiro mês, mês de
lançamento, e mais 2 semanas no período do segundo mês. As semanas de veiculação
começam após a primeira semana de lançamento de TV para maior entendimento e para
que a mensagem seja retida pelos telespectadores.
Para a divisäo de verba respeitamos um share pré-determinado com base na análise da
audiência. Desta forma, estamos prevendo ampliar a capacidade de visualizaçäo,
cobertura e retenção da mensagem da nossa campanha. Teremos uma previsão de 3.504
inserçÕes distribuídas para o período, nos canais Globonews, Viva, Multishow e Universal
nas praças de Säo Paulo, Campinas, Ribeiräo Preto, Säo José dos Campos e Santos.
Essas emissoras também cumprem o papel de veiculação regionalizada evitando o
desperdício de investimento.
Rádio
O rádio é um meio democrático, que abrange diversos perfis de público através das suas
diferentes editorias, desde conteúdo informativo (que traz as notícias e assuntos do dia a
dia das pessoas) até diferentes gêneros de músicas, abrangendo os gostos de todos os
ouvintes.
Selecionamos o meio Rádio com uma estratégia ambiciosa e bem equilibrada para
reforçar a ampliação de cobertura e agregar, principalmente, maior frequência de
exposição da mensagem, que nesse meio será explorado através da utilizaçäo de um
spot de 1 minuto. Este formato contribui para melhor aproveitamento e detalhamento da
mensagem.
Escolhemos o rádio para o papel de estreitar a relação do Governo do Estado de São
Paulo com o nosso público e criar uma identificação maior. Seräo programadas as 4
maiores emissoras, segundo pesquisa de audiência, no mês de lançamento da campanha
durante as 3 primeiras semanas no mês de lançamento, com o formato de 1 minuto
RANKING DE RÁDIO
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Fonte: Kantar lbope EasyMedia4 | Período de audiência: agosto/2O2O-outubrol2020 - 18+
As emissoras selecionadas foram Band FM, Nativa FM, Alpha FM, Jovem Pan FM, todas
com mais de 100 mil ouvintes em números absolutos e programadas em todas as suas
afiliadas no estado de Säo Paulo. A programação final contou com 2.530 inserções
durante a programaçäo geral.
Além desta veiculação selecionamos as rádios regionais das praças de Campinas,
Franca, Guarulhos, Jundiaí, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santos, São José dos Campos e
Sorocaba devido as mesmas serem consideradas os municípios mais populosos e/ou
formarem os maiores PlBs do Estado de São Paulo. Para esta estratégia estaremos
contemplando no segundo mês de veiculação, 3 semanas, 56 emissoras,2.520 inserções
no formato reduzido de 30" para maior economicidade e continuidade linear.
As rádios regionais apresentam uma audiência local fiel e diária, fortalecendo a imagem
do Estado de São Paulo e aproximando nossa mensagem de campanha aos municípios.
Jornal
Por ser um meio tradicional oferece grande credibilidade e transmite confiança à
mensagem anunciada. A disseminação de notícias falsas - as fake news - inicia uma fase
de incerteza no jornalismo e no meio online. O fenômeno representa um período de
detalhamento de informação de uma forma clara, precisa e pautada em grandes nomes
para gerar a credibilidade necessária.
Hoje e sempre o público busca se informar, e veículos sólidos como a Folha de Säo
Paulo, que conta com mais de 1.731.000 leitores na grande Säo Paulo, sendo 55% deste
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perfil nas classes AB, o que colabora para identificar e segmentar a mensagem também
no perfil formador de opinião. Fonte dados TGI Kantar IBOPE - 2018 - Grande São Paulo.
O papel do meio jornal será complementar a abrangência da campanha ao público AB,
35+. O meio também proporcionará um complemento de mensagem, ao permitir maior
detalhamento das informaçöes da campanha.
No início da campanha será veiculado um anúncio de meia página na quinta-feira da
semana de lançamento da mesma. Devido ao seu alto custo e baixa penetração no
público-alvo, a utilização do meio na capital será estrategicamente neste único momento
para atuar de forma assertiva e aumentar a credibilidade e detalhamento da campanha do
Estado de Säo Paulo sobre a covid.
Nas praças regionais Campinas, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, Ribeirão Preto,
Santos, Säo José dos Campos e Sorocaba programamos 1 inserçäo, também no formato
de meia página, nos jornais locais diários, onde as tiragens somadas ficaram em mais de
187 mil exemplares, sendo contemplados 10 títulos. O intuito novamente é de se fazer
percebido por outros municípios a mensagem do Estado de Säo Paulo como um todo.
Revista
Também no início da campanha, no mês de lançamento, complementaremos a
divulgação através da utilizaçäo do meio Revista, reforçando a comunicação voltada para
formadores de opinião, público que possui alta afinidade com o meio.
Para termos visibilidade, considerando que o meio revista será utilizado para ampliar a
comunicação com este público mais qualificado, priorizamos a principal revista informativa
semanal de circulaçäo regional, concentrando esforços no título da Veja São Paulo.
Há mais de 35 anos a Veja Säo Paulo é referência quando se fala de cotidiano paulista, e
conta com uma audiência auditada pelo IVC de uma circulação de mais de 63 mil
exemplares, fonte IVC fevereirol2}.
Desta forma, em função dos altos índices de leitura dessa revista, ela apresenta melhor
rentabilidade, ou seja, melhor custo por mil, possibilitando otimizar os esforços alocados.
Assim, teremos alta audiência combinada com bom custo por mil leitores.
A proposta é contemplar um anúncio de página dupla, na primeira semana de campanha.
MíDIA EXTERIOR
A ideia é explorar o momento do dia a dia das pessoas em que elas estejam em trânsito,
ou seja, deslocando-se fisicamente, seja a caminho do trabalho ou local de lazer.

Aniálise de Formato - lmpactado nos últimos 7 dias
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Fonte: Kantar lbope Target Group lndex
Uma vez que São Paulo é conhecida pela política de cidade limpa, com poucos veículos
de mídia autorizados a fazerem parte da paisagem natural, investiremos em mídias
regulamentadas, primeiramente em um roteiro de mídia exterior que permita termos
presença em locais de grande fluxo e que estejam próximos das áreas de maior
concentração. A ideia é trabalharmos com três circuitos, na primeira semana nas praças
de São Paulo, Campinas e Santos com um total de 850 faces distribuídas nas principais
vias de fluxo de pedestres e veículos
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Roteiro Cobertura

Esta estratégia permite a capilaridade e exposiçäo intensa durante o dia e a noite, já que
os pontos são bem espalhados nas praças e iluminados, com previsão de impactar, só na
praça de Säo Paulo, 181.763.228 pessoas no circuito programado. Confira o mapa de
abran ência do circuito ramado em São Paulo ue contem la 500 faces

O :"ì¡::..r::,,',:ì

No segundo mês, além das praças já programadas, introduziremos novas praças,
totalizando 10 pontos de relógios digitais estrategicamente posicionados. As praças
contempladas seräo: Bragança Paulista, ltu, ltupeva, Marília, Mogi-Mirim, Paulínia,
Pedreira, Santo Antônio de Posse, Säo Sebastiåo e Sumaré. A veiculação nos mobiliários
urbanos de São Paulo, Campinas e Santos será por uma semana e a veiculaçåo dos
relógios ficará programada pelo período maior de uma bi-semana (14 dias).
Complementando os meios disponíveis para impactar a população durante os
deslocamentos fora de casa, elaboramos um roteiro digital que prioriza atingir as pessoas
que utilizam os transportes públicos como fonte de deslocamento na regiäo, os shoppings
center, os prédios comerciais e residenciais e os supermercados. Desta forma, para os
meios de transportes, mídia embarcada, foram programados pontos de DOOH nas
estaçÕes e vagÕes das linhas da CPTM linha Esmeralda, estaçäo Brás e estaçäo Barra
Funda, alem dos trens nas linhas Amarela, Lilás e no Metrô de São Paulo, linhas azul,
amarela e vermelha. A estratégia prevê um público de mais de B milhoes de pessoas por
dia em uma programação semanal com o total de 5.670.000 inserções. Com essa
programação, o Governo do Estado de Säo Paulo ganha relevância e se aproxima mais
da populaçäo e a mensagem ganha mais exposição.
Nos shoppings, locais de grande aglomeração e concentração de pessoas, programamos
por2 semanas no primeiro mês, na segunda e terceira semanas, os principais complexos
das praças de Säo Paulo, Santo André, Säo Bernardo do Campo, Cotia, Barueri,
Diadema, Osasco, Campinas, Ribeirão Preto, Santos, São José dos Campos e Sorocaba,
12 praças, com 46 estabelecimentos,826 telas, que retém um fluxo mensal somado 41
milhöes de passantes e estaremos presentes com um total de 2.012.136 inserções. Está
mídia está sendo programada no cenário hipotético de todos os estabelecimentos
comerciais e shoppings estarem abertos e com fluxo de pessoas ativos.
Para os centros comerciais e residenciais seräo programadas as praças de Campinas,
Ribeiräo Preto, Säo José dos Campos, Sorocaba, Santos e Säo Paulo, sendo ao todo 645
pontos, com 1.865 telas e um total de 7 .247 .064 inserçÕes no formato de 15" distribuídas.
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Ainda na estratégia de DOOH, contemplaremos nas praças de Campinas, Ribeirão Preto,
Sorocaba, Santos e Säo Paulo 25 supermercados, em 127 telas, em um total de 394716
inserçöes no formato de 15'. O fluxo estimado semanal desses estabelecimentos é de
mais de 632 mil passantes, sendo de extrema importância que nossa comunicação
contemple-os.
Um ponto importante é apresentar a campanha a possíveis "viajantes" que tenham São
Paulo e Campinas como seus destinos via aeronaves O Aeroporto de Guarulhos foi
responsável por um fluxo de 43 milhöes de passageiros em 2019, 96% maior do que o
segundo aeroporto do país, e detém 16% do total de passageiros de voos domésticos no
Brasil, sendo esse número traduzido em mais de 28 milhoes de passageiros. E em
números internacionais ele é detentor de 620/o do fluxo de passageiros, sendo em
números absolutos mais de 14 milhões por ano.
Esta é uma estratégia de dar visibilidade à campanha e informar dos novos hábitos
sanitários de grande importância nesse momento e por um tempo indeterminado.
Serão ao todo no mês de lançamento, primeiro mês, 09 painéis fixos, sendo 06 no
aeroporto de Guarulhos e 03 no aeroporto de Campinas. A definição destes painéis foi
pensando em abranger o maior número de pessoas no fluxo de desembarque dos
aeroportos. Já no segundo mês de campanha, os painéis fixos seräo substituídos pelos
digitais, ampliando a sua capacidade e disseminaçäo da mensagem. No segundo mês
foram contemplados 03 grandes painéis digitais que cobrem 100% do desembarque em
Guarulhos e 02 totens digitais que cobrem os dois pisos do aeroporto de Campinas. Desta
forma, cobrimos os passantes pelo Estado e informamos sobre as medidas de saúde e
seguranças que estão sendo aplicadas.
lnternet
A internet é hoje em dia, conforme vimos nas pesquisas de consumo dos meios, o meio
de maior penetração nos perfis, mas devido ao limitador de realizar esforços nas redes
sociais e mídias programáticas, que tendem a facilitar a quem busca informações sobre o
assunto e/ou geolocalizadas no Estado de Säo Paulo, vamos contar com 3 frentes de
veiculação durante os dois meses de campanha.
Entäo, se hoje estamos vivendo uma era pós-digital, com a lnternet já presente no dia a
dia das pessoas e com as novas tecnologias e ferramentas do universo online também já
difundidas e estabelecidas, não havendo mais diferenciação entre o que é online e o que
é off-line, é importante que a campanha seja presente de forma relevante, também, no
ambiente digital.
Conforme citamos na tática do jornal, devido a grande disseminação de fake news
optamos por um planejamento conciso nos principais portais de comunicação, sendo
UOL, Globo.com e R7. A proposta é estabelecermos uma estratégia de impacto de mídia
no primeiro mês com a utilização de banners de grandes formatos e diárias importantes
distribuídas. Teremos 05 diárias distribuídas entre os 3 portais, e um total de 23.000.000
impressÕes em um banner animado no formato de 970x250 pixels.
Apenas a título de informaçäo, o portal UOL tem em média uma audiência diária de mais
de 4 milhoes de impressÕes por dia, e com esta estratégia de diárias é possível atingir
grande parte dos consumidores destes canais e aproveitar a grande exposição que a
peça fornece.
No segundo mês, para estes portais, estamos prevendo a veiculaçäo no formato de
vídeos para atrair os jovens dentro dos canais segmentados para os mesmos. Os 3
portais possuem programação direcionada ao perfil, como Big Brother, A Fazenda, Gshow
entre outros, e com isso ampliamos a cobertura e target de impactados com a nossa
mensagem.
E uma parte da verba de internet ficou programada dentro de sites regionais, jornais que
tem grande audiência digital em praças importantes do Estado de Säo Paulo, bem como a

