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3.2.I.1 Raciocínio Btñsico

Hoje, os govemos mais capacitados säo aqueles conectados com as melhores práticas de gestão

mundiais, orientando suas políticas púbticas em prol de um desenvolvimento sustentavel que englobe todas

as atividades humanas e integre o crescimento econômico à justiça social, conforme estabelecido pela

Agenda 2030t da organização das Nações Unidas (oN{.I) - da qual o Estado de São Paulo é signatário e

ganhou destaque internacional pelo pioneirismo.

Mesmo diante de um ceniário de retomada econômica com as perspectivas de apaziguamento da

andemia da COVID-l9 - o produto Interno Bruto (PIB) paulista cresceu 1,7%ono primeiro fimestre de202l

e tem projeção de 7 ,Svopara o ano2, maior do que a estimativ ú de 4,5vo para o PIB brasileiro -, os paulistas

não säo imunes ao impacto da maior crise sanitriria do século. segundo pesquisa da Fundação Getulio vargas

(FGV)4, a média das rendas individuais do trabalho na população de idade produtiv4 incluindo os informais

e os sem ocupação, caiu 10,89% na pandemia" sendo que a queda de renda da metade mais pobre foi20'81'%o,

quase duas vezes maior que a da média.

Nesse ânrbito, o incentivo contÍnuo à cidadania é uma das principais medidas em direção ao

desenvolvimento sustentável e atempos melhores par¿ù ¿rs populações mais vulneráveis. Mobilizar as pessoas

e conscientiá-las sobre seus direitos e deveres e sobre como podem tansformar suas comunidades é

especialmente importante durante tempos dificeis, de crises como a da pandemia de COVID-19, já que é

dessa mudança de comportamento que dependem os esforços para combater grandes obst¡iculos, de acordo

lom análise do Banco Mundials que visa ao engajamento de cidadãos'

o pleno exercício da cidadania pelas pesso¿Ni - sob condições democráticas, salienta o documento-,

estabelece uma relação direta ente a melhoria da qualidade de vida da população e o aprimoramento dos

serviços públicos, atém de melhor govemança, inclusão social e empoderamento dos mais vulneráveis' No

entanto, os resultados dessa interação mutuamente positiva variam de acordo com diferentes contextos -

sociais, políticos, econômicos, arnbientais, culturais, geograficos e de dinâmicas de gênero' E dependem da

capacidade mobilizadora do Estado.

)

1 Agenda2030 daONU bit.ly/3hlMBgu
2 Release da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado bit.ly/3hmCuuC

3 Reportagem da "Infomoney" sobre o PIB bitly/3qM9kK5
a Pesquisa da Fundação FGV billy/2TZlSSc
s Documento do Banco Mundial sobre cidadania bit.ly/3wCfUns
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Alicerce das principais iniciativas relacionadas à cidadania no Estado de Säo Paulo, a Secretaria da

Justiça e Cidadania (SJC) surge como ptryer fundamental ao atuar para engajar os cidadãos partindo da

visão de que o acesso à justiça igualitaria é direito primordial do ser humano, conforme fundamento no

Programa Estadual de Direitos Humanos6.

Em constante articulação com instituições ligadas àjustiç4, à cidadania e aos direitos humanos, a SJC

atende e orienta os cidadãos de perto, com uma abordagem inclusiva e direta e tem como uma de suas

principais frentes o Centro de Integração da Cidadania (CIC)7, estabelecido em 2010 e desenvolvido pela

Coordenação de Integração da Cidadania.

O programa oferece à população, especialmente às comunidades de ¿i¡eas de maior vulnerabilidade

rcial, uma gama de serviços gratuitos que resultam da integraçäoo em um único espaço, de parceiros tão

diversos como Defensoria Pública, Polícias Civil e Militar, Fundação PROCON, Instituto de Medicina Social

e de Criminologia (Imesc), Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Detran, Conselho Tutelar, Banco do

povo paulista, INSS, Instituto de Pesos e Medidas, prefeituas, universidades públicas e privadas, além de

organizações não governamentais.

O intuito das 17 unidades CIC instaladas na Capital, na Grande São Paulo, no litoral e no interior do

Estado, além dos postos itinerantes que fazem parte do programa, é oferecer oportunidades de participação

popular e formas alternativas de acesso à justiçq fortalecendo assim as redes e as ações comunitarias que

visam ao desenvolvimento local e à educação paraacidadania e os direitos humanos. Em cada unidade CIC,

além do acesso a serviços públicos, por exemplo, são oferecidas palestras sobre temas diversos; oficinas

culnnais; cursos profissionalizantes; orientações sociais e jurídicas; mediação comunitária de conflitos;

rtividades educativas; e emissão de documentos pessoais, como carteira de identidadeo carteira de trabalho e

segunda via de certidões.

Os projetos itinerantes do CIC reforçam a estatégia de inclusão ao levar os serviços para areas com

alta vulnerabilidade socioeconômicq melhorando as condições de vida do bairro, da cidade e do Estado. O

ttCidadania em Movimentott busca aproximar o Estado das comunidades, com oferüa de serviços como

documentação; orientação jurídica social e previdenciária; mutirão de perícias; balcão de emprego;

apresentações culturais, oficinas e brincadeiras para crianças; orientações e serviços de saúdei atividades de

beleza e bem-estar. O ..Sabadania" oferece serviços não prestados durante a semana, como triagem e

encÍtminhamento odontológico e oftalmológico; exame de pressäo arterial; corte de orientação social

6 Programa

' Página do

Estadual de Direitos Humanos bitly/3xMFRlX

Centro de Integração da Cidadania bit.ly/3e8ewmpo Li:,fBf;#:"i",qïå',1',:'iå",t1"3i1ä:i'i) I Tel: 11 3807.6146

0ï

o



)

e jurídica; apresentações de teato e mostras de artesanato; dentre outras iniciativas. E o ttCasamentos

Comunitáriostt tem como objetivos a regularização da situação civil em comunidades carentes, o

fort¿lecimento do vínculo familiar e arealização do sonho dos casais que não conseguem arcar com os custos

do casamento no civil.

Reforçar e arrpliar o entendimento dos cidadãos quanto ao seu papel na construçäo de um frrturo para

todos, sustent¿vel, e também quanto à função primordial do CIC, da SJC, para que essa realidade seja

atingida, são ações que devem partir de um planejamento de comunicação cuidadoso.

De acordo com análise qualitativa de mídia (medía audit) rcalizadapela Pridea Comunicação para

esta concorrência, que realizou entrevistas junto a profissionais da imprensa local e nacional, ainda há pouca

percussão e entendimento sobre os esforços da pasta relacionados à promoção da cidadania na abrangência

que o tema suscita. Tanto uma editora da revista *IstoÉ' quanto um repórter do portal "G1", ao serem

questionados sobre qual imagem têm da SJC, mencionaram o envolvimento da secretaria em debates sobre

direitos humanos e questões envolvendo minorias, como racismo e feminismo. Um jornalista da TV Gazeta

mencionou a atuação da pasta em denúncias em geral, como as que envolvem'ofraudes na vacinação".

Nenhum dos consultados citou o enfoque da pasta na prestação de multþlos serviços paxa os cidadãos, a

atuação amparada em parcerias, nem a capilaridade de suas ações no Estado visando chegar nas populações

mais vulneráveis dos pontos de vista socioeconômico e cultural - aspectos que, portanto, devem ser

priorizados no trabalho de imagem desta Secretaria.

Sendo a comunicação a base para o melhor entendimento dos cidadãos sobre as ações de governo, a

divulgação do CIC deve passar, fundamentalmente, pelos propagadores de informação e opinião - imprensa

influenciadores. Para fiazer maior visibilidade aos Centos; seus projetos; e aos impactos positivos dos

servigos e ações para a população e para a formação de cidadãos engajados e atuantes, a equipe da Pridea

planejou uma divulgação em larga escala das políticas públicas da SJC por meio do CIC.

Estruturamos um Plano de Ação, estabelecido em premissas e pilares descritos a seguir, em que o

prognma de cidadania do govemo se torna mais reconhecido entre os paulistas e tarrbém nos âmbitos

nacional e intemacional, destacando a SJC por sua visão esûatégica, humanist¿ e de longo prazo. O Plano

deve colocar em prática uma arrpla divulgação multiplataforma das iniciativas criadas para essa finalidade,

incentivando assim o engajarnento da sociedade e o reconhecimento do trabalho fundamental desta Secretaria

e do Govemo do Estado de São Paulo.

3.2.1.2. Plano de Ação
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a) Estratégia de relacionamento com a mídia

As ações do governo estadual, por intermédio da Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC) e de seu

progrrima..Centro de Integração da Cidadania - CIC', ganham importância ainda maior diante de uma

crise sanitária sem precedentes, que deixou e deixará marcas na sociedade, especialmente nas populações

mais vulneráveis. para combater esses impactos negativos e reforçar os aspectos inclusivo e igualitario que

a¡npar¿¡rn o desenvolvimento sustentiivel almejado pelo Estado, é frrndamental repensar e aprofundar a

percepção, pela mídia e pelo público, das políticas que estimulam o exercício cidadão e sua relação com um

futuro melhor.

Apesar dos esforços já empreendidos pela atual equipe de comunicação, a Pridea acredita que é

possível explorar ainda mais o potencial, especialmente junto à imprensa e aos influenciadores em geral, das

ações em prol da cidadania no contexto paulista. É preciso tomar mais cla¡o o escopo do CIC, com enfoque

em múltiplos serviços e em atividades educativas e culturais, e atrmentar a adesão popular a ess¿ts iniciativas.

Sugerimos, para tanto, buscar uma maior repercussão das pautas relacionadas ao programa nos meios

tradicionais de comr¡nicação - jornais, rádio, televisão, tanto regionais quanto nacionais e internacionais,

dependendo do caso - e também trabalhar na construção de uma forte presença online. A estratégia posiciona

melhor a instituição para o atendimento das crescentes demandas digitais do nosso tempo -segundo estudo

da Comissão Europeias sobre serviços govern¿rmentais, cada vez mais os cidadãos procr¡ram serviços que

resolvam seus problemas, mais personalizados, que propiciem participação e engajanento em discussões

públicas. Com a pandemia, a tendência foi antecipada ainda mais com as restrições de atendimento presencial

ras repartições públicasn p*u combater o coronavírus. Por fim, o reforço da presença online alavanca a

própria presença fisica do programa, que tem na atuaçäo em campo uma de suas características principais.

Observamos que nas mídias sociais - o meio preferido de obtenção de informação por um público

amplo e jovem l0-, não há representação específica, ou canais oficiais, para o CIC, otr' pelo menos, com esta

alcunha - no youtube, por exemplo, há o "Canal da Cidadania"ll da SJC, mas que abrange notícias de outros

progr¿rmas e projetos paraalém do CIC. Apesar de boaparte do público atendido pelo programa ser excluído

digitalmente, ou sej4 sem acesso ou com alcance reduzido à intemetl2, consideramos que importantes

8 Estudo da Comissão Europeia bitly/3xBcþd
e Releæe do Govemo do Estado de São Paulo bit.ly/3ASHKzi
r0 Matéria do *Meio Mensagem" sobre consumo de informações pelos jovens bit.ly/3)dfROs

11 Conta Canal da Cidadania no Youtube billy/3eal7dj

. 12 Matéria do "Estado de S. Paulo" sobre exclusão digital bitly2UllhqaR
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influenciadores desse público são os jovens, líderes comunitários e jornalistaso que buscam e consomem

informação primordialmente de forma online.

No medía audit rcalizado pela Pridea, um produtor dos telejomais locais da TV Globo disse, ao ser

questionado sobre o que sabia do CIC da SJC, que ouvira falar do Cento "por releases", e sugeriu criar um

canal só para o progr¿tma para "centralizar asnotícias e facilitar buscas específicas". Um repórter da mesma

emissora aconselhou ainda a criação de um portal com "linguagem mais simples e direta, sem cara

institucional ou jargões" - opiniões em sintonia com nossa Anátise de Mídia, detalhada adiante, que aponta

paraanecessidade do emprego de uma tinguagem mais simples sobre as iniciativas da pasta. Nesse sentido,

a comunicação figura como parte inerente ao programa, atuando de uma ponta a outra do processo,

articipando, junto aos gestores públicos e dos demais agentes da sociedade, desde a concepçäo dos discursos

até a implementação, monitoramento e avaliação dos resultados das ações de engajamento para a cidadania.

O fluxo de informações a que todos são expostos diariamente e a velocidade com que se propagam

tomam vital uma postura atenta" proativa e rapida seja para corrigir informações equivocadas ou falsas, seja

para aproveitar os assuntos do momento e gerar conteúdo de relevância. Contando com profissionais

experientes em atendimento a contas do setor público e, ao me$no tempo, com um time profundamente

antenado com os novos tempos, como especialistas em redes sociais, jornalistas de dados e infografistas, a

pridea sugere explorar melhor o que já existe e criar novas frentes. Sugerimos üabalhar também em uma

divulgação amparada em cases, que demonstrem claramente o impacto das ações dos CICs na vida das

pesso¿rs e na educação para a cidadania" com uso dos recursos mais modernos em storytelling.

Juntamente com a comunicação dos serviços e atividades de maneira simples e cenÍalizada, com

valorização da experiência do usuário, e a divulgação de histórias que despertem identificação e emoção,

priorizaremos um material visualmente interessante calcado em fatos, baseado em evidências e resultados a

parth dos dados gerados pelas ações. Esses números, obtidos na SJC e nas secretarias e órgãos parceiros,

terão atualizações constantes à medida que novos dados são gerados e se tomam disponíveis.

Reforçar a promoção da cidadania no Estado de São Paulo, tendo o CIC como propulsor deste

movimento, possibilita também o reconhecimento do habalho e do esforço dos profissionais que ali atuam.

