
,93

IIr



F' .Ð
<J

o



vío¡o DE LANçAMENTo Do souND BRANDTNG

O PROBLEMA QUE SE PRETENDEU RESOLVER:

O vídeo teve por objetivo apresentar a nova marca sonora do metrô para os passageiros e
o público em geral, explicando a inspiração e a homenagem ao Maestro Heitor Villa-Lobos.
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souND BRANDTNG (MARCA SoNoRA)

O PROBLEMA QUE SE PRETENDEU RESOLVER

Assim como um logotipo, o tema musical ganha novos estilos e arranjos e passa a
ser utilizado em todas as peças digitais do Metrô de São Paulo. Apresentamos alguns
exemplos de utilização:

. Campanha Endomarketing Dia dos Pais sob o tema "Meu Mascarado Favorito"

. Vinheta de Abertura da apresentação do PMO - Project Management Office

. Vídeo de Lançamento do Metrô Consulting

. Vinheta de Abertura do Metrôcast - Podcast do Metrô de São Paulo
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ANúNcro - cADERNo EspEcrAL suMMtr tMoBtLtÁRto

O PROBLEMA QUE SE PRETENDEU RESOLVER:

Buscando consolidar e ampliar, junto ao público formador de opinião, empresários e o
público em geral, a imagem da Secretaria da Habitação através da CDHU, o maior agente
estadual promotor de moradia popular no Brasil e seu modelo de atuação, com destaque
parc a PPP da Habítação - Parceria Público Privada, foi realizado o projeto de Branded
Content, em parceria com o Media Lab do Estadão.

O projeto teve início no mês de abril por ocasiäo da realizaçâo do Summit lmobiliário,
promovido e realizado pelo veículo em parceria com o SECOVI, em que empresários e
especialistas do setor discutem as perspectivas do mercado imobiliário.

Durante o evento, o Governador Geraldo Alckmin lançou o edital de concorrência da
primeira Parceria Público-Privada (PPP) da Região Metropolitana de São Paulo: a
concorrência internacional da Nova CidadeAlbor, que pretende construir 13,1 mil moradias
em uma área entre Guarulhos, Arujá e ltaquaquecetuba.

Aproveitando o lançamento e a publicação do caderno especialde cobertura do evento, foí
veiculado um anúncio da CDHU convidando empresários a participarem da concorrência.

O anúncio cumpre a função de apresentar o empreendimento, o modelo de negócio e
convidar empresários a conhecerem e participarem da concorrência.
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MATÉRIA BRANDED CONTENT - COMPLEXO JÚLIO PRESTES

O PROBLEMA QUE SE PRETENDEU RESOLVER:

Buscando consolidar e ampliar, junto a empresários, formadores de opinião e a população,
a imagem da Secretaria da Habitação através da CDHU, foi implementado um projeto de
Branded Content em parceria com o Media Lab do Estadão.

Nesta publicaçäo o objetivo foi apresentar o Complexo Júlio Prestes, obra realizada
através da PPP - Parceria Público-Privada, que irá revitalizar o centro da cidade de São
Paulo e oferecerá mais de 1.200 moradias populares, áreas comerciais e uma escola
de música. Lançando mão de infográficos e entrevistas, a publicação cumpre o papel de
apresentar o Complexo, o modelo de negócio da PPP e o impacto social na região central
da cidade.
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sPor 30" - nÁoro esuoÃo

O PROBLEMA QUE SE PRETENDEU RESOLVER:

O projeto de Branded Content, realizado em parceria com o Media Lab do Estadão, teve
início no mês de abril por ocasião da realização do Summit lmobiliário, promovido e
realizado pelo veículo em parceria com o SECOVI, em que empresários e especialistas
do setor discutem as perspectivas do mercado imobiliário.

Aproveitando a publicação do caderno especial de cobertura do evento, que contou com
anúncio da CDHU convidando empresários a participarem da concorrência, a estratégia
foi reforçar esse convite através da veiculação de um spot na rádio Estadão.

O spot cumpriu a função de apresentar o empreendimento, o modelo de negócio e convidar
empresários a conhecerem e participarem da concorrência.
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WEBSÉRIE. EPISÓDIO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

O PROBLEMA QUE SE PRETENDEU RESOLVER:

O destaque do projeto de Branded Content realizado em parceria com o Media Lab do
Estadão foi a produção da websérie "Mudar para Melhor", veiculada no site do veículo
e redes sociais da CDHU em oito capítulos, que convidou mutuários e representantes
do setor imobiliário a falarem sobre as etapas da construção e entrega das moradias
populares.

A websérie permitiu apresentar ao público, com linguagem simples e emocional, as
etapas de um projeto habitacional - como nasce, a preocupação e o foco na qualidade
construtiva das obras, a importância da regularizaçäo contratual, o sorteio das moradias,
o impacto das obras na vida econômica da região e os Convênios e Feirões realizados
para ampliar ainda mais o acesso à casa própria.

Destacamos aqui o episódio que abordou o impacto econômico e social dos
empreendimentos CDHU cumprindo o objetivo de demonstrar que a companhia
vai além de realizar o sonho da casa própria, gerando empregos e oportunidades
de empreendedorismo.
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WEBSÉRIE. EPISÓDIO SORTEIO

O PROBLEMA QUE SE PRETENDEU RESOLVER

O destaque do projeto de Branded Content realizado em parceria com o Media Lab do
Estadão foi a produção da websérie "Mudar para Melhor", veiculada no site do veículo
e redes sociais da CDHU em oito capítulos, que convidou mutuários e representantes
do setor imobiliário a falarem sobre as etapas da construção e entrega das moradias
populares.

A websérie permitiu apresentar ao público, com linguagem simples e emocional, as
etapas de um projeto habitacional - como nasce, a preocupação e o foco na qualidade
construtiva das obras, a importância da regularização contratual, o sorteio das moradias,
o impacto das obras na vida econômica da região e os Convênios e Feiröes realizados
para ampliar ainda mais o acesso à casa própria.

Destacamos aqui o episódio que abordou o processo dos sorteios realizados e sua
importância como processo democrático e transparente, possibilitando a todos a mesma
oportunidade de realizaçâo do sonho da casa própria.
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LUZ RECEBE CONSTRUÇÃO DE MAIS MIL MORADIAS 
PARA RECUPERAR A REGIÃO 
As obras do Complexo Júlio Prestes são realizadas por melo de parceria públlco•prlvada 
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NOVA VIDA PARA O CENTRO HISTÓRICO 
Projeto traz moradias e ajuda a revitalizar a região 

O complexo teri um total de 
1.202 apartamentos 
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Campanha: ProJ~to lnslituc1on~Branded Content 
Peça: Matéria Jornal Formato: 29,7 x 52 cm 



3-CDHU C 
Campanha: Pro1eto ~tuoonal-Branded Coott!fll 
Peça:Spot3o· '----



4- CDHU Í €< 
Campanha: Pr()Jeto lns~l- Brorded Con!Mt 
Peça: Webséne • Desenvotwnento Eoon6m:co 
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t . P.letro de Soo PJUlo ""'\ 
Campanh.a: SO\Jl\'O BRANOING {?.brca Sonora) 
~ : Vtdeo dê \..anç(lmeo:C 



2- Metrõ de São Paul C' 
Campanha: SOUND DING (Marca Son 
Peça: Vinhetas Divers --