G1,vestratégia de programar 50% da audiência total da programaçäo dos isGE(

20



Globo Entretenimento e GloboPlay) das principais regiöes do Estado. Apenas para
exemplificar o que fizemos, o canal G1 em Campinas e região possui por mês 9.124J00
impressÕes, logo para esta campanha, no primeiro mês, estaremos contemplando
4.562.350 impressÕes no canal com a geolocalizaçâo. Ao todo teremos uma abrangência
maior de 11 milhões de impressöes nestes canais regionais.
Näo Mídia
Distribuiçao de cartazes A3 em pontos estratégicos de relacionamento do Governo do
Estado com os municípios, como Secretarias de Saúde, de Educação, pontos de
atendimento dos serviços do Governo do Estado, ou mesmo disponibilizar o material para
uso das cidades em suas atividades e locais de relacionamento com a populaçäo.
Disparo de SMS geolocalizado, contemplando 100 milhões de disparos conforme
aumentos de casos e zonas dentro do Estado com maior necessidade de conscientização
e informação sobre a campanha. A ideia é trabalhar com os disparos no primeiro mês da
campanha, atuando com conteúdo informativo de orientaçäo social.
A campanha terá implementaçäo de mídia programática, que é o processo de compra de
espaços publicitários online e em tempo real, abrindo a oportunidade a exibir nosso
anúncio para o cliente específico que atenda ao perfil ou que esteja geolocalizado no
Estado de Säo Paulo para que a mensagem seja direcionada no contexto do cuidado e
atenção ao COVID em áreas específicas. Desta forma serão programados, conforme
indica este edital específico de concorrência, os canais Facebook, lnstagram, Google (em
todas as suas extensöes como rede de displays, vídeo Youtube e buscador) e Twitter.
A verba definida parc a compra de mídia programática foi estipulada com base na
ferramenta de análise do Facebook/lnstagram, já que hoje a plataforma conta com uma
cobertura no Estado de São Paulo de 35.000.000 de usuários ativos, e demostra que com
113 da verba podemos atingir uma estimada diária média entre 876mil a 2.600.000
usuários de alcance, logo, com o auxílio dos demais canais estaríamos cobrindo
diferentes perfis e¡"J-9do o Estado no meio digital com grande frequência.

Definiçäo de público
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Canais Próprios
Os canais próprios do Estado de São Paulo (pontos de atendimento, redes sociais, portais
na internet) poderão ser contemplados na campanha. Nosso objetivo é aumentar ao
máximo os pontos de contato do público interno e externo com nosso conceito e
identidade, para que desta forma a disseminação da mensagem seja constante e
contemple a todos os públicos.
CRONOGRAMA DE MíDIA E NÃO MíDIA
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Pãlnsl ¡q,oroporlo H FÆNÊls¡EDESIVÕS F¡lnel s

1"141

Pslnel Àemporb I PA¡NEL D1GITAL l5' s2¿01

Dû0H Ernbarcades VINHETA 1S' ã.670"û0{t

OÕQH $oppings VINHETA l5' 2.012"138

DOOH Edlfitlos I VINHËTA t5" 7"?74.0S4

DOOH SupoÍflêrcådû VNHFTA {5. 2ñ

Raglonels J BANHÉRS Dlgihl 11

P¡flale J BANNËRS Dlgltål 23"000.005

K 5.r00.000P¡ilalg IúIDËOONLiNE 3{l'

37"1"R$1.û56.7491û

63$r{R$1.t09.801,80

't9¡R¡t¡3ts5t,t?

14ilRrû264¿t8,75

174/"R$3f åJ72!S2

22VeB$494.040,00

4r!ËR$851;720'0t

3¡91R¡f 0,t20¿78,00

3%R$331,C73,û0

s96R$895.374,00

15?6Rr$r.5¡7"239,00

2iJtaR$2.397.S28,0t

510ÁR$5.437,761,û0
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tl,remü re Il*-.TFE

VALORTOIAL BRUTOTR$l
2XÊS

Ir'¡3.

I H,ÊS

sfiAfiE{%}

CROHOGRAMA GERAI.GüdERiIO BO E5TÂÍ'O fX 5ÅO PAULO

TVÂAERTA

TV FECHADA

RÁT$

JtR¡'lÂL

REV¡$TA
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I¡¡TERNET
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G363I5st33It0IIITSIALTv 385¡?79,0Rl3 10.120¿75¡0ttI34ß3
TfREDETY 0t0001I000I0I00 2þ45,85Rl 331.973¡0700II00

RENË TVSF B21:45AUSUPERPTF 30* 0,4'lü-4fü,820,üÊR$ 5û.939,0ûRs 5t.33g,ttT
,|

REBÉ TVsp 2TÚTSHTV FAMA TI3{¡"B 1.2û,4SË,37ü,FgR$ 8?J32,üüR$ 29.244,û0sI
RÉDE TVSP t0:3ûJNRE.DETVINEWS I{gûnB 1,29û,4r2,4ôû,sgR$ f s3.so2$0Rs fr4.ñ34,ttgI
TTEA}ID II0IIIII00 r0É921,39Rs 885.374,001300II0t{0It0

SPE 1$:ttESTËRTEIRTTËMPüBAN 30'E ûJ2{l*11{,s21,32R$ 7S.12t,0ûR$ 7s.T2û$o'lI
SPÊ NTVËLABAI*¡ Isû'B2ûËSHV 2,64t,885,ß'lI,87R$ 2f 5,253-ûûR$ 7.lJfi{,üt3II
spE JORHAL DA EAHBsÂN I3{1"B.lgfû

Jf-¿ 3,,l51,tS6,'12l,ü4R$ 41f .8fr7,tûR$ T37.289,û0üII
BANSPE '|sû'Brtf0JNBRÅSIL URGENTE 2,28l,l44,e42,r92R$ åt"?tû,ûüR$ 4ü.855,tû2a

I

BAFISPË 'lgû"Bfis0ËsJTGÜ ABÉRTO 1,f 40,572,Ëtf ,g0R$ 83.232,ûûR$ 4t.6t$,0tÊf
BANSPE 3û"Bü8:ûtFMBORA BRÅSIL û,4tü,23I 

"lt
2II û,55R$ 3ü.tgz,ttR$ f 5.tgÊ,ûû

TTSAT 00 272255,59l¡t0I0t0II0IIIIII{0III Ri r's57¡3s¡O
SBTSPE BÍü:üûAUPRTGRAMA SILV$Û SAHTÛ$ 13û" 3,Êü3,t27,ü47,t4R$ Ê45"1t3$ûR$ å45.rS3,üü{
SBTSPE E.l 

T ft{tAUTÐMINGû LEGAL f3û' 3,153,'l 55Js5,?gRs 14û.Ërg,û0Rs 14ü.t23,ûü,l
SBTSPE ?l:3ûRSFABR}CA BËCASAMENTTS I3ü"B 1,3€1,38s,1ð3,{ôR$ f 58.497,0ûR$ t5t.4$7,0ü.|
s8TSFE 2I:t 5AUPRTGRAMA TT RATINHT 1t.sÐ"g 3,{8l,5g7,443,7!R'$ 31Ë"S{ð-ûtR$'158.'l5g,tûÊ

SFÊ JNSET BRASÌL,SBT {sû"Ef g:45 5,342'Ë710JÊ5,38R$ 359.{ .l8,ûoRs r7s.55s$ûÊ{
SPÉ NVNOVELANOfTEsÉT I3û"B{t:Sü 5nã2,7511,f 45,57R$ T8{t.850,00R$ g0.4t5,ttÊf
SPE JHPRIME}RO IMFAGTTSBT

,|I3ûnBû6úû ã,û51,07,lt,302,û8R$ 15t"t û-tûRll S{.33t,ûû5I{f
TTRECMD I0222200 72þ5145,71Rl 239732t,00200'l0I2fI01021I

RECSPE gû'BrggsSHNûM¡NGO ESPETACULAR 4,4S4$å8*?68,?8R$ Ít8.245,ütR$ 2û8345,ûûfî
RECSFE ût"Bl5:15AUHTRA BO FART 3*'l?3,1fs,5tö,5ðR$ 143.ût2,ûtR$ 14.3.tt1,ûûTI
RËCSPE 30*BÊt:45f'¡VFIüVELA g 4,124,12ü*û5t,t5R$ {ss.36?$ûI{ R$ lg33Ê7,,ûû
RECSPE I3ü"B{g:45JNJORII¡AL Då RECTRD