A partir da pesquisa que envolveu análises quantitativas e qualitativas, a Pridea se baseará em cinco pilares

estratégicos para o desenvolvimento de seu Plano de Ação junto à comunidade, à

de opinião. São eles:

- Trabalhar o tema "centro de Integração da cidadania - clc"

meio da SJC, como um agente de mudanças essenciais para o desenvolvimento sustentável com foco nd

_ inclusão, justiça e cidadania, selando compromisso com o presente e o futuro;

) o o [ïäffË:'iL#:"i"'iîå'.1'f'ïitl"8ilä:i
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- Reforçar a importância da promoção da cidadania na recuperação socioeconômica e na melhoria

da qualidade de vida dos paulistas durante e depois da pandemia" demonstrando suas aplicações práticas em

histórias reais de pessoas impactadas positivamente pelas ações do CIC;

- Evidencirir o progtesso das ações do programa, prestando contas à sociedade e posicionando o

govenxo, via SJC, como fomentador dajustiça e da cidadania em São Paulo e no País e por meio de conteúdo

multiplataforma amparado no que há de mais moderno em análise de dados e storytelling.

- Desenvolver a percepção da SJC como um órgão articulador e em constante diálogo com parceiros,

públicos e privados, em todas as esferas federativas; e com a sociedade, promovendo mobilização e

engajamento por melhorias;

- Ampliar aparticipação de especialistas da SJC como porüa-vozes das potíticas públicas em prol da

cidadania, reforçando o caráter humanista das ações do Govemo e de forma adequada aos segmentos com os

quais se pretenda comunicar.

para a execução deste Plano de Comunicação, a Pridea estabeleceu premissas e determinou ações

que contemplam um cronograma com providências de curto, médio e longo prazos, detalhadas a seguir-

- SJC no enfrentamento e recuperação da pandemiq rumo ao desenvolvimento sustent¡ivel: divulgar

para a imprensa as múltiplas ações do CIC em favor da justiç4 da inclusão e do exercício pleno da cidadania.

É crucial demonstrar o impacto que as medidas - dos serviços mais variados, como acesso a documentos,

capacitação e atendimento médico, às atividades culturais e de Lazer - têm nas vidas dos indivíduos. A

imagem do CIC seráreforçada como a de r¡¡n hub deboas práticas cuja atuação beneficia atodos.

- "Banco de Cidadãos": ampliar o banco de personagens de cidadãos que tenham histórias marcantes

le superação após ações da pasta. Dessa formq serão oferecidos para os veículos de imprensa - antes da

publicação no porûal, em alguns casos - além dos conteúdos convencionais de divulgação, personagens que

poderão compor e humanizar as notícias.

- Vozes dos Experts: mapear os principais gestores, especialistas e profissionais que atuam na SJC e

no CIC, bem como suas ultimas iniciativas no program¿L Desta formq a Pridea criará trm documento com

nomes para disponibilizar de maneira permanente à imprensa e para assessorá-los em participações de

eventos nacionais e internacionais sobre cidadania. A prática reforça o nome da entidade como celeiro de

profissionais de excelência atuando na construção de imagem moderna e com propósito, e ampliando sua

legitimidade junto aos cidadãos.

A Pridea sugere ainda algumas ações dento do tema'6Centro de Integraçäo da

com a finalidade de ajudar o órgão a se comunicar mais efetivamente:

. CIC"
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- Mapeamento de canais de comunicação a serem ativados: a prática inclui os canais oficiais do

governo e da própria SJC e garante, tendo como base os objetivos detalhados anteriormente, uma

comunicação mais assertivajunto aos públicos-alvos das ações. A construção de um estreito relacionamento

com a mídia permitirá que as ações sejam mais bem-assimiladas pela sociedade e ampliará o diálogo com

diversos públicos. Em parceria com a equipe de redes sociais da pasta e do governo, a Pridea dará subsídios

aos profissionais da comunicação digital na produção de conteúdo para outras plataformas, garantindo uma

conversa ativa com os usuários e funcionários da entidade.

- Planejamento estratégico e definição das principais mensagens: os conteúdos a serem trabalhados

serão sugeridos pela Pridea e alinhados com a SJC, em especial com a Coordenação de Integraçäo da

-idadania, do CIC; as secretarias; entidades e progrcmas parceiros; e representantes da sociedade civil,

como líderes comunitários, garantindo assim a unidade dos discr.¡rsos dos porta-vozes e materiais divulgados

paruaimprensa.

- Gerenciamento e prevenção de crises: é importante que a SJC esteja preparada para lidar com

problemas operacionais e de imagem cujos riscos serão detalhados adiante, disponibilizando respostas

rápidas e informando a população sobre as providências tomadas pelo poder público. Para lidar com esses

episódios e mitigar seus efeitos negativos, a Pridea criará um documento com pontos de fragilidades e

eventuais crises que possam ocorrer apartir deles na imprensa ou n¿ß redes sociais. O material será submetido

à Secretaria Especial de Comunicação (Secom) e afrlølizado mensalmente, ou mediante novos pontos

sensíveis e fatos de mídia que envolvam o órgão e sua reputação.

b) Ações a serem desenvolvidas pela contratada junto à mídia

Baseada nas premissas e metodologias descriøs acima, a Pridea implantará ações com foco

específico no relacionamento com veículos de imprensa e formadores de opinião para infonnar apopulação

e mostrar caminhos que levam ao desenvolvimento da cidadania, tendo a SJC, por meio do CICr como

rçferência. A Secretaria será enfatizada como condutora de um programa inovador, fiansparente e

humanitário, em diátogo com o mundo e conectado com as melhores práticas globais, por meio de um

cronogr¿rma estratégico de divulgação, segundo o qual a assessoria de imprensa atuará proativamente.

O cronograma englobará, a curto prazo, ações tadicionais, como coletivas de imprensa" postagens e

envio de releases até, amédio e longo prazos, nov¿ts abordagens sugeridas pela Pridea visando

públicos, a seguir:

- "Portal CIC": reunir, em um portal dedicado, todos os serviços, anúncios, releases, notícias, cases,a

)

entrevistas e estatísticas do progfttma CIC da SJC. A Pridea atvarâ na sugestão de pautas,
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personagens, produção de matérias e na produção e curadoria do conteúdo. A ideia é explorar o

conteúdo existente no site da SJC em um canal distinto, ou seja" será arquitetado um material

multþlataforma próprio nos formatos de texto (notas, matérias, artigos, posts), imagens

(infográficos), áudio Qtodcasts, rádio) e vídeo, e em parceria com as equipes de comunicação dos

órgãos correspondentes, com interface fácil para as redes sociais da pasta e o conteúdo dos parceiros.

Partimos de uma concepção que respeite os padrões e templatesjá estabelecidos pela Secom para as

páginas do Governo do Estado, consagradas pelo estilo clean e intuitivo, e ao mesmo tempo, com

inspiração em outras iniciativas premiadas. Citamos como exemplo o portal do governo norueguês,

'1',{orway.no"l3, que tarnbém tem a experiência do usuiirio como prioridade, com destaque para a

linguagem simples, direta e acessível. Em sua home,há colunas com tópicos definidos simplesmente

como "situações de Vida": o'Procurando Trabalho",'oCasando",'oMudando",'Chegando àNoruega"

etc. Para cada tópico, há subpáginas com caminhos possíveis, como, no cÍtso de quem procura

trabalho, os direitos para quem esta desempregado; como requerer seguro-desemprego; cursos de

capacitação; passo-a-passo pata se recolocar; dicas para currículo; ofertas de vagas etc. Sugerimos

trabalhar em umahome nesses moldes, que privilegie os serviços - t¿nto a simples explicação destes,

quando só for possível um atendimento presencial, quanto a possibilidade de realiá-los de forma

online caso a instituição migre alguns para o meio digital. O formato idealizado para o portal CIC

atende ambas as sifuações, e com recursos de acessibilidade para inclusão. Como exemplos de

subpáginas, sugerimos:

o Serviços: subpáginas explicativas para cada serviço, conforme mencionado acima;

r Notícias: as ultimas notícias do CIC;

o Entrevistas: bate-papos com cidadãos, gestores e especialistas envolvidos com o programa,

em vídeos com transcrição de texto;

o Faça você mesmo: subpágina de capacitação ao estilo DIY (do-it-yourselfl, com cursos online

disponibilizados gratuitamente. Temos como modelo o portal de cursos "Domestika'014, com

vídeos curtos e dinâmicos de base teórica e priític4 voltados em sua maioria para públicos

iniciantes/leigos. Os especialistas do CIC poderão ensinar, por exemplo, técnicas de

artesanato, além de oufios cursos comuns dos centros;

13 Portal do govemo da Noruega bit.ly/3hvo78G
I Portal de cursos Domestika bit.lyl2Vaty3
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Histórias humanas: a intençäo é apresentar histórias de superação com apelo à emoção e à

dimensão humana" que gerem identificação e levem a uma maior percepção de como as ações

do CIC impactam indivíduos, famílias e comunidades. Um exemplo de instituição que

mantém umapágina dedicadals a cases, com visual arojado, é a ONU;

Números humanos: criar formatos interessantes que privilegiem a experiência de fruição de

um conteúdo de "prestação de contas", com números que demonstrem o andamento das ações

do programa" parâmetros e indicadores, e como as metas estiio sendo atingidas. Isso será feito

a partir da integração de bancos de dados dos CICs, dos projetos itinerantes e das diversas

instituições parceiras. A extração analítica desses dados permitirá a aplicação de técnicas de

storytelling e visualização criativa das estatísticas, levando a pautas criativas, com apelo

visual e alto nível de segmentação - poderäo ser personalizadas para veículos de cada região

ou mídia especializada por segmento econômico ou cobertura especializada. A divulgação

nesses moldes privilegia a transparência e leva em conta as especificidades de cada caso e de

cada público a receber as infonmações;

Imigrantes: transformar a subpágina atual da SJCI6 de vagas para imigrantes em um material

mais completo. Temos como inspiração a página "New Americans"lT, do govemo do Estado

de Nova York, que, além de cadastrar currículos, está repleta de histórias, notícias e serviços

- esüatégia que posiciona aquele lugar como acolhedor e cosmopolita" vocação semelhante à

do Estado de São Paulo;

projetos: páginas explicativas para os principais projetos do CIC, com passo-a-prisso prlra os

interessados que quiserem se inscrever nas iniciativ¿rs, cases, notícias, infográficos etc.

O

- produção de conteúdo para comunidades: com o objetivo de informar os cidadãos sobre os serviços

e atividades do CIC e dos projetos itinerantes previstos em suris localidades, em coqiunto com secretarias e

prefeituras, haverá produções de folders, totens, apresentações e demais materiais que sirvam de apoio para

esta divulgação e todo letamento que se fizer necessário.

-Nas redes: criação do perfil oficial do CIC em redes sociais como Twitter, Facebooko Instagtam e

youtube para ampliar o conhecimento dos cidadãos, jomalistas e influenciadores em geral sobre as ações em

prol da cidadania capitaneados pelo progr¿rma; aumentar o engajamento e a adesão às deste

1s Portal daONU billy/3ygucil
16 Página pæa imigrantes de SP bit.lyi3wFjBZS
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escopo; e estimular o debate com a sociedade por meio de conteúdo replicado do portal e pensado

especificamente para essas mídias.

- Rodas do CIC: formatação de conteúdo para debates multidisciplinares sobre tópicos pertinentes à

promoção da cidadania" situando a SJC e seus departamentos em uma tendência global de novos formatos -
os,,think tanks,, - de difusäo do conhecimentoo e criando multiplas possibilidades de repercussão na mídia.

podem acontecer online e presencialmenteo voltados pam diferentes prlblicos-alvo e em diversos municípios.

A ideia é ampliar o projeto já existente "Educação para a Cidadania"ls, eu€ promove a inclusão de grupos

socialmente marginalizados þor gênero, raça, renda" orientação sexual, identidade de gênero, deficiências

etc) a partir da educação panacidadania" propondo as comunidades a reflexão sobre seus direitos e deveres,

rnvidando representantes de diferentes segmentos da sociedade para exercitar a discussão franca e

democrática de ideias, e firmando a secretaria como um órgão tansparente e acessível.

- Ted Talk Sp Cidadã: formatação de apresentação completa do Secretário ou da gestora responsável

pela Coordenaçäo de Integração da Cidadania nos parâmetros do estilo mundialmente consagrado de

palestras, prua as edições brasileira e internacional do evento ou prira uma similar. Sugerimos por tema a

reflexão de como o Estado de São Paulo prosseguiu com as ações em prol da cidadania e como essas medidas

impactaram positivamente a vida das pessoas, apesar de todas as adversidades em um dos Países mais

atingidos pela pandemia. É uma estratégia de grande visibilidade, desde viralização da palestra nas redes

sociais a chamadas na imprensa tradicional.

- Lives e webinars: transmissões ao vivo, com periodicidade quinzenal ou mensal, com a participação

dos principais porta-vozes, especiatistas e personagens envolvidos nas ações do CIC, visando esclarecer e

:onscientizar sobre a importância da cidadania.

- CIC pelo mundo: participação de porta-vozes do programa em debates internacionais com suporte

da equipe de comunicação tanto no planejamento quanto na cobertura e repercussão junto à mídia. Um canal

importante para engajamento é, por exemploo o "Global Partnership for Social Accountability (GPSA)'le,

iniciativa do Banco Mundial que reúne organizações focadas na entega de serviços para os cidadäos, além

de outros que serão mapeados pela equipe da Pridea.

- papo com os famosos: podcast de entevistas com influenciadores queridos pelas comunidades

contempladas pelo CIC. por exemplo, podemos rcalizar um episódio com um rapper nascido na periferia da

capital paulista e que se tornou conhecido, caso do ex'big brother Projota2o, autor do hit Vila",

18 Pro¡eto Educação para a Cidadania bit.lyßr5nOVa
le Evento de engajamento do Banco Mundial bit.lyl34072i9
20 Instagram do attista Projota bit.lyl3wCk3l2
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que, com a linguagem dos jovens, transmite uma mensagem positiva e de superação em situações adversas.