.l5,7!5,24g'l,gË,lû,û6sfI R$ ût6"t04,0ûR$ 272,ÍÊt,tt
RECSPE B1t:45JF¡CIDADËALERTA 'l{{3û' 14$S4,9627,36g,1lR$ 415.5Sû-tüR$ T3S"5û0,003

RÉCSPE. Bl5:û0t¡VHCMEL.å DATÅRDE f t,|I3t' tÊ,gt3,!427,û$Ê-77R$ t.ls.?sf $0R$ 54.573,tû4{
REf,SFE lü:û0FMHT.IE E.M BA ,|fIgü"g 'lû,442,ûr¿2.t45,5ûR$ 1?g.gËü,üûR$ 43,24û,tû4I
RECSFE 08:55JNFALA ERASbL IItû'B t,ssÍ,1{13,tÊ4,56R$ {ûs.Ës$$üR$ 5Ë.5tt,tûsI

TTE(EO 222I2fIf323I,| 273,32550,83Rs 5¡37.7G1¡ot2II22I20,l
SPE DOMIHGAT DT FAUSTÅOtLü t30'B1S{t5AU 5,255,251t,481t,48R$ I gû.1{t,00RS f 3û.,lffi,Cû'l

GLTSFE î30*B,lfi:f tÅUTALDE¡RÄO DT HUGK 14.614*t729,3'lg*7?H$ 1s3"254$üR$ t44f 8,û031I
GLOSFE 30'BÊÍ:35SHBIG BROTHER rr$s5oüg25,542tf {Ê,77R$ 40.l.S0t-tûR$ 2t0.9ûü,üû
GLüSPE 3ü'B3.l:lûNVNTVËLAzSH 4T,3{{f{ .l3J?s1,84!?,2SR$ gsüJË2,tüRl[ gfû.254,tût
GLOSPË 2û:3ûJl-lJORHAL NACMÍ-¡AL IItf3û'B tÊ1S,fiül3Ë,tû2?,32R$ {"4t4.fi50,ttRs fg?"930,ü05I

SPE lg:4tlHVHfiVËLA.IgHGLÛ III30'E 4t,gg12,23sfi,7Ê24,f IR$ 812.864,0ûRs Êûû"9{t,tû4I
SPE HVl,¡Ðl/ÊLå {EHGLT {3t"B1t:3t 21,427,144t,77'14,59R$ 4Ë9.947,0ûR$ {5fi.44s$üs{I

GLOSPÉ gü'BTSr2tJNJORNAL HO"IE { ,l7-tts,s338,StI t,l5R$ 14*.?4û-ttRs 7{.87û$02
GLüSPE fsû"Büsf0JNBTM DIA BRASIL 2ã5,tû5I1

,t

1I 51,t5f û,sgR$ tÍ3¿20,t0R$ 44.öü4,ûü
GLTSPE gt"g0õs0JNBOM D}A SP 10,23,4ûf{I lg,?46-58R$ 8r.s4$$ûR$ r?3rfi$ü3

GLOSPE A20:45SHFANTÅ$TåCû ftû" sêsg,fg{8,88r8$8R$ 585.,8tt,ûtR$ 5Ê5"86û,tû'l

DsgqqTsDasûeTsD gsaaTs
2 SENAilAI gEmru{A 3 SGtA$rA

AUDßflCUIS
oû*ErLutR TARAET{t8+}
n{re} GRP n{.T6} rRP

t xfs
ProgremaPRAçA Emh¡ora €å,m¡o Hor¡ Feçs Farm¡io Totsl V¡lsr Ulrftårlo YrlorTstðl

26t27



0 0o66E65t00s656t66ã6 e8t60gt973tt73tüõES R¡
TT UI{Iì/ER3AL tttto tEtooEIII00t l3"tr?urr0¡oR32S00IIE

SANTOS B$1:{X}18:ûûF¿ixa HoråriaUniversd 222223{r 1222222222 12.615,0üRSR$¿9
F¿ixa HaråriaUni¡*rsdSANTO$ 3{r618:{X}12:{x} 222tz2I2 165,txlRg2S12222åz R5

sÅa ¿osË Dos cAMFüs '18:O0Faixa HoráriaUn'iv*rsd 2223{rB0l:{X} 222å¿22r.2 8.M5,00R$s)5,0üR$291¿2
SAO ¡OSÊ DûS GAMFOS 18:{X}'11:ûûFshs Horår¡aUnivsrsd 222z23ðfB 1222222222 3.335,O0R$115,{X}R$ås

Ur¡iveffialRIBEIR.å,û PRETT B01lû018:t'0Fsi¡ra Horåria 222z230' ås1222222¿22 R$R$
Fa{xe HoráriaUniv*rsdRIBHRÃO FREÎO 230fË18r{X}12:{X} 2?222z22 115,û0R$2S12222z 3.335,ü0R$

CAMPINAS 18:{XlFaixa Hor4riaUniv¡,rsd å223ffBtl1:{X} 2222222z.2 23.û55,ûSR$795,r)ûRSÆ122
CÀMPINAS E18:{X}12:û0Fsix* HoråriaUnivssd e22.2230. 1222222.222 R$31RiS2S

UniverselsÃo p*ur-o Bt]1:{X}18:{X}Fafus Hûrår¡g ?"22"223ðr 2S,|222222ry32 R$2.R.:$

Fâ¡xå Horår¡aUnivsrsdSAÕ PAULû 23tFB18:{X}13:{X} 22222g.2å2 17.255,ü0R$595,{N}R$2S12222
TTTI'LTFTOW 12t!lzt2o tIt00t2l2l2l2t!o012 r45190.800,û0R3Mott

SANTOS O1rûû18:{X}Faix* Hor*rial','kdt¡sflo!tr 333333,0rB 2222,33333 1R$R$4ü2
hhdtistHiwSANTOS s1S:{X}13:00Faixa Horå¡ia 33333 222223333a RS11RSffi

Fdxa HorårlaMl.dt¡sttfiüs,Âo ,¡osË Dos cAMFos 3ðfEû1:{H}1Sr{X} 3333333333 235,00R*4fl22222 S.¡10û,û0R$
sÃo ¡osÉ Dos cAi¡tPûs 13:ttFa*a HoråriafrrLdtisl¡ûs, 333{l¡B18:{X} 233333333 3.{X}0,æR$75,00R$¡tO2222

RIBEIR.ÃG PRETO O1:{X}1S:{X}Fafoa Hcrórbfi¡t{dti*t}o$, 33333ðrB 222333333 9.4{x},{x}R$235,00RI,fü2T
RIBARA.O PRETO B18:fi113:{X}Faixa Hor#ial¡h.dt¡stÉ$/

a33333tr 2T22233333 R$RT4ü
ùrft¡ltlst¡tls/CAMFINAS Bû1:0tl18ÍX!Faix* HorÉÍa 333333tr ¡tû222223333,3 R$RT

Fa*a HoråriaMlrlt¡sho'rr¡CAÍ',ìFINAS s3{¡B18:ûtl13:{X} 333333333 9.ü10,{x}R$925,{X}RÍ¡!022222
sÃo p¡ur-o 18:{X}Feha Horå¡iaMr-dtigtrow 3333ðÉBû1:tXÌ 223333333 101,8üû,00R$9.545,00Rs40222
SÃO FAULÕ 18:{X}13r00Fafoa HoråriaIr,h.dtishoï, 333333{rE 22222333s3 16.öüû,0ûR$415,0$R$4t

TTVITIA æ¡0Ã00¡0mm¡020o G800Itt¡l212lz0oÐm n¡
Fafoa Hûrå.hVIVASANTü5 3ðfBû1:0û18r{X} 55555555tr5 6533333 19.S25,0ûRS305,ûtR$

SANTOS 121{X}Feixa Hor*rhVIVA fi553ü!'E18r{X} 335555555 1t!.075,0ûR$155,{X}R.s65333
sÄo ¡osË DoscAlLlPOs {ì1:Oû18:{X}F¡tue Hor&laVIVA 5555s3flrB 333355EJ55 13.975,0OR$¿15,fi1RSË53

1/tvAsÃo ¡osË Dos cAMPcls B18:{X}12r{X}Faha HûrSr¡å 5555R5530" 33333555 7.1R.$11R$Ë5
Faùte HorårhVIVARIBHR.ÃO PRETO 3ûrBû1:{X}18:00 55cs555$55 ¿15,00R$ü533333 13.975,00R$

RIBËRAO PRETO 12r{X}Fafua HorårþVIVA 55SitrB18:0û 355555555 7.15ü,{X}R$110,00RS85333$
CAMPINAS ü1rfl}18:ffIFafua HordriaVIl/A 5555s3úfB 333355Ê5s 33.trX),0tR$520,0ûR*ff53

VIVÅCÂMFINÀg B1S:üO12:{X}Faixe Horórh 555555553{r 3333355 R$R$Ë5

Fafus Ho,rôrlaVIVASAO FAULO 30rBû1:{X}18:tl0 555t555555 6533L33 113.750,ûûR$1,750,û0RS
sÄo p*uuo 12:00Faixe HorÂr¡äVIVA 55B1å:tlt 35555s555 50.7ttt,tlt}R$780,0t)R$653333

TTOII€UiË 0t5tÊtõt5t5o 9IIIe0ot6t6tft5t50 atÐe¡0¡60,00R¡gn6o
GNEWsSANTOS BO1:0018r{X}Faìxs Hfl"å'¡å 555555530F 33333555 37R$R$65
GNEWSSANTOS B18:{X}1fr{X}Fefo* Hsåria 555555Ê53,0ñ 6533,s3355 14,3{X},ffiR$2?{1,t0R.s

SANTOS Faixa HsráriaGNEW$ 530rB12:{X}t]6:fi} 555555555 12.025,0üR$185,ûüR.$6533333
sÅo ¡asË DÐs 0AMFÕS 1å:{X}Fafua Hor$riaGl,¡El¡/S s5E30fBû1:ûO 335555556 26.{nü,{N}R"S4{m,ûtR$65333
sÃo ¡osÊ Dc$ êAMF0$ 18:{Xl12:{X}F¿fua HøårbËNEïVS 55$Ã530rB 333E5555 10.015,00R$155,{N}R$653s

GNEWS.eÄo "losÊ DG$ cAlliPoE E1f:{X}{lõrû0Fatoe Horår¡å s55555553{F 3333355 8.4.50,û0R$1RS65
GI\¡EI¡ISRIBEIRÄO PRETO EO1r{X}18:t0Fafoa Horáris 5Ê555E56530. 65313335 26.0û0,ü0RS4{X},$ûR$

RIBEIR,ÃO PRETC Fað<a HoråriaGttEr¡Js Ë3flFE18:ût12:{X} 3555555555 10.075,t10R$155,t10R.$653333
RIBEIRÃO PRETO tlt:{X}Faixs HorårþGNEWS 5553{rB12:ü0 33555tr55Ê 8.450,fi!R$13û,$ûR$65333

CAMFINAS t!1:{X}18:{X}Faixa HoråriaGNEVVS 555E53trB 333335E5Ã5 6S.876,t0R$1,û75,t10R$65
GNEWSCAlvtFlNÁS B1å:tXI1å00F¿ixs Hor&¡a 5s555sti3{r 3s$a3555 R$41R$s5

Faixa HaråriaGNEWsCAIVIFINAS 3{!"B12:0ûfl'6:û0 55ÊU5,555655 6S33333 22.750,{X}R$350,t0RS
sÃc p*uLo Faha HorårisGNEI¡'S 53{rBû'l:O018rû0 Ë55555555 967.475,00RS4.115,0OR$65333L3
sÃo PAULO 18:{X}12r{X}F¿toa Hord*hGNEWS 555553ðrB 33355555 49.,!0û,0$R.$760,0OR$6533
sÃo p¡uLo 12:{X}$6$0Fsù(a HûrûrieGNEWS Ã555553{rB 333335R55 R$Rtñ5

D tTsD5fT5 s3TsD3
2 sEl,lÀllAt sEÀtÀl{A 3 SEMÀXÀ TOTåLËÐ lf*Lof,Ti8aÁu!#råf,Ð v*Löf,Tå,3H.lrToTåL!!oaÀ

Fsçå F6ßüâ1ûGAIIÂL FreûN^'ßrfrñçÂ
sæcgo
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072ts7233î200s59f06o r00?Ë6tÆt,87R¡?to96sTll¡'lil¡B8AL 0 tû00¡lIIaI00ttt rT?Ê,¡8.00û,75RIüt
SANTCIS Bt1:{101S:{X}Faixa HaråriaUnivcrsd 11111r.s230f G.869,38Rs435,00Rt1622
SANTOS B18:Otl12:O0Faixa HaråriaUniuered 111112z.23tf, 2.681,25R$165,00RS1Ë22

sÅo JosË uos cÂrulFos Bû1:{lÕ18:{lüFeha Hff*rþUniversd 111112z.23{r 4.S1û,¡16R*3ð5,{X}R$16Êz.

sÄo JoeË D0$cAl'rtPos B1S:tX!1l:üüFatua HsrårbUniversd 111112222 1.868,75R$11s,fi]R*'t63.

RIBEIRÃ.O FR.ETO BO1:{Xl1&:{X}Fatua Horåri¡eUnivsrssl 1112T.23ûf 4.S16,4SRS3û5,00R$161122
RIBEIRÂCI FRETO 18:fiì12:{X}Faha HaróriaUnivsrsd 11112223Si"B 1,8õ8,75RS115,0ûR$1Ê122

OÅMFINÁS 18:tX!Faha HoråriaUnivsrsS 2z23{¡fEû1:{X} 1.?.554,38R$795,00R.s1$11111s2
12:0ûFaixe Hor#isUniversdCAMPINAS 2223tFB18:ût 5.{}3r,50Rf31û,00RS161111122

Fafus HorÉr¡ãUftiversdsÃ,o pRut-o 2223trBû1 :û018:{X} 43.427,08R*2.75ü,üûRS1ö111112z
Faha HarÉrþUntvsrsdsÂo p*ur-o 22230rB18:{lù12:$0 9.Ëff8.75RS595,00R'1t111112z

TTTilJLTISIOW 12l2120 ZEfrIt8.l¡",s1RIzto0üIü{t0o7212
l¡kdtisTlot{SANTÕ5 33ffBt1r{X}18:O0Fdxa Ho¡rårh 2421t133333 8.6fi1,S6R$s65,ü{Rs
h,&.útþl¡ou/SANTOS 33ûrE1Sr0{l13:tlt!Faka H<rtria 24212123333 2.793,54E*11s,tx¡R$

sÃo JosË Dcs cAÍr¡tPos Bü1:0tì18:ûüFatua Hsrårhft&dthftcì'v 21g123333I3,0F 5.591,04R$235,{X}R$24
sÃÕ JosË Dos çAMF0$ B18r{1013:{X}Fahs HorfuþMLútiÊTrüs, 21212333333$!" 1.821,åBR$75,00R*24

RIBEIR.AÐ PRETQ Eû1 rOt1B:fi}F¡rixa Horüie¡¡ã.dthTtct¡J 1212333s330f 5.591,04Rf235,00R$242
RIBEIR.AO FRETCI 18:tX)13:{10Faha Hordrhfi,*.dt¡slrr¡/ 1212333333{1fB 't.811,88R*75,üûR$342

1å:{X}Fatos Horfu¡sfirt-dtirhor$¡CÅi¡TFINAS 33s3{rEû1rtXl 16.rru,13RTïo5,00R*2{2121233
13:{X}Fa{xa Horårialì¡ü-dtist¡fi#CAMPINÅS 3333irE18:Ot! 5,4S5,Ë3R$235,tORS242121233

sÄo pnuls BS1:{t01&:{X}Falxs Horår¡ãIìrhdtist¡ü!¡t
n1I12333333{lF ütl.Ftg,79R$t,Fl5,o0R$s4

13:tXlFafua Harfola¡¡tt.dftfl t¡rsf{ü p*uuo 33333flrB1S:tlt 1t!.081,04R$415,û{lR$P421212s
TTIIWA 0 m0tûlototûs0038to30to30 2t96rr!¡44ß0nl

VIVASANTOS 3333{rEû1:Oû18:{X} 7,93ü,O0RS3q5,0üRTAE3131333
SANTOS E18:ûü12:{X}

Fa;ixa Hur#iå

Faha HoráriavlvA 31313333333tr 4.$3ð,{X}R$155,ü¡Rf2Ê

Faixa HoirårbVI\IAsÃo ;osË Ðüs GAMPÕ5 33333üi"Eû1:{X}1S:fiI 5,59û,ûOR*215,00RT¡6313133

sÃo ¡osÉ Dos c*tt¡tFÐs B18:0ü1Êrtl0Faha Hsróriavtl/A 3131333333gr 2.9õü,0tRS110,ütlRSff
Fatus HoråriaVIVAHBHRT.O PRETÕ 33333trI01:{X}1S:{X} 5.5$0,ü0R,$215,{X}R.lgå631s133

RIBEIR.A.CI FRETT] B1û:ûû12:0ûFaka Horffi\ltvA 31313333333{¡F 2.8flI,û0RS11t,{X}R$¿6

Faira HffåriêVIVACAMPINÅ8 33s333{rBü1:{X}18:OO 13,52t),{XtR*62û,00R$¡631313

T.AMPINAS B18:O012r0OFaht Har6rþVIVA 313133333330r 7.gHl,o0RSg8û,{tüRT2t
Fatoa Har#þVIVAsÃo p*ut-o 333g3{rsO1:fi!18rû0 ¡6313133 45.5{t0,û0RT1,750,00R.$

SAO PAULO 18:tl$12:{X}Fatra HaràiavtvÅ 13133333s3{¡rË 2û.28$,00R$78ü,00RI363
TT€IIIUIE r15.lt¡lta5¡1¡o &fru,s&wR¡!90totõtoIttg00

,SANTOS O1r{X}18:{ld}Fehe Htrår¡âGNEI¡/S ¿123r33330rE 13.110,û0RT5-lo,o0R$23c1

GNEI¡lJS$*NTOS 3{IËB1S:{X}f2rfilFatua Horårþ 21z.1233333 5.û60,O0RTÊ2ü,0tH.$23

06:û0Faixa HoråriaGNEI¡JSSANTÐS 333333{lfB1Ê:{X} i|.255,0ûR.1&5,oCIR$2321?12
GNEWSsÄo ¡osË DosËAMP0$ 30Fts01:tX!18:{X}Faha Horåria 21212.333s* 9,2{x},00RI4{X},00R$23

12:{X}Faixa HorårbGNEWSsÃo ¡osÉ Dcg cÂilfiF0s 333333,0i"F1å:0(l 3.565,0t1RS155,{'üRI23212.12
sÃo ¡osË DÕs sAMFc¡Ð s12:{lû016:0üFa{xa HoaåriaGNEWS 2121s333333{¡r l.9sû,t¡üR¡13$,tXIRI2X

GNEWSRIBHR.AO FRETû 333,{rIO1:{X}1S:{X}Fatua Horåria 2321212.33s 9.2{X},O0RT4{X},00Rf
R.IBHR,Ãü PRETO 1&:{X}12:ûûFsha Hðrår¡sGNEWS 123x3333{rB 3.5fi5,00ñs155,û0RSä32I2

GNEWSRIBEIR.A.O PRETü 30fa1Ê;{X}û6:{X}Faha Horåris 232121233333 g,g'g(¡,{¡0R*1flì,{X}Rf
18:{X}Faõ(a HoråriaGNËlr1i$CAi,IPINAS 2333333{lfB01r00 24.725,ü)RT1.075,û0RË23z121

CÅMFINAS G1å:{X}12r{X}Fafrta HorâriaGNEW$ 212123333330f g.*15,{¡OR$41S,{X}RS23
GNEWSCAMFINAS 3I333{rË12:0ilû6:{X}Faô<a Hcrdria r321z123 8.050,0ûRS350,ü0RS

SÄ,O FAULO ü1;{X}1Sr0flFaha HsråriaGNEWS 21åx3I333{trft 94.645,{mR$4,11s,$CIR$2321

GNEWSsÅo p*ur-o 3333flrI18:{X}1å:0tlFaha Horåria ?3r121233 17,¡18ü,ûüRT7ütì,$(IRt
sÃo pnulo 1t:{X}ffi:OûFatoa HorårhGNEÏiS 23î3333trI 14,490,üüRt63û,00RT23ï121
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¡ú rlg.¡$rJo4ß
659.8?1sörórebå5P D94,9FMVÀ¡¡€UAROAFM 3l3319;0o0tr0Ð30' Rs 22.36{r,00n$ 508,0045333:lI3f333I
659.8715ôroÉãbà5P Þ1,16AMVÂfì¡GUARDAÀM 33l!9r0otl6:0030'' R5 ¡3.760,00R5 528,{rOd5.l333l33¡3333
653,871sürocåbe5F 1520AMRÁDIO f"IANCHE5TER l3319rOO07r0030"D R9 3,1s5,00F,Ë tg.{to4g¡l3I¡33a3T33