Conversas assim ilustam como ser um bom cidadão e engajar comr¡nidades, com bastante apelo midiático.

- Regionalizaçäo e segmentação dos conteúdos: para atuar de forma mais assertivajunto aos diversos

públicos, a Pridea produzirá releases, notas e conteúdos regionalizados e divididos por locais atendidos pelo

CIC. por meio do levanta¡nento de informações com os gestores da entidade, a agência utilizará dados e os

interpretará para impactar melhor os veículos de imprensa regionais e da mídia especializada.

- Núcleo de rádio: será criado um núcleo na equipe de comunicação para falar com as rádios de todo

o Estado e reforçar o caráter de prestação de serviço para a população. Serão oferecidas entrevistas com

porta-vozes, além de notas e levantamentos exclusivos.

- Pesquisa de percepção de mídia (media audit): a Pridea desenvolverá um questionário para avaliar,

periodicamente, a percepção e o entendimento dos jornalistas sobre as políticas desenvolvidas pela SJC e

aferir suas opiniões sobre o atendimento da assessoria de imprensa do órgão. O objetivo é ouvir os principais

repórteres e profissionais, dos mais importantes sites e veículos de imprensa, identificando melhorias no

suporte à produção de conteúdo.

- Regnião de pauta semanal: é funda¡nental contar com uma assessoria de imprensa proativ4 que

sugere pautas e não apenas age conforme as demandas chegam. Serão propostas pautas sobre todos os

assuntos dentro do escopo de atuação da SJC, com ênfase no programa CIC, sempre com o objetivo de

estabelecer diálogo constante com a sociedade. Os assessores discutirão assuntos levantados com as areas

internas da pasta ao longo da semana e possíveis encaminhamentos a veículos e editorias específicas.

- Encontos com jomalistas: acreditamos ser de suma importlìncia promover conversas informais de

;estores e técnicos com jornalistas - online, enquanto for necessário por conta da pandemiL e,

posteriormente, de forma presencial nas redações ou em localidades de atuação da SJC -, Püâ aproximação

e esclarecimento de dúvidas institucionais e sobre políticas públicas pala a cidadania.

A SJC tem profissionais e especialistas renomados e qualificados: dar voz a eles é valorizar o trabalho

desenvolvido por todos na instituição e reforçar o valor desse capital conquistado pelo govemo. A Pridea

atuará junto à mídia propondo que estes porüa-vozes se posicionem com frequência" dentro de suas áreas de

afuação. Para tanto, sugerimos:

- Media Training e capacitação de porta-vozes: a Pridea, em conjunto com a SJC, identificará os

gestores mais adequados para responder por cada demanda e rcaluarâtreinamentos que costumeiramente

aplica a seus clientes. A prática prepara os gestores para se posicionarem melhor em entrevistas, tanto

individuais quanto coletivas. A capacitação inclui etapas teóricas e práticas e disponibilizamateriais de apoio
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- Agência de Notícias: abastecimento diririo das novidades envolvendo o órgão. O conteúdo,

produzido pelos profissionais da Pridea, poderá ser adaptado a diferentes plataforrras, como para o portal

mencionado no início deste Plano, pârâ as redes sociais, podcasts e demais meios de divulgação.

- Canal no Youtube: divulgação dos vídeos produzidos especificamente para o CIC, que serão

utilizados em esûatégias de comr¡nicação multiplataforma.

- Monitoramento e Avaliação: todos os dias, a Pridea acompanhará a repercussão dos programas,

órgãos e da imagem da SJC nos veículos de comunicação para avaliar como sua marca esta sendo retratada

na imprensa e corrigir eventuais equívocos ou problemas. Serão produzidos relatórios para subsidiar o Sicom

e os gestores do órgão.

- Torpedo-Imprensa: serviço criado pela Pridea para manter gestores e equipe de assessores de

imprensa afualizados sobre a veiculação da imprensa. Assim que uma reportagem sobre ou envolvendo a

pasta for veiculada em TV, rádio ou site de notícias, uma mensagem será enviada por telefone celular para

nossa equipe em até dois minutos. Todos os assuntos relacionados ao órgão serão monitorados. Assim, caso

aconteça algum problema, ou seja publicada infonnação equivocada, os gestores podem agir rapidamente.

c) Materiais a serem produzidos

- Releases: envio difuio para imprensa regional, estadual e nacional para informar os veículos de

mídia sobre ações, projetos e novidades envolvendo a secretaria;

- Papers para alinharnento de discursos: o material será compartilhado com a equipe da Secom, com

a superintendência da SJC e do CIC e com demais diretores da pasta para que as informações repassadas

rvolvendo o órgão e suas ações estejam alinhadas;

- Formataçäo de conteúdo opinativo: artigos de opinião assinados pelo Secretário e por demais

diretores, técnicos e especialistas, e serem determinados caso-a-caso; cartas para jornais e conteúdo paxa

apresentações, /lves e demais participações em plataformas que valorizem pontos de vista relacionados ao

escopo e cotidiano da Secretaria A participação do órgão em eventos mais espontâneos e arrojados reforça

a imagem de modernidade e gera visualizações e compartilhamentos nas redes sociais.

- Notas: busca por espaços estatégicos emjornais e revistas com dados relevantes da pasta, ações,

pesquisas, estatísticas ou novidades que serão implantadas.

- WhatsApp Imprensa: envio de releases e notas adaptadas à plataforma para informar os jornalistas

que cobrem cidadania e temas relacionados a justiça, direitos humanos, saúde, educação

realizaút o envio por meio de ferramentaprópria.
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- Guia de Perguntas e Respostas: o material será compartilhado com os principais porta-vozes da SJC

e com a equipe do Sicom para alinhar discursos.

- Manual de Crise: o material reunirá informações e orientações para eventuais situações de crise na

imprensa envolvendo a pasta. O conteúdo, importante em cas¡os de emergência" será para os gestores.

- Banco de Dados: a Pridea organizará um banco de informações com todas as ações da Secretaria

em andamento, e também balanços e estatísticas relacionados à conjuntura das regiões atendidas para apoiar

tanto o atendimento das demandas de imprensa quanto a produçäo de conteúdo para platafonnas e informes.

- Banco de Personagens e Boas Práticas: reunirá informações para divulgaçäo de cases de boas

práticas de órgãos parceiros e cidadãos, ampliando a visibilidade da entidade.

- Informativos; papers para informar a equipe da Secom sobre as ações em andamento e novidades a

serem divulgadas. O informativo poderá servir de suporte para entrevistas de porta-vozes do governo

- Colaboração nos conteúdos para sites e redes sociais: produção e curadoria de conteúdos para

subsidiar as equipes responsáveis pelo setor de comunicação digital. O conteúdo poderá ser todo produzido

pela Pridea.

- Planejarnento quinzenal: a Pridea produzirá material com a estratégia desenvolvida para o períodoo

bem como com as principais matérias publicadas, a serem enviadas ao Sicom.

- Relatórios dirírios e mensais de an¿áIise de mídia: medem como a imprensa tem tratado programas e

políticas públicas da SJC. Diariamente, será enviado urn resumo de todo o trabalho realizado no dia, com

atendimentos, respostas dadas e eventuais publicações que poderão ocorrer no dia seguinte.

- Clþing de notícias: enviado diariamente, com matérias de jornais, sites e revistas. Contará com

:álise do desempenho da Secretaria e das políticas públicas de justiça e cidadania no dia e terá indicações

e sugestões de posicionamento sobre matérias que foram publicadas.

positivas, negativas ou neutras.

3.2.1.3. OportunÍdades de mídia positiva

As notícias serão classificadas como

1) Com postura engajada e alinhada às melhores prdticas globais em cidadania, o Governo do

Estado de São Paulo, por meio do programa CIC, da SJC, assume protagonismo n¡cional e global

De caráter multidisciplinar, humanista e de diálogo constante com instituições governamentais e

sociedade civil, a Secretaria deve encontrar um contexto favorável: vacinação em curso, recuperação

econômica" flexibilizações nas variadas atividades humanas e o esperado abranda¡nento da crise provocada

pela pandemia, com os esforços govemamentais voltando a ser pulverizados para outras frentes.
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As ações da pasta suprem o que de mais importante uma gest2lo pública pode proporcionar: serviços

acessíveis e de alta quatidade aos cidadãos, que têm as necessidades atendidas em iíreas como justiça, direitos

humanos, educação, saúde e bem-estar; e tornando as comunidades mais seguras, salubres, fraternas,

inclusivas e participantes, cientes de seus direitos e deveres, tornando a vida de todos mais digna.

A partir do Plano de Ação proposto pela Pridea, cenüalizando as infomrações do CIC em um canal

específico e multiplataforma, e com participação ativa dos representantes da pasta em eventos de relevância

sobre melhores práticas, o escopo de atuação do programa se tornará mais claro e ficará cadavez mais em

evidência, com destaque nos cenários nacional e internacional.

Tendo a mídia papel central na promoção da cidadaniq todas as medidas e esforços govemamentais

ua atender os direitos dos cidadãos terãoo por princípio e por rotina, espaço editorial privilegiado nos meios

de comunicação comprometidos com seus leitores e telespectadores.

2) Consotidação de imagem pacifrcadora e inclusiva da pasta, aberta ao diálogo em um

momento de polarização política e acirramento de ânimos

A preocupação do Estado, através da SJC, em priorizar a divulgação da cidadania evidencia a missão

de mobilizar a sociedade para um cenário de mais pM e tolerânciq um contraponto à polltica do govemo

federal. Ações de comunicação criativas e inclusivas, como as rodas de conversas e a atuação em campo

contínua e multidisciplinar; além do apoio de parcerias diversas, ressaltam o quanto o fator humano está no

centro das políticas públicas do governo estadual paulista.

Nesse sentido, säo inúmeras as oportunidades de pautas a serem trabalhadas junto à imprensa,

acional ou regionalizada; aos influenciadores; e aos cidadãos por ações diretas. Isso requer uma estratégia

de conteúdo comprometid4 amparada em uma linguagem simples e sem jargões, que alcance os

mais vulneráveis e ao mesmo tempo chegue, sem ruídos, aos formadores de opinião.

Uma das inspirações da Pridea é a estatégia de comunicação do governo do Canadá2l de

regularmente aos cidadãos os progressos em relação à implementação da Agenda 2030, com fatos e

resultados, assegurando trma posição firme e íntegra onde a comunicação em si faz parte do compromisso

nacional com os canadenses. No cen¿irio atual de polarização e manipulação de informações, contar com um

material idôneo, com histórias humanizadas e informações apuradas, reforça a credibilidade e a capacidade

mobilizadora da Secretaria. E, dada a urgência do advento da cidadania para as gerações atuais e futuras, é

papel da imprensa amplificar tais esforços e engajar toda a sociedade.

21 Estratégia do Canadá para a Agenda 2030

)
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3) Ações criativas e mobiliz¡doras, que impactam públicos diversos, inserem a Secretari¡ em

temas como saúde mental

De mutirões de perícias a casamentos comunitiírios; de aulas de yoga a cursos para porteiros; de peças

infantis arodas de conversa sobre tolerâ¡rciareligiosa; de segundas vias do RG atriagens e encaminhamentos

odontológicos, passando por acolhimento psicológico - são muitos, e variados, os públicos mobilizados pelas

ações da SJC em todo o Estado.

Cabe destacar que tratamento psicológico realizado por profissionais qualificados, em parcerias com

UBS locais, por exemplo, é um dos beneficios que fazem parte do programa. Considerando o impacto da

rndemia na saúde mental da população22, este é um serviço que deve ter alta demanda - e, consequentemente

, sua oferüa pelo CIC terá visibilidade na mídia.

De acordo com estudo do Banco Mundial23, "boa governança não é apenas sobre o governo, mas

sobre os cidadãos, líderes e instituições públicas que se inter-relacionam parafazm a mudança acontecer.o' O

documento conclui ainda que cidadãos informados e satisfeitos com as ações de seu governo são bons

eleitores e se tomam também uma força contínua em prol de melhorias. Nesse contexto, a função da

comunicação é fundamental, sendo parte da mráquina pública e da democracia" onde a repercussão dos fatos

pela mídia integra a sinergia em que todos têm a oferecer.

Tantas iniciativas relacionadas ao fomento à cidadania têm, por seu apelo curioso e imagético -
dezenas de casais trocando alianças em um pátio - e pelo significado cidadão que caffegam, um potencial

incontestiåvel de render pautas e reportagens positivas em diversos temas, tanto na grande mídia quanto na

egmentada e regional.

3.2.l.4.Identificação dos riscos à imagem

1) Possível imagem desgastada devido à restrição de atividades presenciais do CIC no período

da pandemia

O Governador João Doria anunciou no dia 16 de março de2020 a reshiçäo do atendimento presencial

nas repartições públicas estaduais. A medida foi necessária para impedir aglomerações e reduzir a chance de

disseminação do novo coronavírus. No caso dos 17 CICs, ficaram suspensos24 os

atividades em geral e, principalmente, para ¿¡s pessoÍls idosas e crianças.

palestras e

22 Coluna da revista "Veja'' sobre saúde bit.lyßxQrJbn
23 Estudo do Banco Mundial sobre govemança bit.ly/2TplHoE

I Notlcia sobre medidas de combatc à pandemia bit.ly/3hyjwTp
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Nesse contexto, a maneira de o cidadão saber dos serviços disponíveis, mediante agendamento, foi

entrar em contato com o CIC mais próximo da sua região. Os serviços e as atividades oferecidos em parcerias

com outras instituições também sofreram intemrpções, em tempos e escalonamentos diferentes, e a

descentralização de informações é um fator que agrega confusão a uma situação já delicada.