5ûrôtìbå5F RBN. RÅDIO BOA NOIúA659.871 19:ÐO06rOO30"D1080AM 3.811.50RSR5 84.70ÃEI3ll¡3¡333l33¡3
5ðrotåbð9P 659.871 19r0Ð07:0030*D99,7FMMETRüPOLIÏÀNA 3.500,00R5Rs 50.00¡¡5333:tI¡3333å3333

5P 659.871Sóröråb¡ 07:0030"D92,3FMCRUZEIRO FM ¡333t433:!t19:0û Rs 19.:t50,00R5 ¡t30,00d533333
65S.8715ÕrotÍbå5P o96,5FMCÀIIOUE FM l3333l9:0007:003Ð' R5 17,¡115,00R5 387,00¡¡5:333333333
659.8715örötåb¿5P D1.18AMCAEIqUEAM 333t9:0O07:00t{l" n5 16.¿00,0{rR$ J6a,oo¡ü53f333333tz3l

5oroc¿b¿5P FMANTENA 1.sORO€AB.A/sF959.871 ¡2{IrûO0õr0ûfn"D88,3 n5 9.!60,ü0R5 ro8.oo45¡333!3I3333:lfI
st Elt¡¡4.t522t

SP 701,¡19São Jo!¿ do3 Cåilloos 0?:00to'D99,7FMSUFER BÁDIO PIRATININGA 3f3¡33l3f319:00 ns 4.õt0.{10R$ 104.ü045r3,33
SP 703.:1955'o Josd drs Càmpo3 3U"Dt0t,9FM5TEREOVÂLE FM 103,S 333I3¡3t1g:{r00É:00 Rs ls.¡60,0üR5 ¡¡2E,0oõ53tI¡I3

703,?195år Jds¿dóeCå¡ñpö35P D91.5FMNtr.sÅ RÁOIS - SAÕ J6E CåMPO's I333l9:0006:0o30" R5 2¡t.459,75E5 5¡13,55¡¡533Í33I33333
f¡åo:orÉ dii CåmpÐ35P 95,9FMCANC¡,() NOìIA FM . 5Ã0 rOsE DOs CAMPOs/5F701,219 33l9:0005:00¡0!'D RS 3.e6o,ooR5 88,00¡¡53El33tl3I333
5åð Joré dos ftñ p€r5P AF¡TENA I -5A0JOsE DtìsIAMPS!/sP7i13.219 20:OO06:0010"D8S,3FM Rs 10.¡¡85.00R5 231,00¡15333333331333333

a3 ll!.ÍN,oottl
5P 434,7¡¡¿5¿ntûs 30"D98,1FM98 FM 3333333¡19:{1007r0ü R9 10.¡50,00R5 ¡t5Ð,tloc5333333f,

¡¡3{,?42tàntor5P 010o,7FM013 FM 333¡E19:000S:0oto" R5 11,430,00n5 1s4,0o*533l333¡tlf
5åntGsIP FM5AUÐADE FMâ34,7q2 13:000t:00¡0"o99,7 R9 r2.82s,00Rs 255.00453ì3I:¡33333I3333
9ântÕi5P 43{,?d2 19:OOt)?:003t]"D1¡¿toAMR.ÄDIOCLUBE {.500.00RSns 100.{¡0¡t53t3I:t33333:tlJ3

5P ¡¡l{.7¡125åntùs 0S:0O¡o"D106,7FMMtx FM-sANTs5ÉP r33¡!3¡3¡fl9:ot, R9 15.750,{tOR5 150,004533333
û3û,742Santdl5P D102,1FMrì/tÀSf4 FM " LITORÂL t'¡ORTE/gÂrlTos :t3s33319:09O7r003û" Rs 20.250,00Rs ¡150,0t453333lf33!
¡¡3¡¡.7¡¡25ånto¡5P o590AMJglr'EM PA¡I ¡IEWs5ANTq5 3l3If19r00{¡5;0030" 8s 30.600,00R5 650,sO¡¡53¡33l3z3t

n3 ltl..tgr"oot1!¡
R¡b€¡råö Pr€toSP €82.30¿ 19r0{lO7:0O30"0750AMRÀDIO€MN Rs 5.{¡00.00333333f;t33333r R5 100,0045l

SP 68t.t0lRiheiråo Prpto 0S:0030.D91,ìFMN{W¡ B8.ASI L FM . RI BEI R,ÃÐ PNEÍÕ 33333l333l19:00 Rs 1.9t5,00n5 15,00¡t53]333
68r.30?R¡bÈÌrgû Pr€to5P D92,3FMMEGÂFM 3333¡19:oQ06:Ë030" Rs ¡¡3.695,00Rs 9?r,00{533]3:t33333
681.302Rib*irtu Pr€tó5P 103.5FMLIOER FM 33l33l9:0007:0030rD B5 {,1¡10,{t0a5 9¡,00¡t5333¡3Jf333

Rib€iråõ Prqtô5P FMDIARIÐ FM682,302 33319:O{t05:0030!D99,7 RS 3¡¡.õ50¡tl0Rg ?7{r.nojt533I:l\3f33I33
SP 682.30?R¡bèiråû Pr€to 19:0t0€:0030'Þ97,7FMCTNQUISTAFM RS ¿13.695,$033333¡3lI35333 Rs 971.00¡t5f
5P fit2.rofRibêl1åû Pr€to nSr0030"Ds0,5FMf,BN RIBEIN¡O PBETO 33t3333!IIlÐr0o R9 13.59n,00n5 30?,00¡¡53333l

¡f ¡t"91o,00trt!97.32¿Pirá.¡tåb¿5P 97,1FM97,I FM 33333t9:Ð0û7:O{130"0 R5 r!,140,00Rs 92,ooilglIì333333r
?97,32tP¡råclÈåbåSP sr,7FM92 FM I33¡30t:OOOS:OO30"Þ R5 2.O?n,00Rs 46.{tt}rl5:tllr33333

P¡ràriÈãbâ5P FMFOP FM397.f12 :.3319:OOtl€:0O30"o89,7 Rs 12.f 75.0{rR5 2?5.00¡tg:tl333333¡33.l
Pir¡rir¡ba5p 397,322 ì19:0O06:0030'D9t0AMJOVEM PÀN NEWs PI R¡f ICÅBA ?,550,00R5R5 17{¡,Ot¡¡531ll3J333¡å3lI

5P !¡s7.3ttP¡ËclÈðbå 06:0O30'D10¡,3Ff'¿lDIFUSORÀFM 33333333¡319:0O n5 16.875,$0R5 r?5,r10¡¡53¡l3I
5P )97,322P¡r¡rc¡{êbð 30'D6roAMDrFU5,ËnÂÀ[d l3t3¡333319:0t1Ofi:00 R5 13,905,{10R5 30C,0r{5¡3333t

397.'22Pl råËiÈâbå5P o95.5F[TA¡}TENA 1 . PIRÅf,ICASÁI5P 3333I2û:0O05:003{1" R5 s.8r5,00u$ t31,oot53l3333l33t
n5 46sto,oo¡o

,ÍrdiålSP j¡09.497 fl9:0O06:0O¡0'Þ810ÂMDIFUsOFÂ6IO AM R5 14.130,00R5 :14,{1045f33:r33llI33333
SF $o9.4q?¡undl¿l !o"010¡1,3FMTUIViÛNTFM 3l3333333lO:000E:00 n5 3u.{{t{r,{ttR5 ?2s,00{5ï3r333

ca ,r.tgtjoto
1.3{9.1136uàrulhôs5F l¡t50AMNBN.HÂTIOBûAHg\,A tlf:t319:00g6:Ðo30"D Es 38.r15,0rrR5 8{7,00¡¡533l3:lf3333

Gl'làrülhü35P AMCUMBICÂ1,3d9, lt ¡ 33I9:OO05:0030rDtsto Rs r¡1.71¡¡¡90Rs 927,27s5¡¡33l3¡333333

13 39.t1¡[.trlto
IP 3¡17.¿3?Frånca 30"D98,1FM98 FM 3l3335319:OO07:08 R5 3,10s,00nc 59,00i¡53333333

147.737FråneãJP D103{1AMR.ÁDro DrFusoBÂ 33l3I0O:0005r0030" R5 10.160,00nS 2z8,oo¡t5,3333!33313
Frirnrå5p to7,7FMN{ESA NÁDIO. FFÂNCA3¡¡7.¡37 3å3l9r0O05:otlfo"Þ R9 2¡¡.it59,75RS s¡l]¡55¡15t3:t333f¡3
Ftånt35F ¡¡¡7,2¡f 319:Ðgf]?rOO30"D101,3FMMÀIS BRASIL FBÁÍ.JCÂ 1O1,3 FM nE l.Ego.ooII33zIf:333I3 85 ¡12.00j¡53

nt ltSJ¡$Jt3t5
1.18¡.*29cãmÞinår5P D93,1FMH.ADIO tÂsER 5Il¡fì19r00O7:0O30" Rs ¡¡?,025,09B5 1.0¡!5,00{5l33Il3¡33
r.181.¿l2gcðmplnæ5P 9?,5FMR,ÅDITCIDADE 333l319:0{t07:0O30"D RS /¡7.02s,0oR5 r.0{s,0{1¡¡E3II3I33f3r

Cãñplilåg5P ÂMR^ADIO BR,AsI L. CAMPI NAs¡,18?.¡¡2S 3t319)OOO7:OOt0"D1278 Rs t{.5r5.00R5 545.0û{5333I3f33r3¡3
3P 1.1E1. j!19cåmo¡ñåj 07:0{l3{l'o8!tAMttülr'üTEtt¡lPO ÅM 83tl . CAMFINAS/SP t3f33r33¡319:00 R5 16,/t8t.50R5 rõ6.3r{5t3333
5P 1.18?.429càñoiîåi 30"D¡t 3,7FMNt}\,ÂFM.Ë¡MPIITA5 332333I19:{lû06r00 R5 ?r.1{¡s,00$ ¡t€g.os453l3lI333

1.182.¡¡¡9Clmpinas5P Dl0 1.1FMMIX FM -CAMFINå.S15P 331¡19:OOq6:0030" Rs lf.¡30,00RS z94,oor¡5ì3l3:t3f333
cåmpinæSF AM,CIVEM PÂN t¡Eì¡fS Cr4MPl HÀg1.t82.¡¡29 r333l9:OO0G:00l0'tl1230 R9 3õ.315,00RÊ 8{I7,{I{I{5l3¡I3333:tlI
cåmplne3P 1.182.¡¡29 319r0O06!00¡0'D91,7rMEDUCADORA FM Rç qfl.rro.onFË r.l r8,flnû5IIIt1.333t3il;t¡