São comuns as matérias que dão voz a personagens insatisfeitos com as medidas públicas de

contenção da Covid- I 9, tanto prira os serviços públicos quanto para a iniciativa privada. Para reestabelecer a

imagem positiva do governo, a estratégia de comunicação deve se amparar em uma postura proativa,

cultivando o relacionamento dos porta-vozes com a imprensa e também com a comunidade, mantendo um

dirilogo aberto, principalmente nas diversas possibilidades trazidas pelas redes sociais com os cidadãos.

lentar para o fator humano, pü& as histórias positivas, além de se antecipar a possíveis problemas,

configuram, sempre, uma estratégia de comunicaçäo inclusiva" ágil e contínua. Como detalhado no Plano de

Ação para esta concorrência, são as providências que vão facilitar a boa recepção das ações da past4

especialmente as relacionadas à inclusão e ao fomento da cidadania.

2) Imagem de falta de transparência ou de capacidade realiz¡dora

A não-continuidade de serviços, mencionada anteriormente, aliada à: descenhalização sobre as ações

do programa; falta de informação sobre os objetivos já alcançados; não-alimentação de notícias e posts nas

redes sociais; e um relacionamento distante com os jornalistas, influenciadores e cidadãos, podem passar

uma imagem de estagnação, como se os projetos estivessem abandonados ou mesmo cancelados.

Foi para evitar riscos à imagem como esse que a Pridea propôs no Plano de Ação para esta

rncorrência um portal específico para o CIC, de forma a abranger toda a diversidade de suas ações em um

só canal e com contas oficiais de redes sociais só para o programa. Enxergamos a comunicação clara e

contínua das ações da pasta como uma fonna de prestar contas à sociedade, disponibilizando informações

com acurácia e prontidão e reforçando o caráter idôneo da sua administração. Para isso, é fundamental que

todo o conteúdo dos projetos, programas e parcerias seja sempre tabalhado nos canais oficiais propostos,

assistindo não só a população em su¿rs múltiplas demandas mas também a imprensa e demais influenciadores.

É fundamental ainda incrementar o diálogo com os cidadãos nas redes sociais apartir de nosso suporte

junto ao time online e termos um discurso previamente planejado, em conformidade com a visão do

dos parceiros, para que seja mais bem-assimilado o leque de atuação da secretaria.

3) X'alta de protagonismo do Governo do Estado com as ações sendo pulverizadas

:cretarias, organizações e demais órgãos parceiros
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Se por um lado multþlas parcerias constituem uma rica frente de tabalho, abrindo inúmeras

possibilidades de assuntos e pautas, é preciso reforçar a liderança da pasta" de forma a garantir a imagem

realizadon da SJC e do Governo do Estado de São Paulo como responsáveis por ações palpáveis de

cidadania - o oodono", para us¿rr o jargão do mundo empresarial referente aownership, uma das características

que mais geram vantagem competitiva

A cultura do 'osenso de dono", ao contário do que possa parecer inicialmente, é democrática ao incutir

em seus colaboradores o sentimento de pertencimento, como se fossem sócios do negócio. Com o desejo de

fazer com que a organização prospere, todos passrim a rcalizar atividades com alto nível de motivaçäo e

engajamento. Algo parecido com o que pode acontecer em uma democracia com os cidadãos e diversos

;entes da sociedade.

Portanto, uma possível imprecisão na percepção da opinião pública sobre estes papéis acaba por

limitar não só a imagem da SJC como um dos pilares prira o fomento da cidadania e do desenvolvimento

sustentável amplamente almejado pelo governo de São Paulo, mas também o êxito das ações em si.

A abordagem sugerida pela Pridea é: reforçar o papel desta Secretari4 para evitar entendimentos

superficiais ou errôneos de seu escopo de atuação; e tansmitir uma mensagem plural, empática e

democrátic4 porém centralizada, sob um controle maior da equipe de comunicação.
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An¿úlise Diária de Imagem

A Pridea Comunicação realizou auditoria do conteúdo publicado em jornais, revistas, televisão, rádio

e internet que se referem à imagem e marca da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo

e das entidades sob sua responsabilidade. A análise de imagem foi realizada durante o período de outubro de

2020 afevereiro de 2021, como estipulado pelo edital, a partir de link https://bit.ly/3pbZJu7 disponibilizado

no edital da referida concorrência. Tendo como tema da análise: Centro de Integração da Cidadania: CIC.

Foram selecionadas 100 reportagens veiculadas na mídia, de veículos de imprensq que envolveram

ou citaram a Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de Säo Paulo no que se refere ao tema proposto no

edital. No que diz respeito ao tþo de mídia" os conteúdos analisados abarcaram reportagens e matérias

veiculadas em impresso, web, TV e rádios, sendo a web a mídia de maior quantidade de matérias,

representando 42Yo. Em seguida aparecem as matérias de jornais impressos, atingindo 4lo/o;ráÃios 1olo; TVs,

9Vo; e revistas, 7%o.

Dentro do período analisado a partir do levantamento realizado pela Pridea Comunicação, constatou-

se que a mídia televisiva e as emissoras de rádio somam apenas 10%. Este cenário pode ser um ponto a ser

avaliado pela Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. São veículos de comunicação

com gtande abrangência, atingindo públicos de diferentes classes sociais.

Para compreender a imagem das ações do Governo Estadual junto à imprensa, a Pridea dividiu as

matérias analisadas entre positivas, negativas e neuüas. O que se percebeu foi que, em sua maiori4 as

matérias relacionadas às ações da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo é de

conotação positiva, representando 54 das 100 matérias analisadas. Em seguida, foram regishadas 46

reportagens neuftas. Não houve registo de veiculações negativ¿ts para a imagem da pasta. No geral, portanto,

há uma boa avaliação referente à imagem da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo

em relação aos diversos temas observados neste relatório envolvendo a pasta estadual e os departamentos

sob seu guarda-chuva.
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OuÍo ponto de avaliação elaborado pela Pridea se refere ao caráter da matéria" ou seja, o que motivou

a imprensa a rcalizør a inserção de determinadas pautas em seus veículos. A divisão foi feita entre

Informativo e Denúncia. O primeiro, marcando 100% das matérias analisad¿ls, se refere ao conteúdo de

informação veiculado para população.

APrideatambémbuscou compreenderaposição que ainstituição ocupanas notícias avaliadas. Foram

estabelecidos dois cenários: Protagonist4 quando a Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de SÍio

paulo e o govemo estadual conduz a notícia publicada" sendo ator principal; e Coadjuvante, quando é apenas

citada no contexto da notícia. A entidade esteve como protagonista de maneira positiva em 59 veículos de

tprensa e em 41 como coadjuvante. Portanto, é recomendável um esforço na estratégia de comunicação

para que a marca do governo aumente ainda mais sua participação como protgonistas nas matérias veiculadas

pela imprensa.

A Pridea Comunicação também buscou avaliar os veículos que o govemo marca presenç4 seja de

maneira positiva ou negativa, caráú"'l,. inforrnativo ou denuncioso, seja como protagonista ou como

coadjuvante. O que se pode notar foi a inserção de matérias em mais de 50 diferentes veículos. Destaque para

a TV Globo com três reportagens - duas com abrangência na capital e outra na região de Sorocaba. Em

veículos impressos, destaque para as quatro reportagens do jornal A Tribuna" o mais importante da baixada

Santista.

Das 100 matérias avaliadas, 36 têm alcance no interior do estado de São Paulo. Demonsfrando,

portanto, enonne oportunidade de se potencializæ a regionalização dos assuntos. Em seguida, o destaque é

para as 25 notícias veiculadas em mídias da capital, região metropolitana com 11 matérias; 16 com

abrangência nacional, e baixada santista 12 rcportagens. Foi identificada apenas uma reportagem no jornal

O Estado de S. paulo e não houve registo o¿ pslha de S. Paulo, o que revela ¿ importância de elaboração de

esüatégias de comunicação a fim de impactar dois dos maiores jornais do país.

Quanto à abrangência envolvendo as regiões adminisüativas do Estado, 16 regiões trazem

sobre as ações referentes ao tema.

Além disso, a Pridea também verificou diferentes oportunidades de ampliação da comunicação para

r pasta, que serão apresentadÍß no decorrer deste documento. Como método de organização, as análises

o o [ïå,1.'B:il*H:'i"gïå'":'f'ïìtlr'3i]iÏ"r,nJ ¡r",, 11 38076146
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apresentam os seguintes dados: data" veículo, programa/editori4 tífulo da matéria e região em que a matéria

foi veiculada.

O conteúdo incluiu itens como Análise, que descreve e indica o tom da reportagem; Pontos positivos,

que destaca as qualidades da matéria; Riscos à imagem, que detectam o que pode soar negativo para o

Governo Estadual; e Sugestão de estratégiao com ações esüategicarnente pensadas para as equipes de

comunicação tomar em cada uma das situações avaliadas.
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Data: 0711012A20

Veículos: Cidade On / Cidade On

Programas/editorias: Cotidiano / Cotidiano

Títulos das matérias: Cidades:Ipem fiscaliza radares de Campinas nesta quarta-feira/Ipem-SP alerta sobre

cuidados na compra de brinquedos para crianças

Regiões: Ribeirão Preto / CamPinas

Veiculações: Pos¡tiva / Positiva

Análise

Instituto de pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP) é o órgäo abordado nas matérias do veículo

de comunicação Cidade On. Conhecido no interior de São Paulo e com sede em diversas cidades, o Cidade

On de Campinas aborda a açäo de fiscalização de radares promovida pelo Ipem na cidade-

Já o Cidade on de Ribeirão Preto destaca o serviço ao consumidor que o órgão estii promovendo no mês das

criançaso alertando as pessoas que forem comprar brinquedos quanto a necessidade de verificar a procedência

do material e não adquirirem nada fora do padrão ou contrabandeado.

Pontos Positivos

Os dois materiais evidenciam a importância do lpem, autarquia ligada a Secretaria da Justiça e Cidadania

do Estado de São paulo, e principalmente a característica essencial de proteção ao cidadão do órgão.

-liscos à imagem

Não foi detectado risco à imagem do órgão nas matérias jomalísticas analisadas.

Sugestões de Estratégias

Olhando a caracteústica factual presente em datas comemorativ¿rs, como o Dia das Crianças, é possível

utilizar esse espaço na mídia, que já estará voltado à efeméride e acrescentar informações pertinentes quanto

a proteção dos direitos dos consumidores rcalizadapelo Ipem durante todo o ano.

para levar essa mensagem de maneira clara ao público é possível solicitar um porta-voz que dará entrevistas

nas diversas regiões do Est¿do fazendouma aproximação do Ipem com as cidades mais distantes da capital.

Isto é muito importante , cadøcidade tem uma especificidade e o Estado de Säo Paulo é bastante rico nessas

mudanças.
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Um bom veículo para investir nesse momento de aproximação são as rádios Elas são capazes de entegar o

conteúdo em longas distâncias e estêio presentes em todos os 645 municípios do Estado.

Utilizar como tema central o Dia das Crianças ou qualquer outra efeméride que o valha é importante pois o

assunto já fará parte da vida das pessoas e absorver a informação sobre o Ipem ficaútmais suave e não

completamente imposta.
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Data: 0911012020

Veículos: Semanário daZonaNorte / Tribuna Liberal / Jomal 140 / IG

Programas/editorias: Entevista I Local/ Nacional / Coluna

Títulos das matérias: Paulo Dimas deixa o cargo de secretário da Justiça e se despede de servidores com

emoção/Atenção para os sites falsos de compras / Ipem-SP alerta para segurança na compra de presentes

para crianças / Os agentes da publicidade e a responsabilidade de reparar o dano ao consumidor

Regiões: Capital / Hortolândia / Nacional / Nacional

Veiculações: Positiva / Positiva /Neutra / Positiva

rálise

A Tribuna Liberal, jornat que circula na região de Hortolândia e o portal Jornal 140 chamam atenção pala o

cuidado necessário que o consumidor deve tomar na hora de adquirir brinquedos para o Dia das Crianças. O

jomal 140 aponta que I72 sites de compra não são confiáveis. Por sua yez, o site IG publica artigo do diretor

executivo do Procon, Fernando Capez falando sobre a relação do consumidor com a publicidade e

propaganda e reparação de danos caso algrrmas dessas práticas sejam danosas ao consumidor.

Por fim, o Seman¡irio daZonaNorte divulgou a mudança à frente da Secretaria de Justiça e Cidadania. A

reportagem comenta as ações realizadas ao longo de 21 meses como secretário da justiça.

Pontos Positivos

Dados sobre atendimento dos Centros e a informação sobre sites de pouca confiança são pontos positivos

'vulgados nos materiais analisados.

Riscos à imagem

O Semanário daZonaNorte apresenta informações positivas na troca do secretariado, mas não diz qual o

motivo para a troca na Pasta. Assim,

acima dos bons feitos do gestor.

o leitorpode ficar confuso e demonstrar que apreocupação política está

Sugestões de Estratégias

O artigo do diretor do Procon é um exemplo de como um gestor treinado pode ser o principal porta-voz das

medidas públicas. Mas, para isso, faz-se necessário utilizar uma linguagem de comunicação que aproxime o

tema dos leitores
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Os termos jurídicos, no entanto, atapalham o entendimento dos leitores que ao buscarem informações sobre

como se protegerem enquanto consumidores, não estão atriás de termos complexos ou leis, mas sim de uma

explicação de uma fonte confiável e que consiga traduzir todo o conteúdo pertinente ao meio jurídico.

Por isso, os textos de opinião assinados por membros da Secretaria de Justiça e Cidadania devem ser

fortemente encorajados e divulgados, sempre tomando cuidado para que sejam devida¡nente explicativos e

acessíveis.
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Data: 1711012020

Veículos: A Tribuna / ÉpocaNegócios / IstoÉ dinheiro / CNN / Diário Regional

Programas/editorias: Regional / Economia / Economia / Business / Nacional

Títulos das matérias: Cidades: Procon de São Paulo promete multar empresas que cadastrarem pix

automaticamente / Queixas conta golpes bancários crescem 88% na pandemia / Procon de São Paulo

promete multar empresas que cadastrarem pix automaticamente lProcon-SP promete multar instituições

que cadastrarem pix automaticamente/ Procon promete multar quem cadastrar pix automaticamente

Regiões: Santos / Nacional / Nacional / Nacional / Diadema

Veiculações: Positiva / Positiva /Positiva / Positiva / Positiva

Análise

Os portais de jornalismo, Época Negócios, IstoÉ Dinheiro e CNN repercutem os dados divulgados que

afirmam que 30% dos clientes que tentaram fazer a chave pix, já tinham sua chave registrada pelo banco

automaticamente. A práúica de registrar automaticamente a chave é ilegal, trat¿-se de pratica abusiva o que

é previsto do Código Brasileiro do Consumidor, impedindo a liberdade de escolha do consumidor. Em nota,

Fernando Capez, diretor executivo do Procon de São Paulo, informa que irá buscar a parceria com a

Febrabam para verifücar se clientes dos grandes bancos brasileiros estariam sendo lesados pela prática.

Os jornais regionais A Tribuna de Santos e Diririo Regional que circula em Diadema também destacam a

possibilidade de multas serem emitidas para os bancos que descumprirem as regras de atendimento de

clientes e publicam ainda que clientes estão tendo dificuldades para realizar a portabilidade das chaves, o

re também é ilegal, conforme defende o Procon-SP.

Pontos Positivos

Ainda que o material fale de ilegalidade por parte dos bancos a postura

consumidor é rápida e já aponta a falha no atendimento por parte dos bancos.

do Procon-SP na defesa do

Riscos à imagem

Ao criar a expectativa de multa" o Procon-SP evidencia o setor de fiscalização de Pix, o que pode gerar

uma crise futura, c¿tso os problemas no registro não sejam sanados e o PRocon-SP não conte com uma

equipe ou procedimentos capazes de verificar a fraude ou a infração da lei do consumidor
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Sugestões de Estratégias

É muito importante se posicionar diante de uma demanda surgida através das reclamações da população.

Porém, o Procon-SP tem condições de pautar a discussão e divulgar um release que já fale sobre as

possíveis abordagens de bancos ou fintechs que infrinjaur a lei, criando automaticanrente a chave pix.

Essa forma de se adiantar ou trazer o tema prira a seara do atendimento ao consumidor pode tender espaço

positivo pam o órgão ligado à Secretaria da Justiça e Cidadania. Aproveitar o espaço que o advento do pix

estií tendo na vida das pessoas pantazer o nome da autarquia como órgão confiável para monitorar o

andamento de uma nova tecnologia pode tazü um grande ganho de imagem para todo o governo paulista.
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Data: t911012020

Veículos¡ Guarulhos Hoje / O Taboanense

Programas/editorias: Cidades I Local

Títulos das matérias: CIC Guarulhos fez doação de 1.200 máscaras para consulado boliviano / Ipem-SP

verifica radares de velocidade em Taboão da Serra

Regiões: Guarulhos / Taboão da Serra

Veiculações: Positiva / Neutra

A,nálises

roação de miáscaras rcaliz,adapara imigrantes bolivianos pelo Centro de Integração da Cidadania (CIC)

Guarulhos projeto ligado a Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo é pauta da reportagem

do jomal Guarulhos Hoje. Por sua vez, o portal O Taboanense veicula matéria de serviço, informando

que o Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), autarquia do Governo do Estado,

vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania, realizou a verificação dos radares instalados em varias

localidades de Taboão da Serra.

Pontos Positivos

Mostrar o fiabalho das autarquias ligadas a Secret¿ria da Justiça e o constante trabalho na conservação dos

direitos dos cidadãos.

liscos à Imagem

Os radares por velocidade costumrim ser um assunto polêmico e a verificação da velocidade pode

reclamações.

Sugestões de Estratégias

O Ipem-SP é uma das autarquias que fazemparte do guarda-chuva de ações da Pasta da Secretaria de

Justiça e Cidadania do Estado. Diariamente, o Ipem-SP verifica os radares de velocidade em todo o

Estado de São Paulo. Porém, o material não deixa transparecer a função social de garantir a justiça que

a aferição de radares tem.

É comum encontrar na mídia um discurso sobre a fábrica de multas do governo e como os radares são

culpados por gerar prejuízos aos motoristas, por esse motivo, é importante aproveitar espaços de serviço
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como esse para criar um discurso e uma ideia geral do verdadeiro trabalho do Instituto e também da

Secretaria da Justiça.

A falta de um fio condutor que permita que o cidadão identifique o serviço prestado com a Pasta da Justiça

é um ponto muito importante que precisa ser insistentemente evidenciado em cada material criado e postado

para tratar dos assuntos relacionados aos direitos dos cidadãos.

Uma tatica e adicionar aos comunicados enviados à imprensa conteúdos extras com mensagens chave que

podem ser repassadas como forma de reforçar a postura do órgão.
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Data:2311012020

Veículos: Diário do Alto Tietê / Jornal de Jundiaí / CicloVivo / Folha da Tena / Portal News

Programas/editorias: Coluna / Cidades / Alimentação / Geral / Opinião

Títulos das matérias: Dia das Crianças / Cestas Basicas são distribuídas para 86 famílias/Cafundó: a

comunidade quilombola que produz alimentos orgânicos / Itesp apoia aprodução de alimentos orgânicos

na comunidade quilombola Cafundó / Dia das Crianças

Regiões: Alto Tietê / Jundiaí /Nacional / Itupeva lFenaz de Vasconcelos

Vciculações: Positiva / Positiv¡ / Positiva/ Positiva / Positiv¿

nálise

Os jornais Diririo do Tietê e Portal News destacam o mesmo material lembrando que o Procon alerta

quanto a necessidade de observar a compra de brinquedos durante o Dia das Crianças e também sobre as

doações do Centro de lntegração e Cidadania da Região do Alto Tietê. O Jornal de Jundiaí também trat¿ da

distribuição de cestas brásicas que o CIC esta preparando por lá.

Já os jornais Ciclo Vivo e Folha da Terra explicam sobre o projeto de apoio dado às comtrnidades

quilombolas realizado pelaaFundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp), órgão ligado à

Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. O Itesp apóia 36 comunidades quilombolas

identificadas e reconhecidas pelo Governo de São Paulo.

O material dos jornais está focado na experiência desenvolvida na comunidade chamada Cafundó que

comercializa produtos orgânicos e conta com a orientação e apoio do Itesp na geração de renda para os

rembros da comunidade.

Pontos Positivos

Apoio e orientação para os pequenos agricultores quilombolas demonstram a preocupação do Estado com

toda a população.

Riscos à imagem

Não foi detectado risco à imagem dos órgãos relacionados na matérias analisadas.

Sugestões de Estratégias

É realmente potente o trabalho desenvolvido pelo Itesp e pouco conhecido pelo grande público.
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Há um grande apelo no consumo de produtos orgânicos em todo o país e um órgão estadual que apoia a

permanência das famílias no meio rural garantindo e apoiando a qualidade de vida, além de preservar a

história dos povos originrários merece um grande destaque.

A produção de um conteúdo para televisão, preferencialmente em programas de longa duração, tais como:

Fantiástico, Globo Repórter e outros é uma possibilidade de dar visibilidade para os projetos do Itesp pelo

viés humanizado, mostrando como as famílias são atendidas pelo programa e pelo órgão do governo estadual.
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Data:2411012020

Vefculos: Dirário do Alto Tietê / Jornal de Pi¡acicaba

Programas/editorias: Coluna / Cidades

Títutos das matérias: Doação Fenaz/ Itesp apoia a produção de alimentos orgânicos na comunidade

Cafrmdó

Regiões: Suzano / Piracicaba

Análise

r jomal de Piracicaba tabalha o tema agricultura e ajuda para comunidades quilombolas explicando como

funciona o projeto de apoio organizado pela Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp),

órgäo ligado à Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo.

A pauta jomalística mostra como o Itesp tem colaborado para que as 36 comunidades quilombolas

identificadas e reconhecidas pelo Governo de São Paulo consigam avançar em sua atividade econômica

utilizando a venda de produtos orgânicos para gerar renda as famílias e abastecer de produtos de qualidade

a casa dos paulistanos residentes na capital.

Já o Di¿irio do Alto Tietê relata na coluna Tribuna, assinada pelo jornalista, Fábio Miranda a entrega de

doações realizadaspelo Centro de Integração da Cidadania de Ferraz de Vasconcelos para a casa de

repouso Lar Dr. Napoleão Laureano, onde vivem 80 idosas.

)ontos Positivos

O material do jornal de Piracicaba mostra o tabalho de apoio à população quilombola e como um projeto de

longo ptazo,com gestêio pública de qualidade possibilita que as comunidades consigam atuar conquistando

os melhores resultados.

Riscos à imagem

A nota publicada no jornal Diário do Alto Tietê fala sobre doação de refrigerante e salgadinhos para 80

idosos. Podem haver questionamentos quanto a qualidade dessa doação para uma população com mais de 60

anos.

Sugestões de Estratégias
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O Estado de Säo Paulo conta com 17 unidades CIC espalhadas por todo tenitório, Nesses locais a

população tem acesso a atividades e serviços públicos e, mesmo durante o período pandêmico, os CICs não

pararam e ganharam ainda mais importÍìncia pafa o atendimento da população.

A mensagem chave que precisa ser propagada a respeito do trabalho do CIC precisa estar contida em todos

os materiais que forem divulgados. Ainda que em pequenas colunas, é preciso que haja um fio condutor

que sempre repita a função e a finalidade a que serve os Centos de Integração da Cidadania.

Com esse formato perspicaz de atuação utilizando uma linha comunicacional é possível gerar uma imagem

sólida sobre o programa e não apenas atividades pontuais que não permitem que apopulação compreenda a

grandiosidade do projeto e da atuaçäo focados no atendimento e garantia dos direitos humanos.
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Data:2711012020

Veículos: Dica de Teatro / Jornal Ouvidor / Catanduva naNET/ UOL

Programas/editorias: Geral / Geral / Local / Economia

Títulos das matérias: Secretaria de Culflra e Economia Criativa do Estado realizamutiräo de Renda

Básica Emergencial nos ultimos dias de cadasto/Secretaria de Cultuta e Economia Criativa do Estado

realizamutirão de Renda Básica Emergencial nos ultimos dias de cada/ Secretaria de Cultura e Economia

Criativa do Estado rcalizamutirão de Renda Basica Emergencial nos ultimos dias de cadastrolProcon-SP

registra aumento de208Vo em reclamações sobre comércio online

Regiões: Guarulhos / São Paulo / Catanduva / Nacional

Análise

Os meios de comunicação chamados: Dica de Teatro, Jornal do Ouvidor e Catanduva NET noticiaram a

parceria entre a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo com os Centros de

Integração da Cidadania. Essa tmião de esforços possibilitou que a classe artística paulista realizasse o

cadastro paxa o recebimento da Renda B¿ísica Emergencial.

O mutirão teve duração de quatro dias e segundo as puúlicações aproximava-se da fase final para obtenção

do subsídio federal que destinou R$566 milhões para o Estado de Säo Paulo como forma de auxiliar a classe

artística.

O material encerra afirmando qr¡e caso todo o dinheiro näo seja entregue em valores para os artistas, o restante

'r valor será aplicado em projetos da Secretaria Estadual de Cultura.

O site UOL destaca o crescimento no número de reclamações registadas no Procon por conta de problemas

com compras on-line. O tabalho de consolidação dos dados com as rcslnmações mostraram um crescimento

de208Vo.

Pontos Positivos

Atuação do Estado de forma organizada para garantir acesso ao maior número de beneficiados possí

Riscos à imagem

Não foram detectados riscos à imagem da Secretaria de Justiça e Cidadania,tão pouco as suas autarquias.

'ugestões de Estratégias

)
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Para garantir que o alcance do mutirão e as informações sobre o socorro emergencial chegaria uma fonna

interessante que poderia ter sido utilizada como estratégia de comunicação seria convidar veículos televisivos

para acompanhar algumas horas de cadastramento no CIC.

Uma entrada ao vivo com um repórter dentro de uma unidade e dando as explicações gerais sobre o assunto

seria uma forma de criar um conteúdo em vídeo capazde alcançar milhares de pessoas de uma única vez.

A televisão poderia também utilizar artes que mostassem os principais CICs disponíveis para a rcalização

do cadastro, assim como facilitar o entendimento sobre quais artistas têm direito em receber os valores.

Outro formato de mostrar o CIC nesta condição, não aperuis como um local de inscrição, mas sim, como um

órgão que presta diversos serviços à comunidade, seria buscar quais as ajudas que o CIC realizou para a

'asse artística durante a pandemia, antes mesmo de ter uma bolsa sendo distibuída. Um resumo de ações

poderia acompanhar a divulgação do factual que seria publicada juntamente com a charnada paraa inscrição

do auxílio emergencial.
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Data:29/10/2020

Veículos: Jornal da Região / Jornal da Franca / Jovem pan

Programas/editorias: Cidades / Geral / Jornal da pan

Títulos das matérias: Secretaria de Cultura do Estado realiza,mutirão de Renda Básica Emergencial nos

últimos dias de cadasüo / Estado promove Mutirão do Cadasûamento da Renda B¡ísica da Cultura /
Secretaria Estadual de Cultura promove mutirão de cadasûamento paru aRenda Básica Emergencial -

Jovem PanNews

Regiões: Andradina / Franca / Bawu

Análise

Uma parceria com os CICs (Centros de Integração da Cidadania) e as Secretarias de Cultura de Municípios
do Estado de São Paulo permitiu que a classe artística paulista tenha acesso ao pagamento do auxílio
emergencial, Lei Lei Aldfu Blanc.