5P 1.18¿.¡î29c¿moln* 30'D97,5FMCIDADEGOSFEL FM 3333lt319:oO07r00 Rs 9.115,00R5 207,00¡t5333:l:t33
1.182.¡1tScâmú¡ilsSF D8?OÂMCENTRÁLAi¿l 3ll3319:0O06r0030" R$ r0.01s,00R5 667,00r!533I3:¡ff333

5P 99,1FMCBUCAMPIN¡51. r82,¡¡29 33tl10:09Qt:0030"D RS ¡5.245,00R5 s6r,0o¡t53¡3:ì3fI33fl
5P BTN. BR.AZILIAN TRAFFIC NFTWORK. CÂMP I NA5r.182.4?9 33321:O0O6:OO30"D Rs 32.175.00R5 715,00jl533333Ir3I333
5P 1,r82,4?9 20r0O05¡{1010"D107.5FMA¡ITE¡¡Â I - CÀMP I f'¡Å5/5P I3I:l3!t33lf3 Rs ¡5.380,00Rs 5€4,00{5_3333
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ÊÊAmË ÊAÕ PÂtü-Õ OÈártoStgrìdaidItù.{1ûËrÉr¿ dc ÊãÕ Påilh l¡lsie FÄgåra Ê$ t¡10.3tú,{10ns 240.396,0t{.54't,0û1.541,û0Diå úfl
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$orsc*aSF ö59.871 Bi*hSta¡¡dardJORilTTLCRUZERO DO SJN. fi coL {zs,ûol x ffi ALTE10.s8û R* 5.4å0,û0Rs S.46ü,m11Rs 35,üû156

103.Ê1SSåo JoeS doa tsrpoeSF O Vfl-E ETÛ,T3?DHrbT*4ÕHe Rt 1¡1.35t,{¡t}R¡ 1,¡1.350,{m11Rt 1õ4,Of)87,55 eoL {34,Ëû} X 11,5 A,l-T
Ss¡toeSP ¡+!14.?¡tl D¡årioStsrdrdJORi¡AI. A TRFM*¡ OT SA¡{TOS 1t col {2g,7tl x å6 ALTE9.525 Rf 42,385,trRt 4ä.3t5,2û11R* 41.3å5,2fl

SP ffå2.3ü2Rffioksto SÞr¡ffiTRIËIJt'¡A E10.{nütl**r¡û Rt 1t,û4$,mR$ 18.ü49,ä!11Rt 115,70t5fi6 CüL {29,70} X tr ALT
Pffec¡csbagF 3S7.322 DHrioTùlúLl*JORT.¡AL DE FüìiNCENB¡T s c0L {!4,6ûl x 20 ÅLTE11.692 Rü 1E.3rlr!,noRt 1Ê,3ûû,{tû11R.f 123,0ü1tü

5F 397.3ã2Pir¡cic& Bar$nsrGAZETADËPIRAôIGAEA E13,695ßåriû R* 8.050,17R* 8.û50,1711R* 8.fl50,1715 CüL {U4,üü } X 1g ¡LT
træcoSP 6S7.88fr î5,{}mtbtlûStsrtdrdD!ÂR!O DARFGI.AO 1566 CtL {29,6ü} x åö ÅLTE Rt 7.¡t88,tXIRt 7,4S8,0û11Rt ds,0ü

SP 4.t9.,[97J{¡rtdÊf Stxrd*dJORÍ\¡*LT,EJUAE}IA! E18.¡[50Dúri{} R* 14,508,ffiRf 14.5û8,ü011H.* 93,ü01566 COL {gg,7t}l X 16 *LT
GuffiitrHeSF 1.349,113 DiMoStandrdJORI.IIL GUART [J'l¡O$ l€JE &4Ê GOL {?4,70 } X 14 ALTE50.û{¡0 R* ¡16.368,0üRt 4ô.3ñt,0ü11Rt 552,{10

SP 1,182.¡ttgCsreùr¡æ StandrdC.ORNEþ FOFLN.Âñ E17.2fl1tl*år¡û RS lûr,3üI,¡lüR* 1tå.3ü2,¡1611R* 655,79156s cÕL {2{t,7û } X E6 ALT

ggqqTgD

f SEt I{AFffiåt*TO pËSB.S{!t{$t*{tÊ TfAå€.€I* FËçå fOffil*TûtEßPAG.l{irA dt(toL:¡TT VAI-Õf,CftfûoL
2 rG8

tlF vËl*tlr-opftAç-A F@tll-å,çåó tsts. vALû*Fû'ffi*To vÅ,t"of,ïgTû,t-

ggqqT5D

1 sETAilA
il*Tå
Gåfå

gå14
Ê*ü6Å

TOTALV*LffiTåðËI.A

r rËs

FñÀçA Rf,OLË{TGRË8 FOffiÊTOPËçÂpçç6994{f{iåüËvåfçrlLo Ht8.

tr gE8.ûÐ{¡,{tftIIffi tË9,ütü.ü0sÅsArÊOIIAñTAFåohg ftuoleFSsrnsnelStended??t.t{1{tVeiå Såo Fsr¡loGRAîffE SAO PAI..H-O

nt rË.msI000I0ToHT-rl¡ t?tffi

t50Tot¡lTrÞL Rt tjmÆo,m
ËfirôÕt*SåN1tÈ* Êslr¡anslfdüütåfrö tJft¿no 5{turiStáriö 45.üù0,0{tffi9Ù0,tflRT1sËMAt{A {TËËrJåËGl

tsrr$h¿s fi¡üÞrådrr t-ftÈsnoIJni00-1.€ t-trìitårlËSs*r¡ensl ns 2?fr.{rr1û,0Írgü{¡,{t{¡nfi1sËldAf{A {TËRJSËGl3{t0
ôtilnåSåo Fsuh Ssm¡n¡lilôbfåÍiú t.itenaË 5tüttrtr¡ilo m 1.235.00CI,fl0Rt {.2s5.{¡{r0,{r0I1 ClRCUll0 - SE[{A¡'|A

T5 55qeD
1trMAilA

nst
ffiFfiA

GffiÈBT$
¡ FAtË8

Qtr*Ffr.
p€#ÐÐo

tÈtfiçÊ&rciel
TÛT*Lv*L,Gn T&&Ët-À

r#s
pfråûA lrË{*üLO pËçA FSftilATO FËftgtl{ãüAüË

36137
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Tûl¡lT¡!.|r t82 ßt 1.7rrs0&ml3
tdûtt{B8u*ne¡d Sa¡nen¿lRstóghtG 'tt¡ø¡fto ,1.fffl0,ffrn$ft$ l.Ëûü,rlr¡Ifl-ËEMÀI{Å

GtìåôÕtæSåù Sèùårt¡åå ljrrilårÍÈÐi{råtnðrìâRe¡óü¡o* 2 ffi x.to{¡,oütr '1.8{l{1,Ð{¡,lût-sËùlAilÀ'tËÕÕHÈ
Ssnto Anton*: ds Po*a RsNdgtuiaU Iuniùåáùfi¡,SËfrtã11 å 900,00ftts00,00Rû.ltl-ÊEt'ilÂtlÀ

tjt{ûtißPsdmire tåitårbgi€årïåflãttË#ghå 1 s0û,{tfln$s{¡tt,0{¡n$Iil-sËf{Al{A
Fåulffi¡å ReldghaÈlTaOtll€ ItftrÉ$ogi-ËÉr¡ånË fts 5?.ü0r¡,{¡0ftt 7.2t0.0CI1TI;SEfi{A'{A

GfiroÕþÉil{sgitå¡n thtftårtõ8¡"8åü'låflåftslóülo* 1 sr0,ûüftügil{i,ü0ffi18t-sËfr{At{A
illarfÉe ftÉlóg¡{:sÈilûÕoil* 5tlnitÊr¡ùgl'Èåffiåtlå Rt 2?.5{¡{r,0{r4.5{t0.00R$1gt-sËMAf{À

!rråool'FItuÊÉv,å thitádÕ8tåârnånåRÈlúgiris I s{i0,{¡Ðtrg{!f,,{¡{¡ruISl-SËli{Af.lA
lhJ Rslóg¡oeGfirtot€ 11tkriláriogí-NÉtTtånå R$ 1Ð8.e0û,0rfts s.gû{r,{¡{¡Isl-ËËillA{'{A

trilåöÕ|ßtråf,åñÈå Páü[Btã 8içern¿ñcÊelðgio* 'tt.kr¡låfrü sü0,0üftts0Ð,tünt18t-sE'ilAt'rA
Sentor ilÕü-årb ifüenoGtdtÕiG 5tLfrtiÉri{lSam¡nal ftt 45.ù0{r.0{rsËldÀirrA fr€fifsËt) s0{t,0ûRS{

GillûÕrsGecuilar Ss¡nan¿lttlËb-åri: lj¡üent g{1f,tfi¡iår*: ffi E?{t.üoû,t{lgüfl,t0ñü1sËMAf.rA {TËñrsEÕ}
Såü Påulü il{ûütåírã lJû¡nattt&nå 50{ltr¡ltoSem¡nsl { tlRGUlTû-8Ël¡{ål{Å fr$ 1.235.r¡û{¡,0Ðns t.235.tt0,û01

eT$D gÍqqT5D55o
zstn nA I gtNAilAtrËl*tlLÖ PS$A Fû*ll*îo FËR{ÛÍ!{ËlÐAEq TTSO OOSTA

cf,ncåsfo t
fÂtËg

Et*ûtf.
{*RCtF}Îûg

VåIBFTû.8ËI..A
¡ rG8

peA*A fi¡T*L

Mldia AempðrkJåriä Fofis ÞasÈwüarqutl'lÅerapoûo Vle*opo*
{tAt{rliuÀsl

AdËÈirråçåù ilddå å,å idå/entr¿d¿ do
Asroporto {P*ð -1 Èåguåü då

daærtÉarque)
ftt s.flÐÐ,ttüft$ e.f,fl{r,{rfl1

FrirnÈilû dlåa - rñËs

ûofiFlÊtü

Aeroporto Vilempor
{GÀi,lFll'åÀsl

Mldi¿ Àeropûrtráriå ',Fs¡ta lles¿n*aqueH
FrffÉtù nrå* - rnÊ*

rùtTçlãtü

AdÈs¡rxåçEü pÈrtå så fdålstìtr¿d¡ do
Aeroporta {PåÈú -1 ùågilåü dÈ

detanrüeque¡
Rü 11.?5n,ÐüR$ 11.2f;{r,0Ð1

Àerupailo V*ampo*
{t¡qtilFlt'lA*¡

MÍd¡ä ÀËrþpûrtrJåriå Foda tssÊrvüårqilül{ 1
FräÐå*s nÉs - rï*s

co116lato

AdÈËtuåçåù pör'tå *åldåJentrsda do
Àeropoilo {Fhå -1 reguåt de

de*arutaque ¡

R$ 15.75Ð,{rÐR$ i5.?Sfl.ûü

l-l

,Aoropor'to I ntemsc¡onal
ds Sgs Peula

{ËLftARtH-}IOS}

ù{fdia Àer¡opsrtr¡åd¡
{-q¡iltüÕrÉ

demrrü**que
m 149.$CIn,{t{ttFr*rËtrü nrå* - mËe

ftrTFhtû
iûüfi fr¡xo ds dore*rharqus T3

lnt€rvìâÈiÕnål

aonþnto de 2
äqhtüone*

t-l

,AÈfopolto lrltåffi åÈðünål

de Sån Faulo

{GUÅRLã_Fi0Sl

il{ldtui .Asmpoduå#a
Lii¡htüoxa* {oante o

l€Ë,tÈl
¡f

a

Rt 3Ë0.5ilfi,{rüF*¿ üeællfrårq{¡É TE tÈ*tÉ t
l-s*ts

ffiniJntÕ då 4
Íghtüoxtr

Fl*nsto nÉs - rnå*
tür.f$lstü

ffiÐ AÊffiæTO PËçA Ftr¡*¡TO p€ffivfxtt¡R-åû¡t G"lÂilr. v*Læ îofåL Tågüt-A

3B/39



g2JÛI ft¡ tff,tm.oo

il{ldia Â*mpûtuáriå
Aaropolto Vùrampar

{tÂilFlf,¡Åsl

P*sû* *'l g -1

{Ë¡tüs¡qus a
Ð**nüerqueI

flz Totens Ðigitåiir
Segundo ûtå* - *r*s

trfistÈtô15' Rt 1s.5ü{r,ÐÐRs 1ã.5üCI,ilü1

L{ldia Atmpoilr¡åd¿
Aeropudo IrttårñâÈionål

dc Éåo Fer.¡lo

3 digità*e dupla feoo
n¡g a*tsias rolantas

Sagundo må* - *rå*
ffiûÞlâtü

Spot 15i- *m
DiüitåN dup*a

leæ

1t{l* ftuxa
ûËËåüüårEüË
Ëegagrm Tl

,Ft* ffff.uÐt,Ð{t
Õütg fiårìÊål ùoffi

tå{l ülsÊr*üs* d*¿
28.4t{l

frlldie A*ropûrkiårä¡l
Aã$üSür1n lntåff|åtiûñål

d,a Sås Per¡h
f; d{itåiå dupta fa*a
nsr e*taäes rûlåfltËt

Spot 15'- etn
ü*gilål dilPlå

fecs

'i{1fl16 h¡xo
Se*entequt

lntsnl¡cåort¿l T2

Ë$ 115.5ü0,{1Ð
Õùtå úìÈtl{iå! üÐßl

8ffflÐ fuisarçðsç diå
?fr.40{lSugundo mås - rrå*

ùûrtïktú

rll,lldie AeropâúJåt'iå
AÈrùpürtü lntarnacir:n¿l

ds S¡s Per.¡ln

1fiÐfü ãuxt
L¡å*,nrffiårqtlå
florrdstioo TZ

\,fidsaç¡qt 15" 39.ñÐÐ

{I .

ffi 1ü5.5Ðrr,ûüspot {5.- tm
vidsuwsã

Sagundo mås - n**
ffiNTFIÈtÊ

ffitÉ rrìÊ11ÈåË ÈùÍfì

1.3?{l il*arçüe* dit

f#tdt åË*fpffio F€çå FROsÊl¡O LotåLtÎå,*Ao F*ffiÀTO

i

(

(

(

l

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

Totål T¡b¡lr

(

(

(

(

(

'

i

ür6t.6r{VåLOR TOTAL TAAE.A t9tsl Rt l,5aÊJa¡lZ mtGiloffi
TV tmauTo - DlglT^L 3 s"ttã¡ü0

Tr¡ iffnnrta - t¡lðtrû 8.7U3.oûtlLinha VsrrnðtrÞ üS 15- 1SElritA,NA1.2ûå,tr1t)84ü111.44{1 1

Tu lïüm¡to - ftitetrü 1.tl8.{Xtt}Vs*d'* tl2 1g'1215' 53,1,53.1SEftilAHAïüü,ûtr¡84.Ð1

Tu Mirx.rtu - luletr$ Llrfi,ã *¿{.d t1 15-2.5¡t$.{mü 1I1.rl,lü g1s1SElrJfA¡.¡A1.Ê09.6{ì08fi]
TOTAL DIGITAL 2

da TråntEg 7Ë7.1&gTo&s * clrcuåtoa i¡?UB + GF1
gÊ015' R*RiSEI¡lAf{A436.å{n1.68ü11

Dsfika do Trå+n 72îj&2LIHÉ û5 1râü ltxl.1SEI¡{ANAtr14,trn&fiÏ1

LI}I HA ÂIIAREIÂ Í}ilglr^LTOT Ir r-ts¡6.960
Trå¡m 14LAü4 - l-te g515' 1.68{I11 73,1?3,1SElt¡{ANA

da Trårn 143.115r.Atl4 " 4g15' RTSEü¡IAruA82,3äl1.Ë8ü11

de Tråan 5-ä4.9r,3-lllaclqereis, 1ãË 5r5-¡SEI¡IAHAg{.t}Bü1.öE$1

& Tråan lj ü4 - Fs.åbt* 1tr134.844 115g {.9.SEtTilANAffi.1fl!1,68fl
d* Trå¿n 1LA ü4 * üscry Fr¿ke {fi15' 1.SBÛ11

-f5ÍSEfIfiANA
de Tr,Ërn 19.371LÃtld - Coutirlillo 11615- {m,*9..$Ei¡l*NAffi.88ü1.6åû1

da Trånt 15'¡t4.$1Ël-Aû4 * Fsla l*in¡a 1I53 .*9.SEìÍANå89.ü4$1.68ü
da Trårn l-A{H" Filt¡eiroa 5115'123,V62 1,õB{}11 49.SEtvTAH*85.ö&û
d* Trå*n fi1.5û1ljdl4 - Blrtff¡tå E-Í15' m49,$EfuTANå45,3õ01,68ü11

d* ïr$m I,2ö.458L.ûf!4 - S$G Ptrdr, - fuiÕrünÈi 13ü15' oü49,SEi¡lANÀ5t].¡l{t1,ËBû1

Der¡kn daTnårn Lfufts åntrå*ñ tl¡t 15'13&.&1$ 11720 üo1tÌ0ISEü¡IANAffi4.S{n&4fi
TOTAL CPTIT DNGITAL 3 1{6-t60

TTPM I173.557Bffi"s Fry¡dsEs 1gû15- {nI0ûRslSEü.IANA33.Ëtxl1.fi8ü1

tTF¡rl I17t¡.96,rBrto 11ZE 1txl19.ÉmSEfuTAHA3õ.gtr!1.õ8fl

Stu Feudü

TTFfu! l-F¡t¡* Esrnxaffia ¡+S15'I56t"ü{X} 11 ü04Ë.5-ÍüSEûTIANA75.Ë{X}1,68tÌ

2 8EtAilA
I

DOTTH - TdOTAE EililBARCADAg

Fr.t$(o,
#å

FCffiÀ fiËDÉ
10 

FA#'EF

t$t8
iloüffiffit
gftås*Â

T|PS ûË
tGpfiå
TååËI.À

tÍ*Lffi å!!åTå#O
TÂ'ffiLÀ

VåLÛfiTSTÅL
TååËI..åTT IüåBåËt***ÊTFOF*ÂSA åsffiütrTÊÈ pÊçA TT

r,€r{*#ásåo

40t41
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OOOH . TELÂ8 Em SHOFFIT{SE

l2 ö¡¡lJtl.s Rt r.rütra¡.m2.ût¿tsIt¡lü.üilt
SËGTSAB: lûH-22H1 DOM: 14H-3ÐHtranls Ols¡ R$ r.s80"û09.7442 E S SEMANA't 5u¡1.5ûg¡Ês647ü.üû0

Fåtlo ClanË SEüSAB: ltH¿zHl ü0M: 14H-2tH R$ s.00ü"0û9.7442 E S SEMANAl5'I1.5ü328gt475û.ü00
$oustemi Esplsnsda

SORÛCABA
T1SEGjSAB: {ûHi?2Hl DOM: 14H-?0H R$ 15.84t,t05r.15ü3 E S SEMANA15'Ì4r ¿s6tf9.6541.300"00û

Center,¡ala ShopplngSAÛJü5Ê DOSCAMPÛS 1$SEüSAB:'lüH-21H1 DÕM: l4H-2ûH R$ 2r.sûû$043.848ä Ë$ SEMAÍ-¡A15'¡3û.443tût.t3gr "{û0.r0û
MlramarShopplngSANTûS 1.74ü1ûSEG/SABI 1ûH-rÍHl DOM: l4H-lüH R$ 9.600,ü0Ê4.3Sü2 Ë 3 SEMANA1S*Ig.3gÊ5730.ûüû
buåtËm¡Rlbelråo PretoRIBE¡R.AO PRETû R$ { 5.St0,ûû{gs.tgt35375"ûüûSEG/SAB: f ûH-22HlDtMr t4H-2üH s5-?õû2 E g SËMANAfsnlI ts.tûI
Psrque das Bsndelrss R$ 21,900,005'r.1564.l.4Sü113.t54?rfi5û.û00SE{IíSAB; l0H-22H1 DOMr 14H-2tH 2 E å SEMÅNAI5'I

Gallerls Shoppìng Rs Iû-2û0,00t7"û52! E 3 SEMAÍ'IA{ã"¡4.Sü44t.2t8'l495"0ûsSEdSAB: 1ûH-3?Hl DOMr l4H-2tH
lçuatemi Gsmplnas R$ 2r.6rû.00I19.364.2 E T SEMANA15'K22S.598Ê6fi.52Ë4g1.8tû.ffotSEü$AB: TûH-ÊIHI DÛM: l4H-TOH