Esse foi o lead dos materiais veiculados na Riídio Jovem Pan da cidade de Baurq Jomal da Franca da cidade

de Franca e Jornal da Região que circula na cidade Andradina.

O auxílio é oferecido para profissionais que tenham atuado em áreas artísticas nos 24 meses anteriores à data

da publicação da lei.

Pontos Positivos

^ material é informativo e trata de dar espaço para que as pessoas que tem direito possam buscar o auxílio.

Riscos à imagem

Não foi detectado risco à imagem do Cento de Integração e Cidadania nos materiais analisados.

Sugestões de Estratégias

Os três materiais são do interior do Estado de São Paulo veiculados em editorias gerais. porém, é de

conhecimento geral que os veículos de comunicação possuem iireas específicas para tratarem de cultur4 por

isso, um material com inforrrações sobre a classe artística paulista pode ser encaminhado para essa editoria,

mostando qual o cIC mais próximo para que seja solicitado o auxílio.

Além disso, aproveitar o imediatismo da medida. O cadastro precisa ser realizado em quatro dias, apenas.
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É importante a assessoria preparar releases de serviços dirários que apresentem manchetes sobre o prazo e

quanto já foi realizado de cadastos. Dessa maneir4 um balanço final de cadastramento renderá boas

oportunidades de seguir com a pauta positiva de atendimento na mídia.

A possibilidade de rcalização de um trabalho de relações públicas também é percebida, já que uma parceria

com a Associação Paulista de Jornais - AlJ, poderia render espaço de divulgação para o secretário de justiça

em uma entrevistaping-pong que é publicada em veículos de comunicaçäo de grande porte espalhados pelo

interior de São Paulo.
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Data:30110/2020

Veículos: O Dia / Primeira Página /R7 lBlog do Arcanjo

ProgramaJeditorias: Geral / Local / Educação / Geral

Títulos das matérias: CIC promove Mutirão do Cadastramento da Renda Brásica Emergencial da Cultura /

CIC promove Mutirão do Cadastramento da Renda Basica Emergencial da Cultura / Procon orienta pais

sobre rematrícula nas escolas particulares / Mutiräo na reta final da Lei Aldir Blanc em SP

Regiões: São Paulo / São Carlos /Nacional / São Paulo

'n¡ilise

Os canais de comunicação O Di4 Blog do Arcanjo e Primeira Página fratam do trabalho focado no mutirão

de recadastramento coordenado pelos Centros de Integração da Cidadania (CIC) das respectivas regiões: São

Paulo e São Carlos. O mutirão de cadastramento para o recebimento do auxílio federal para profissionais da

iirea da cultura estava disponível por quatro dias e foi notícia, ainda que pequena nos veículos mencionados.

O portal de notícias R7 reffafaanecessidade de que as famflias busquem orientação e tomem cuidado com a

relação de matrícula com as escolas particulares. O período do ano e após os meses de distanciamento social

prejudicaram a vida econômica das escolas particulares e das famílias.

Pontos Positivos

Não foram detectados pontos relevantes parua Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo.

Riscos à imagem

O trabalho de cadasfamento das pesso¿rs da cultura para receberem auxílio federal pode gerar, por

desconhecimento mesmo, o entendimento de que essa dishibuição estrí ligada ao trabalho do Governo do

Estado.

Sugestões de Estratégias

Em momentos desafiadores como o que o mundo vem passando com a propagação da Covid-19 e o

de crises conjuntas, como é o caso da econômic4 sentida t¿mbém na classe artística, os Centros de

Integração da Cidadania (CIC), espalhados por todo o território estadual são extremamente relevantes e

capilarizados possibilitando que seja realizado um tabalho na base, bem próximo de quem mais precisa.
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No entanto,para que isso ocorra é preciso que chegue até grande parte da população a existência desses

locais, sua forma de funcionamento e quem deve busca¡ ajuda nesses centros.

Só uma comunicação ampla e irresüita deste serviço pode garantir que essa capilaridade seja efetivamente

utilizada. O mais recomendado aqui é enviar para os veículos ds imprensa regionais, ao menos duas vezes

por seÍuûa, releases com atividades factuais, ou sej4 que estäo acontecendo naquele momento e um outro

texto que sej4 como se fala no jargão jornalístico, "frio". O texto frio, tem a finalidade de tocar no assunto

que não tem prazo para ser tratado, como por exemplo os serviços que são oferecidos o ano todo.
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Data:3111012020

Veículos: Estado de S. Paulo

Programas/editorias: Opinião

Título da matéria: Vacina não tem nacionalidade

Regiões: Nacional

Análise

Em artigo publicado na página 2 do jornal O Estado de São Paulo e assinado pelo secretiírio de justiça e

'dadaniq Fernando José da Costa, fiata da discussão política entre o Govemo do Estado de São Paulo e o

Governo Federal. O artigo traça uma linha do tempo com os ultimos acontecimentos como a compra de

insumos para fabricação de doses da vacina CoronaVac e a briga entre o presidente Jair Bolsonaro eo

governador João Dória.

O texto defende ainda a importância da fabricação da vacina e da distribuição em massa para que o país

retome a economia e possa voltar a cuidar dos cidadãos.

Pontos Positivos

A entusiasmada defesa da vacina como fonna de salvar vidas mostra como o secreüirio da justiça e

cidadania estri empenhado, juntamente com o governo do Estado, em cuidar de toda a população brasileira.

-iscos à imagem

O secreüirio não mencionou as questões relacionadas ao habalho da Pasta e o assunto da vacina, assim como

o posicionamento político do presidente, que é questionado no afügo.

Esse conteúdo pode colocar o nome do secretário em uma discussão que não cabe ao líder da Pasta da Justiça

e Cidadania ficar no centro da discussão, podendo tazer crises que são de outra esfera para a Pasta.

Sugestões de Estratégias

O uso de artigos de opinião é uma prática altamente recomendadapara expressar a linha de

gestor público, sem que haja interpretação do repórter que escreverá a matéria.

Para ampliar o tema abordado do artigo, seria importante que o secretário da Justiça incluísse informações

sobre a Pasta e também como a medida de adiar a compra de vacinas amplia a fila de pessoas buscando

\ æsso aos serviços básicos, pois estäo cada dia mais perdendo sun renda e esperança. Dedicar um espaço
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para citar como o ahaso político que ocupa a cadeira de presidente do Brasil causa prejuízo para todos os

cidadãos brasileiros poderia ser melhor exemplificada com dados da Pasta que tem como principal finalidade

proteger os cidadão fazendo uso da justiças, mas que com a crise sanitrária" financeira e de segurança tem

assumido papéis variados, inclusive cadastando artistas para receber um auxílio federal.

Tudo issoo poderia gerar maior identificação do leitos e tornar o artigo mais informativo.

Também é possível indicar o secretiirio para entrevistas em program¿N de rádio, tais como: CBN São Paulo,

Jornal da Manhã da Jovem Pan e BandNews. Entrevistas em estudio com pautas agendadas que moshem o

tabalho da secretaria e a atuação na proteção dos direitos dos cidadãos.
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I)ata: 0llll/2020

Veículos: Gl

Programas/editorias : Local

Títulos das matérias: Cidades da região de Itapetiningafazemcadasto artístico da Renda Básica

Emergencial da Lei Aldir Blanc

Regiões: Itapetininga

Análise
1 site de notícias Gl publica a informação sobre a parceria com os CICs (Centros de Integração da

Cidadania) e as Secretarias de Cultura de Municípios do Estado de São Paulo permitiu que a classe artística

paulista tenha acesso ao pagamento do auxílio emergencial, Lei Aldir Blanc.

A matéria esti focada no atendimento que estará disponível nas cidades de Pereiras, Piraju e Laranjal Paulista

e apresenta os endereços e locais onde os moradores dessas cidades de pequeno porte poderão encontrar

locais para a realização do cadastro.

Pontos Positivos

Atendimento paratoda a população chegando até mesmo nas cidades com menores populações no Estado.

Riscos à imagem
- 

'ão foram detectados riscos à imagem das autarqui¿rs ou para a Secretaria de Justiça e Cidadania de São

Paulo.

Sugestões de Estratégias

Uma possibilidade para fazer circular a infonnação é a produção de um artigo de opinião do

Justiça e Cidadani4 tatando o tema.

Um artigo com cerca de três mil caracteres se enquadra nos espaços dedicados a opinião e artigos

em todos os jomais e portais que veiculam no Estado de São Paulo. Fazendo uso de linguagem simples,

tecnica de comunicação utilizada para alcançar a atenção dos diversos públicos e leitores que se busca atingir,

seria possível gerar um conteúdo capaz de entregar infonnação de qualidade e uma percepção nova para os

leitores.
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A possibilidade de realização de um fabalho de relações públicas tanrbém é percebid4 já que uma parceria

com a Associação Paulista de Jornais - APJ, poderia render espaço de divulgação para o secretario de justiça

em uma entrevista ping-pong que é publicada em veículos de comunicação de grande porte espalhados pelo

interior de São Paulo.
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Data¡ 0311112020

Veículos: ABC do ABC / Olímpia Z4horas / Click ABC i Alpha Notícias

Programas/editorias: Local /Local / Cidades / Boletim

Títulos das matérias: Mutirão de Renda Básica Emergencial para o setor cultural tennina amanhã/LEl

ALDIR BLANC - Mutirão de Renda Brâsica Emergencial para o setor cultr¡ral termina amanlrã/ Mutirão de

Renda B¿isica Emergencial para o setor cultural termina amanhã/IVfutirão de Renda Básica Emergencial

prüa o setor cultural termina amanhã

Regiões: Metropolitana / Olímpia / Metopolitana IBotucatu

Análise

Os veículos de comunicação ABC do ABC, Olímpia 24horas, Click ABC e a rádio Alpha Notícias destacam

o último dia de inscrição para a inscrição dos artistas paulistas que estejam aptos a receber a renda basica

emergencial. Segundo a matéria" o subsídio enviado pelo Governo Federal contemplará 63 mil artistas

paulistas atavés da Lei Aldfu Blanc. Os artistas que estiverem dento das regras estabelecidas receberam o

equivalente a R$ 3 mil em parcelaúnica. Só poderäo ficar com o auxílio quem realizar a inscrição nos Centros

de Integração e Cidadania do Estado.

Pontos Positivos

Uso dos Centos de Integração da Cidadania como locais que pennitem que o Estado atue de forma

,rganizadapara pennitindo o acesso ao maior número de beneficiados possível.

Riscos à imagem

Não foram detectados riscos à imagem da Secretaria de Justiça e Cidadaniqåo pouco para suas autarquias.

Sugestões de Estratégias

A cidadania é o centro das ações no Centro de Integração e Cidadani4 por isso, a população

conlrecimento também, das agendas de atividades nesses locais.

A comunicação pode pensar em um formato semanal de divulgação que encaminhe paraa

atividades que estão previstas nestes centoso como um guia de ações.
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A Folha de S. Paulo e o Estado de S. Paulo mantém cadernos pequenos que reúnem todos os tipos de

atividades relacionadas a cultura. Seria um formato parecido, mas reunindo ações, palestras, grupos de

estudos das unidades CIC.

O encaminhamento desse material, realizado sempre no mesmo dia, mas com novas atividades pode focar

em meios de comunicação comunit¡irios, tiers 3 e 2. Com a articulaçäo constante as redações poderão se

otgarrizar ao redor desse material que mostraria semanalmente os serviços disponíveis para toda a população.
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Data: 0411112020

Veículos: Dirário de Tupã / Regional News / DCI

Programas/editorias: Local / Geral / São Paulo

Títulos das matérias: Mutirão para o setor cultural tennina hoje / CIC abre inscrições para teste de DNA.

Região conta com r¡nidadesi Auxílio emergencial para artistas: prazo para solicitar termina hoje em São

Paulo/

Regiões: Tupã / Capital I Capital

\nálise

Os jornais Diário de Tupã e Dirário do Comércio e Indústria (DCt), ambos com versões impressas, noticiam

o prazo final para a inscrição dos artistas de São Paulo receberem o auxílio emergencial destinado a classe

artística e enviado pelo Governo Federal. As inscrições estão acontecendo nos Cenüos de Integração e

Cidadania, órgãos ligados a Secretaria de Justiça e Cidadania em todo Estado de São Paulo.

Os Centos de Integração e Cidadaniatambém são os locais de inscrição que aparecem namatériapublicada

no veículo de comunicação Regional News. O Portal destaca o oferecimento de vagas paraarealização dos

testes gratuitos e também explica os critérios para que seja conseguido o beneficio.

Pontos Positivos

Os materiais informativos mosüam a importåncia dos Centos de Integração e Cidadania enquanto órgãos

rúblicos paraaorganização de ações que atinjam os cidadäos de São Paulo

Riscos à imagem

Não foi detectado risco à imagem nos materiais analisados

Sugestões de Estratégias

Os Centros de Integração e Cidadania são altamente utilizados pelo Govemo Estadual na atuação de medidas

que garantam o direito de acesso aos serviços para os cidadãos, principalmente, os mais vulneráveis.

No entanto, é preciso envolver toda a sociedade em uma medida pública para que seja alcançado o exito de

incluir todos os cidadãos como parte integrante de um Estado de Direito que garanta o bem estar para toda

população.
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Por isso, os CICs devem contar com a divulgação e até participação dos formadores de opiniäo de cada

região. Para tanto, a comunicação coordenada das ações que são desenvolvidas é fundamental e um trabalho

de relações públicas com os jomais, rádios e TVs precisa ser realizado.