TAMPINAS

ûrsrnedo Mall R 5.1üû.û{tf 4.fi{sT E 3 SEMANAl5'K3.383gt.û44Brtû.ûûûSEßSåB: TÛH-?2HI DÛM: 14H-TûH
osAsc0 SËtrSAB: f ûH-Ê2Hl DûM:14H-t0HSuperShopplng üsesm R$ r¿.ûrû.ûr24.3fiü1 E S SËMANAl5'Kg.$gö5tJ4ûfû4rû.0ùt
DfADÉMA SÊGISABT ItH-Ê2Hl DOM: f 4H-?ûHFraça ds Maç€ R$ r2.000,007.3082 E 3 SEMAI-¡Af5'K84fiT.5223Ê4t.ût0
BARUER; SÊBSABT r0H-2ÍHl DtM: 14H-2tHhuatsmi Alphsvllle R$ 24.160-ûût4't-?882 Ë 3 SEMAHÅ.lsnK3f fi.ü8{gl1û.ûgÊ586û0.ttû

cüTjÅ SÉG/$AB: I û H¿zHl BtM: I 4l-l-Èül'lShonplng Grsnjs Mann¡ R$ 1g.tût.0ü38"9?Ê2 E 3 SEMAHAf5nK14.t54g2"?841û3St.ü0û
SÄT EERNARDT DOTÅMPO SEÇSAB: l0H'22H1 DtM: l4HntHËolden Squsr¿ Sl'rúpÞ¡ñË Rs f 0.8ûû.0rt7"t52A E3 SEMANA.lãnK4"t044tåt8??5û"û00

SEGISAB: IüH-zIHl DtM: í4H-2SHGrand Flsrs Rs 18.üûS"0r4Ë-ÊS43 E g SEMAT-¡A,l5'Ks3.gztt03"3ûü1S{ .5ûû.ûûû
SEGISAB: TûH'22H1 DOM: l4H-20HAtrlurn Santa AndrÉ Rfi 12nü0,ûûi?.û522 E S SEMANAl5'K4.tü44î.21t75ûû.ût0S,AÍ"¡TüANDRË
SEG|SAB: 1ûH-Ê2Hl BOM: 14H-2{lHABCShopolns R$ r8å{rû.û0ü7.t9öÊ E ã SEMANAl5'Kt?t.7T21g6.2643ôs0û"üûû

We*t Plezå 990"ûûüSEtrSAB: 1üH-zrHl BOM: {4H-20H Rs rg.âtt¡"rü'l4.tf t2 Ë3 SEMANA.l5nK3"3833t.ü44tt
Tietå Plazs sût.0ütSEGTSAB: IûH.?2HI DTM: 14H-2OH R$ 'tg-2üû.t03û.s7ff2 Ê 3 SEMANA1ã"t{Ê4.û54g2.784Tfi
SP Msrkat r "ü5ü.ûûtSEG¡SAEI lûH-?2Hl DÕM: 14H-ÊüH R$ ,19"2ü0,üüt4.61fi2 E S SEMåNA15'K9.983g{.û44ß

Shopping TaboÉa 1ßT.srù.ût0SEGSAB: 1ûH-22H1 DtM: l4H-2ül'l R$ Ê8,5$t,ütgt.g7ö2 E 3 SEMÅNÅ{E'Kü4"ü54gr.784
Shapplng l'{ecões Unlds* g4sr.fi3ü"ûû0SEG¡/SAB: ltH¿2Hl DtM: l4H"2tH R$ 12.tûû,ü04"S?:2 E 3 SEMANA{5'K37tI

Flestå I3482gût.û0t)SEG¡SÅB: TûH-2IHI DüM: I4HI2ÛH R$ 9.00û,0û4.87Ê2 E 3 SEMANA{50K378
D R$ 18.û0û,üû113"48ûÊûgüt"tû0SÊGISAE: 1OH-2ÊHI DÛM: 14H-2ûH 48.73û2 Ê g SËMANAl5nKs?.584

31-û446s0t.ûûûSEGISÂB: 1{lH-22H1 DOM: 14H'1tH R$ 1S-200,0014.81t2 E 3 SEMANA'lsnKs.383
Ssntsna Fsrque S.hopplng Rs 28.14û,0û43.8482 E 3 SEMAII¡Al5'K3û.443tûg.{32188ûû.û00SEG¡SAB: 10H-22H1 DOM; 14Hå0H

tû0.ttoSEGiTSAB: l t H-22H1 DOM:'l ¡tH-2ûHR¿poso Stropplng R$ f 2.0tû.00r9.4882 Ê3 SEMANÅl5'K6^0't 34r.gg2s
Patlo PsuNlstt 1.500.0û0SEGISAB: IûH-?2Hl DOM: {4H-20H R$ 3s.12û.û038"9782 ES SEMANAT50K24.ûf,4o2.784t6
Fátio Þllslenórolis 2t1.5û0.00ûSEGIf$AB: r 0H'2ÊHl DOM: 141'l-2ûH R$ 42.Êt0-0t63.S3Ê2 E3 SEMÅNAI5*Kt .5t7,|44ß24
Parque da Cldade 83"339SEGJSAB; r0H*22H1 DoM: l4H-2tH R$ 3fi.72{t,0t?3.08ûI E g SEMANå'15'K84.584{ß5,22ü3{t
Maf^ð Tuffru\ol 2d{rû,0ûû$E@SAB: f ûH¿zþllDOM: .|4H-ltl'l R$ 28.û8û"0û24.tËû2 E3 SEMANÂ15'K9.3985{"74û{0
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Søoll
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FftÈhåû Frsto,e Fr¿nea

ns tl.988,U21.üãs.4i í3{1,{HtRTt.p,fi{lt_Prineilu rnå*lmlns
ûe*top f Tshlst I

tdöh¡È
Srboe*d g?{tË?5{lSerrne*JGË {Glôbü ËËSùrtÉll

t¡nÊhs* å rÈdiãö

ns 30.t1?5,u41.Ðüf .25n2{t,{¡{ratt.P.*{lLPlitfie*s måallorns
fl**ktoB / T¿hkt /

iltoükFün¿rd g?ltlü5{lBennsrJGl I Såo Gaños ã rsüi¡tÐ

Èü 4ff.?rt,821.358.ñ413{t,t{tnst.F.lrllLFr"rTrå¡ü t:nåËþlo¡ne
tËrlrtüp I Teülst I

ilåüh¡å
fifro¿td g?ûÍ25uËsilñsrJGl / f,fråfãr F¡atCI s

Fren*¡

ffi 1r.sÐ?,94åË5.s8rEü,{¡{rfttt.F.il{lLF*'rnaln *rå*Flo¡na
üer*top f Tehlst tr

$Íüb¡Ê
tlho¿*d gftrt?5ü8¡nnsr,jË1 lFkåriÈåhá È r€g¡åú

ffi 91.!¡t?,ütrt.5ü2.35ü2Ð,Ð0Êst.P.Ír{ll-Prinefu vnå*l"toma
üåcú(tùp / Tahltt I

fr*oüls
E*osrd Sftld5{lËsnnsr.¡û{ ,r ftrçlnås È rsg¿äà
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Í?{1tt50

3û0.000,ft0R$üstlttôo f t¡obfÉile¡ùssrd { 97ûx{5{1üennerJGhhÕ.trúr 15.ûfl{1.nfl{r?ü,tûfi*T.F.MILFùnäåTr n*s - ao*nletotan¿b
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't

ildohlÈ
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Fnrtak - Ditftak VtdËoÊ 6,8Ë$åR$ 13S.{ruO,{X}4l/fdåû dÊ 15'psa vç[crårçåo noa Fortels Dltitåh

1,üg?åRt 98.00û,trlMtüå S.gsfffl€rcedü - DüSH 1l/fdão d6 15- pra Tå|ffi {gryarmercÐdÕ€}

3,11'?tR* ñ5,ü0o,oo4VfdË'û dÊ 15'pua Tefu { ftrlÊkö, ffäm, *ilropç*lgí edifTc¡oÉ cofirsdciek * ræidåncidit}[¡ltüs EnÈwcsda - .DOÛH
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42,16ì:?åt/Tk Ëû's 30' Rü 853,0ü0,ütr01 f$rnÊ d* Ëtr conn derivryåq frå 3tr

*nrwt#n*nto - Þudu$o

Vf,å.O*E$ BE PROTBUç¡O . C*IU*PAI'úilÅGS\ÍER{TÐ D'E $T'O PAULO

lü¡tr¡*¡l Qu*nt$ddr *n¡rcthrnts 9Ë

VcrbÐ Tffi ds ll,tlßB e ltl'&o ttrlfd*¡ t{xrK

48t49



Dbtrlbr¡lflo Güd dr t¡tbr

93r

Dlstrlbu¡fåo da llerba - llþlo TV Ahrta

5ltÍ

13t6

13t6

wX

\

DNstrlbulção da Verba de Mfdla Por Melos
ttx

15t6

t0tú

Dlstrlbulção da Verba - llllelo TV Fechada

t¡'l

rIVlùst¡
rWf{úlsdr

f,{do

r¡sffll
rArhtr
rOO{

ÞooH

Olftrl

rGtoùoeåt . Gtobollr*r

rcloåffill-Vþ.
Glotocrt -ilrürfw

:Cobo¿¡t -lhh'g¡rl

rittr
Proûçe

3t(

1!n6 rWGlobo

îf Rrord

rws8r
Ë M¡rd

Wßüd* W

ulr

50t51



?7X

Dbtdhlçlodr Tlrlbr -ltdo n¡do

Dhuåu¡r¡o dr vGôt - illGþ rarFo

r tnüsor¡¡ Grndc 5P

f,mLsor¡¡ Pteç¡¡

rvs sP

DbtrËslËo dr lñ;h 'llldalorn¡l

¡rnú

Dl¡blbulçlo dr lårtr - tlrfo OOtl

11I3

8916

stt(
rfot¡¡dc3lo ?rrå

JsnrhFnçer

r h,ldlårlo tkbrno

r P¡lnd AÊÍoporto

52t53



r^
l'
r.
(^'

r
('
r'
('
('
t=

t-
l-
r'
f'
(
t'
(

(
(
(
(
(
(

(

(
(
(

(

(

(,
(.

(

I
(_

(.
(,

(.
L
(

L
t_.

(,.

t..
L
L.
L.
(..

(_.

L,

DffirJÉodrlffir -lLbDOOII

lta

ltr
rlr&d Acforofb

rOOOH ãmårrtd:
rmH thopfff:
æHËilT&

r9OOH $prnwndo¡

ilt[

27?ß

UrtrlhdÉo d¡ ìñör -ßldo Dbftrl
ült6

:ktrl h¡lonCr

r&¡r¡dcg $oûC¡

¡rbb Udco

61r

54t55