Uma sugestîlo é iniciar com visitas virtuais as redações, já que estamos em tempos de pandemia. A primeira

conversa seria feita pelo secretario de Estado da Justiça e na sequência os coordenadores presentes em cada

região poderiam fazer uma conversa apresentando as agendas semanais de cada CIC moshando que o

tabalho é amplo e atinge todas as comunidades conforme elas necessitam.
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Data: l2llll2020

Veículos: Portal Mix Vale / Diário do Litoral / A Tribuna Online / TV Globo

Programas/editorias: Geral / Cotidiano / Geral / Bom Dia São Paulo

Títulos das matérias: Novembro azul: CIC Grajaú orienta população sobre a prevenção ao câncer de

próstata/ Ipem encontra erros no peso do pescado congelado/ Aferição de radar causa bloqueio parcial em

avenida de Praia Grande / Fiscais do Ipem lacram bombas de postos por suspeita de fraude, em São Paulo

Regiões: São Paulo / Baixada Santista / Baixada Santista/ São Paulo

'.nálise

Os veículos de comunicação da Baixada Santista Diário do Litoral e A Tribuna OnJine mostram ação de

fiscalização do Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo). No entanto, o Diário do

Litoral mostra a atuaçäo dos fiscais na aferição do peso do pescado congelado. O resultado foi que das quatro

marcas de pescados congelados analisados no laboratório do Ipem-SP, três (75%) apresentaram emos no

peso. Já a Tribuna de Santos On-line dá um boletim sobre a fiscalização do Ipem-SP bloquear o trânsito para

aferir o radar na avenida Praia Grande.

A autarquia do Governo do Estado de São Paulo vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania e órgão

delegado do Inmetro, Ipem-SP também é notícia no Bom dia São Paulo da TV Globo, com uma entrada ao

vivo acompanhando uma fiscalização na região daZonaleste de São Paulo.

O repórter mostra como funciona o dispositivo para fraudar o abastecimento dos carros no posto de gasolina

utuado pelo Ipem-SP e órgãos parceiros. Apresentadoqfazelogios ao trabalho de proteção do consumidor.

Por fim, o Portal Mix VaIe destaca a açãa de educação preventiva quanto a saúde do homem no mês de

novembro. O projeto é parte das atividades do Centro de Integração e Cidadania do Grajaú,zoÍta sul da

capital paulista.

Pontos Positivos

Todos os conteúdos demonsüam o trabalho de fiscalização e presença do Ipem no

desde a aferição do pescado até no fechamento de postos de gasolina fraudulentos.

Riscos à imagem

cotidiano das
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No material da A Tribuna de Santos, pode prirecer que o Ipem-SP, para aferir um radar, causa um

transtomo ainda maior fechando as pistas. Falta de planejamento e boa execução podem manchar a imagem

da autarquia.

Sugestões de Estratégias

O Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Säo Paulo é mais uma autarquia ligado a Secretaria

de Justiça e Cidadani4 no entanto, em nenhum dos materiais analisados fica clara essa relação. Além disso,

o Ipem aparece mais como um órgão meramente fiscalizador, enquanto na verdade as funções ultrapassam

em muito essa atribuiçäo.

ìoas oportunidades paxa aproveitar a mídia não paga são as atividades fiscalizatórias que rendem imagem

paxa as televisões poderem realizar a cobertura da notícia.

Por isso, nesse momento de cobertura do fato é muito importante que um porta voz da Secretaria da Justiça

e Cidadania esteja presente fazendo a linha de frente da divulgação da informação concedendo entrevist¿s

que garantam o acompanhamento e a precisão do tabalho, mas que ta¡nbém moste que o Ipem-SP é a parte

de um grande conglomerado de autarquias que prezampelos direitos do consumidorpaulista
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Data:2411112020

Veículos: TV Globo / Tribuna de Jundiaí / TV TEC Jundiaí / ABC do ABC

Programas/editorias: Local / Cotidiano / Cidades / Geral

Títulos das matérias: Moradores de Laranjal Paulista e Jundiaí podem se inscrever panfazer testes de

DNA nos Centos de Integração da Cidadania/ Moradores de Jr¡ndiaí podem se inscrever para teste de

DNA gratuito/lVforadores de Jundiaí podem se inscrever para teste de DNA gratuito/Terminal Jabaquara

recebe ação pelo Dia Internacional daNão Violência Contra a Mulher

Regiões: Sorocaba / Jundiaí / Jundiaí/ Santo André

Análise

Segr:ndo os materiais jornalísticos veiculados na TV Globo, jornal local da região de Sorocaba, Tribuna de

Jundiaí e TV TEC Jundiaí, dos Centros de lrtegração da Cidadania do Estado est2lo recebendo inscrições

paraarcalizaçäo de testes de DNA gratuitos. Os testes são utilizados pam o reconhecimento de patenridade

e podem atender as crianças que precisam do recebimento de pensão alimentícia.

Na região do ABC paulista" o portal de notícias ABC do ABC noticia a atividade rcalIzada no dia 25 de

outubro, quando se comemora o Dia lnternacional da Näo Violência ConÍa a Mulher, nas estações de trem

na região do Jabaquara em São Paulo. A ação oconeu em parceria com a EMTU SP, Programa Bem Querer

Mulher (BaVÐ e Centro de Integração da Cidadania do Jabaquara (CIC) e lançou um alerta contra as

agressões à população feminina. O objetivo da ação foi acolher, esclarecer e orientar as passageiras a

lenunciar agressores. O CIC é responsável por encaminhar as prissageiras em busca de apoio jurídico para

formalizar as denúncias.

Pontos Positivos

Todos os materiais retatam as boas práticas no atendimento da população mais necessitada do Estado de

São Paulo.

Riscos à imagem

Não foram detectados riscos à imagem do órgão nos materiais analisados.
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Sugestões de Estratégias

Os Centros de Integração da Cidadania do Estado são bastante abrangentes e os serviços atingem toda a

população. No entanto, não há uma divulgação consistente sobre quem estri ligado a esse serviço ou mesmo

que ele fazparte das atribuições da Pasta da Secretaria de Justiça" para grande parte do público paulista.

Um plano de comunicação amplo pode ser implementado em diversas frentes para que seja formulada uma

mensagem chave de apoio à população. Será preciso iniciar este plano com uma longa conversa com a direção

da Secretaria, os gerentes do CIC e também os chefes de serviço para entender qual a imagem quer ser

formada com o projeto. Após a definição desta mensagem um processo de comunicação que utilize os canais

de mídia existentes, mas também as redes sociais como parte integrante da formulação desta imagem, pode

er pensado para que além dos serviços focados no atendimento da população o CIC se torne uma referência

de gestão pública e acesso no atendimento das mais variadas demandas populacionais.
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Data¡ 25lll/2020

Veículos: A Tribuna Online / TV Globo / Click ABC

Programas/editorias: Local / Bom Dia São Paulo / Regional

Títulos das matérias: São Vicente inscreve para exame de DNA gratuito de patenridadeÆxame de DNA

Grátis/ Temrinal Jabaquara da EMTU orient¿ e acolhe no Dia Internacional daNão Violência Contra a

Mulher

Regiões: Baixada Santista/ São Paulo / São Bernardo do Campo

\nálise

A TV Globo na capital paulista em seu programa matinal, Bom Dia SP e o jornal A Tribuna Online de Santos

divulgam arealização de exames de DNA gratuitos promovidos nos Centros de Integração e Cidadania de

São Paulo. Os interessados em realizar o exame precisam procurar os centros em suas localidades, mas os

conteúdos alertam que para fazer ainscrição é necessiário que todos os envolvidos - filho(a), mãe e suposto

pai - estejam de acordo com a realização e se comprometam a comparecer juntos na data e local para coleta.

Na região do ABC, a notícia veiculada pelo portal Click ABC trata da ação rcalizadano terminal Jabaquara

em uma parceria ente o EMTU, Programa Bem Querer Mulher (BQM) e o Centro de Integração e Cidadania

do Jabaquara que esti oferecendo serviços gratuitos para mulheres que circulam no local como forma de

marcar o Dia Intemacional daNão Violência Contra a Mulher.

rontos Positivos

As matérias reforçam o caráter de assistência das ações do Centro de Integração e Cidadania da Secretaria

da Justiga de São Paulo.

Riscos à imagem

Não foram percebidos riscos à imagem nos materiais analisados.

Sugestões de Estratégias

O DNA é um importante instrumento para garantir às crianças acesso aos direitos báscios, tais como, ter o

nome do pai em sua identidade e garantir renda para o menor de idade. Por isso, a medida de distribuição

gratuita de exames interessa muito às mães que estâ[o reunidas em ambientes escolares, principalmente

entros de educação infantil ou creches.

nos.-"-
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Por isso, uma ação de comunicação desenvolvida em parceria com as secretarias municipais de educação

pode garantir que a informação sobre a disponibilização de exames é um caminho que poderá gerar

melhores resultados para a ação.

Podem ser produzidos jornais murais que serão afxados nos quadros de avisos nas escolaso desta maneira,

a mãe interessada que for até a unidade de ensino deixar o filho aos cuidados da professora poderá ter

acesso a informação. O quadro de aviso nas escolas é um grande instrumento de informação para toda a

comunidade escolar. Um jornal mural pode ser formado por mais de uma notícia e ter periodicidade de um

mês. Nesse veículo de comunicação poderiam constar ainda quais os demais serviços oferecidos pela Pasta

da Justiça e Cidadania.
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Data:2711112020

Veículos: Beto Ribeiro / Notícias de Campinas / Jornal Folha da Terra

Programas/editorias: Geral / Local / Notícias

Títulos das matérias: Centro de Integração da Cidadania (CIC) abre inscrições para teste de DNA em

SP/Cento de Integração da Cidadania (CIC) abre inscrições parateste de DNAem SP / Centro de

Integração da Cidadania (CIC) abre inscrições para teste de DNA

Regiões: Araras / Campinas / Itupeva

Análise

As regiões de Araras, Campinas e Itupeva registraram em seus jornais locais, os respectivos, Blog Beto

Ribeiro, Notícias de Campinas e Jornal Folha da Terra as inscrições abertas para a rcalização de testes de

DNA gratuitos paraapopulação vulnerável ou que comprove necessidade.

Os Centros de Integração de Cidadania" órgãos ligados a Secretaria da Justiça e Cidadania são os

responsáveis por rcalizar essa inscriçã.o e organizar ente as pesso¿¡s que mais precisam a disponibiliz,açäo

das vagas existentes.

Pontos Positivos

Os materiais de serviço, explicam a possibilidade de cadasho e as condições necessárias para se inscrever

solicitando o ex¿tme gtatuito, todos mosÍam proatividade do Estado em resolver os problemas sociais

Riscos à imagem

Não foi percebido nenhum risco à imagem do Governo do Estado de São Paulo nas reportagens

Sugestões de Estratégias

O programa do Centro de Integração e Cidadania tem o objetivo de oferecer formas de acesso

judicirário de maneira ágil para a população com maior dificuldade. O mesmo pensamento pode ser

implementado no acesso à informação sobre o progrrima.

Boletins de rádio podem ser úteis durante a progrrma de riádios populares e também em podcasts e broadcasts.

O ideal é preparar um material de comunicação com poucos minutos de informação e que responda de

maneira prëttica e nþida informações sobre o serviço. Um exemplo de como usar essa comunicação é: Você

O o [iå,fB:Tl*H:"i"9ïå'":'f:i;itl,';Ïi3:iil ¡,",, ,1 38076146
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sabe o que é CIC? Não? E um órgão voltado a um programa da Secretaria da Justíça e Cidadania que tem

como missão promoyer o exercício da cidadania por meio da partícipação popular. Aqui você pode

conseguir eJcarnes de DNA, atendímento jurídico entre oulTos semíços. Acesse:

www.htttr¡s://justica.sp.gov.br. Outas pílulas de informação como essa podem ser bem recebidas pela

população que aos poucos passará afazer buscas e a integrar o público atendido.

.)
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Data: 0211212020

Veículos: IstoÉ Dinheiro / Olhar Digital / Revista Menu / CNN / Di¿irio de Suzano / Jabaquara News

Programas/editorias: Negócios / Notícias / Notícias / Business / Região / Geral

Títulos das matérias: Procon-SP notifica Apple e exige que fomeça o carregador para iPhone 12l Procon-

SP diz que Apple deve oferecer caregador a compradores de iPhones/ Procon-SP multa churrascaria que

ironizou crimes famosos/Procon-SP determina que Apple forneça caregador para quem comprar iPhone

l2llpemverifica e aprova radar na Mogi-Bertioga/ Terminal Jabaquara orienta mulheres contra violência

Regiões: Nacional / Nacional / Nacional / Nacional / Suzano / São Paulo

Veiculryões: Positiv¡ / Positiva / Positiv¡ / Positiva / Positive / Positiv¡

Análise

O Procon-SP é o principal foco nas matérias analisadas neste material. Os veículos de comunicação IstoÉ

Dinheiro, Olhar Digital e CNN tratam do motivo da decisão da empresa Apple não entregar carregadores

juntamente com os telefones novos que estão sendo vendidos e da exigência do Procon-Sp que solicitou

explicações à empresa.

A Revista Menu, período que trata de alimentação e restaurantes também destaca a atuação do Procon-SP na

notificaçäo de um restaurante localizado em Presidente Prudente, o órgão aplicou uma multa na churrascaria

por ter encontrado no ambiente como forma de decoração mensagens ofensivas à sociedade e ao ser humano.

Já no Dirário da Região de Suzano o trabalho do Ipem-SP na verificação de radares de velocidade é notícia.

Na matéria o jornal comenta a função do Ipem e sua ligação com a Secretaria da Justiça e Cidadania do

Estado. O jomal local, Jabaquara News menciona a ação desenvolvida no terminal Jabaquara em parceria

com o Centro de Integração e Cidadania Jabaquara,Iocalizado îazona sul de São Paulo.

Pontos Positivos

Todos os materiais são positivos já que mosÍarn a preocupação dos órgãos estaduais atuando de maneira

efetiva na defesa dos cidadãos

Riscos à imagem

Não foi percebido nenhum ponto de negatividade para os órgãos relacionados nesta análise

Sugestões de EstratégÍas
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O Procon-SP é um órgão que realiza a defesa do consumidor em diversas frentes. Principalmente multando

e questionando empresas, por isso, suas divulgações são mais bem recebidas nas editorias de economia e

negócios. Porém e acima de tudo, o Procon-Sp é um órgão que defende o cidadão paulista" tanto é que na

diwlgação da Revista Menu a amplitude da ação em defender o ser humano é retatada, assim, a assessoria

de comunicação da Secretaria da Justiça pode abordar de forma mais ampla essa característica do serviço e

sugerir pautas sobre o Procon-SP que estejam alinhadas com a defesa do cidadão, em editorias de

comportamento, saúde e bem-estar.

Essas pautas podem tatar de casos específicos, como o que é visto na Revista Menu ou também do ponto de

vista da mensagem que uma ação pode estar passando. A exemplo, o pedido de explicação feito para a Apple.

Pode-se dizer que o Procon estii defendendo a soberania nacional quando exige que una empresa estrangeira

explique-se quanto a medida de deixar de prestar o serviço acordado.

Outra proposta, focada nos Centros de Cidadania seria unir esforços com os projetos do Fundo Social,

ampliando o atendimento e a capilaridade das ações, com isso, seria possível também noticiar mais casos de

atendimento e histórias positivas de engajamento da população em mudanças duradouras para as

comunidades.
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Data:0311212020

Veículos: Jomal Vicentino / Tribuna de Ituverava / Diário do Litoral / Record Litoral / Folha da Cidade de

Araraquara

Programas/editorias: Local / Geral / Cidades / SP Record /Local

Títulos das matérias: CIC de São Vicente promove Justiça na Comunidade na terça-feira (O8/Ipem-SP lança

novo site priorizando o atendimento à população/ CIC de São Vicente promove Justiça na Comunidade na

terça-feira (O8)iDicas e orientações para o consumidor/Ipem lança novo site priorizando o atendimento à

populaçao

Regiões: Baixada Santista /Ituverava/ Baixada Santista/ Baixada Santista/ Araraquara

Veiculaçõæ: P,osifüa / Neutra / Positiva I Nêutr¡,/ Neutra

Análise

Os veículos de comunicação que circulam na Baixada Santist¿, Jornal Vicentino, Di¿írio do Litoral

destacam aação realizadano Centro de Integração e Cidadania chamado Justiça na Comunidade. O projeto

busca levar para próximo da população os serviços jurídicos que nem sempre ficam claros e acessíveis para

os mais vulneráveis.

Já a TV Record do Litoral destaca" com entrevista do fiscal do Ipem-SP as dicas para que os consumidores

adquiram produtos de qualidade durante as festas de final de ano.

Os impressos, Tribuna de Ituverava e Folha de Araraquara noticiam o novo site com tecnologia mais

moderna lançado pelo Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), autarquia do

Governo do Estado, vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo.

Pontos Positivos

Todos os materiais demonstam a integração dos serviços das autarquias relacionadas aos serviços prestados

pela Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo.

Riscos à imagem

No material veiculado na TV Record o Ipem-Sp é representado por um fiscal, que não patece muito

a lidar com as câmeras. Isso pode acarretar em problemas para a instifuição. Ainda mais quando se trata de

uma entrevista ao vivo, quando tudo pode acontecer.

Sugestões de Estratégias
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O uso de tecnologia é altamente indicado para os serviços públicos, que em geral, estão distantes da

realidade que os cidadão já enfrentam.

Por isso, o site mais modemo do Ipem-SP merece destaque maior na mídia especializada. Desenvolver

ferramentas robustas e inovadoras para o atendimento à população é algo bastante desafiador, por isso,

merece receber atenção desde a sua concepção, levando até canais de tecnologia a informação de como as

barreiras foram sendo vencidas e as soluções encontradas.

Com o projeto Cidadania na Comunidade, cabe pensrir em um üabalho que foque na busca por espaços

televisivos. Para isso, é possível encontrar c¿Nos bem sucedidos de atendimento nas comunidades e checar

se a pessoa atendida gostaria de ser personagem em uma matéria televisiva. Com este formato, pode-se

)sperar que haja uma identificação dos cidadãos, até mesmo aqueles que não precisam de justiça gratuita,

com a missão da Pasta.
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Data: 0711212020

Veículos: TV Record / Di¿irio do Litoral / A Tribuna / Jornal da Orla

Programas/editorias: Balanço Geral / Cidades / Santos / Geral

Títulos das matérias: Justiça na comunidade em São Vicente / SV: Justiça na Comunidade será amanhã /

CIC de São Vicente promove projeto 'Justiça na Comunidade'/ População vicentina terá atendimento jurídico

gratuito nesta terça-feira

Regiões: Baixada Santist¿

Veículações: Positiva / Neutra / Positiva / Neutra

\nálise

Os veículos de comunicação, TV Record Litoral, Diário do Litoral, Jornal da Orla e A Tribuna de Santos

publicam reportagens sobre a ação do projeto Justiça na Comunidade, que levará para os moradores

advogados e serviços de justiça. A coordenadora do Centro de Integração e Cidadania de São Vicente

concedeu entrevista paraaTV Record. e detalhou as regras para que as pessoas façam parte da ação. Estaräo

disponíveis 20 vagas para atendimento presencial.

O projeto é gratuito e foi realizado no dia 8 de dezembro em comemoração ao Dia da Justiça, segundo

entrevista da coordenadora o projeto Justiça na Comunidade estava sendo realizado em outras unidades CIC

espalhadas pelo Estado de São Paulo.

Pontos Positivos

{tendimento com integridade à população mais vulnerável e o acesso aos direitos dos cidadãos são destaque

do trabalho realizado pelo Centro de Integração e Cidadania de São Vicente

Riscos à imagem

O preparo dos entrevistados deve ser observado. Sem habilidade para o ao vivo na televisão, a entrevistada

deu informações de forma pouco coerente o que pode acarretar em erros de informação ou até uma crise

gerada por uma resposta equivocada repassada em momento de nervosismo

Sugestões de Estratégias

Enquanto a Baixada Santista divulgou nos meios de comunicação que circulam localmente a

nenhuma outra matéria com o tema Justiça na Comunidade foi detectada nos veículos de

.nterior do Estado de São Paulo ou na capital paulista.

)
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Chama a atenção que um tabalho de cidadania não seja divulgado de maneira massiva e ostensiva para que

seja possível arealização dos serviços e garantido o acesso da população mais vulnerável ao atendimento

de justiça.

Por isso, a assessoria de comunicação da Secretaria da Justiça e Cidadania deve coordenar o trabalho de

divulgação, preparando releases com antecedência e constânciapromovendo de forma organizadao acesso

às vagas disponíveis.

Um plano de comunicação, neste caso, pode ser orientado e acompanhado pelos coordenadores regionais

dos Centros de Integração e Cidadaniq que deverão passar por um processo de heinamento de mídia que

ajudará na hora de conceder entevistas e explicar qual o comportamento mais adequado diante de cada

fpo de veículo.

O assunto cidadania e acesso aos meios jurídicos de forma grafuita atinge uma população, que em muitos

casos, não sabe ler ou escrever e também para que seja possível chegar a informação para este público, a

assessoria precisa esta¡ atenta promovendo a pauta em rádios e veículos e Tvs.
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Data:0811212020

Veículos: SP Norte / Cidade A^tl ITV Bandeirantes

Programas/editorias: Local / Geral lBoraIâ

Títulos das matérias: Polícia Civil lacra postos de combustíveis com inegularidades na Zona Norte de São

Paulo/ Operação Olhos de Lince combate fraudes em postos de combustíveis/ Operação encontra fraudes em

postos de gasolina

Regiões: São Paulo / Rio Claro / São Paulo

Veiculações: Neutra / Neutra / Positiy¡

A,nálise

A operação que recebeu o nome de Olhos de Lince é destaque nos jornais SP Norte, jornal que circula na

zona norte da capital paulist4 Cidade Azul da região de Rio Claro, interior do Estado e no jomal da manhã

da TV Bandeirantes, Bora Lá.

A operagão aconteceu em conjunto entre Polícia Civil, Secretaria da Justiça e Cidadania, Procon e Ipem de

São Paulo. Participaram da operação mais de 50 fïscais do Ipem-SP que autuaram postos de gasolina que

lesam o cidadão com combustível adulterado ou com bombas de gasolina que apresentam um valor por litro,

mas na verdade cobram outro.

O secretiírio estadual da Justiça e Cidadani4 Fernando José da Costa, esta presente na diwlgação dos

materiais impressos explicando como frrnciona um dos esquemas de fraude encontrados nos postos

averiguados.

Pontos Positivos

Principalmente o material veiculado pela TV Bandeirantes, em que o apresentador elogia a ação liderada

pelo Ipem-SP, fica clara a importância de combater fraudes e estar presente na vida dos cidadãos

Riscos à imagem

Não foram detectados riscos à imagem.

Sugestões de Estratégias

O trabalho em co4iunto com outros órgãos de atendimento ao cidadão, como a Polícia Civil requerem que

seja traçado um plano de comunicação que destaque o esforço conjunto para que a gestão pública

caminhos para defender os interesses do cidadão.

en(6tre'
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Essa narrativa pode ser solidificada na imprensa através de artigos de opinião assinados pelo secretrário de

justiça. Esses artigos podem conter informações referentes ao atendimento e cuidado dispensado na hora de

oryanizø e implementar parcerias públicas em ações de grande volume de apreensões e que atingem diversas

instâncias.

Jornais impressos em todo Estado possuem espaço de divulgação em suas páginas de opinião, por isso, um

artigo que se dirija para apopulaçäo em geral tratando de levar uma mensagem de esclarecimento pode ser

bem aceito e gerar um olhar positivo por parte dos cidadãos que muitas vezes sentem-se lesados e

desamparados.
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Data: lIll2l2020

Velculos: CostaNorte / Di¿irio de Suzano / Portal Mix / Correio Paulista

Programas/editorias¡ Cidades / Região /Local/ Notícias

Títulos das matérias: São Paulo entrega primeira penitenciária do Vale do Ribeira /Alto Tietê registra 163

testes de DNA em2020, aponta Imesc I CIC Campinas distibui 1.500 marrritex para moradores da região/

Ipem Verifica Balança Na Rodovia Castello Branco Em Santana De Parnaíba

Regiões: Bertioga / Suzano / Campinas / Vale do Paraíba

Veiculrrçõeo: Posit¡va / Positiva / Positiva / Positiva

{nálise

Grande ação do Govemo de São Paulo na região do Vale do Ribeira contou também com anúncio de ações

da Secretaria de Justiça e Cidadania. Foram entregues 220 títulos de regularização fundi¿ária para moradores

da região do Vale do Ribeira O investimento do Estado foi no valor de R$132 mil. O trabalho de mapeamento

e reconhecimento dessas áreas foi realizado pelo Programa de Regulanzação Fundiária Rurat e Urbana do

Governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Justiça e Cidadania e da Fundação ltesp.

Os Centros de Integração e Cidadania são destaque nas reportagens publicadas no Diário de Suzano e Portal

Mix. O meio de comunicação que circula na região do Alto Tietê destaca a rcalizaçäo de testes de DNA

gratuitos à população,tazendo o número anual de 163 testes gratuitos realizados. Já o Portal Mix noticia a

distribuição de alimentos no Centro de Integração e Cidadania localizado na cidade de Campinas, que

promoveu a distribuição em parceria com ONGs da região.

C Correio Paulista destaca o trabalho de verificação das balanças de pesagem na Rodovia Castelo Branco,

próximas às cidades de Santana de Parnaíba. A rotina de verificação das balanças faz parte das ações do

Instituto de Pesos e Medidas de São Paulo.

Pontos Positivos

Todos os materiais destacam o trabalho continuo dos órgão ligados a Secretaria da Justiça e Cidadania.

Porém, o jornal Costa Norte merece destaque, já que a ação resolveu definitivamente a situação de diversas

famílias moradoras da região.

Riscos à imagem

O trabalho rotineiro de verificação das balanças precisa ser melhor explicado, já que gera um efeito

l aumento do trânsito por um período determinado.
Bua Capitão Antônio Rosa, 376, go andar, Conjunto 91
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Sugestões de Estratégias

Os investimentos progressivos na regularização fundirária no Estado de São Paulo precisam ser amplamente

divulgados. É ¿e conhecimento público o êxodo rural e as consequências nos grandes centros urbanos. Por

issoo a política pública colabora para que as populações pennaneç¿un em suas localidades com segrrança e

demonsta a soüdez de uma política pública de longo ptazo.

A divulgação local da ação é importante, como feito no jomal Costa Norte, mas também é preciso ampliar

esse tabalho de comunicação apresentando parajornais de circulação nacional o trabalho e mostrando que

as políticas públicas implementadas em São Paulo podem ser exemplo prira estados com menor densidade

demognifica.
.)uto 

ponto que a assessoria de comunicação pode trabalhar é a questão cultural da medida. A manutenção

de comunidades em suas regiões colabora pam que a história seja preservada, gerando dessa forma outro tipo

de renda para as comunidades, como o turismo, por exemplo.
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Data: l5ll2/2020

Veículos¡ Blog Beto Ribeiro / Click ABC / Notícias de Campinas / Folha da Região

Programas/editorias: Cidades / Regiões lLocaI / Cidades

Títulos das matérias: Cento de Integração da Cidadania distribui 1.500 mannitex para moradores da região

de Campinas, SP/ Prefeitr¡ra de São Paulo lança o Cate MóveV Centro de Integração da Cidadania dishibui

1.500 marmitex para moradores da região de Campinas, SP/ Ipem-SP verifica balanças no fabricante em

Araçatuba

Regiões: Campinas lABClCampinas I Araçafiúa

Veiculações: Positiv¡ / Positiva / Positiva

Análise

Na região de Campinas, os meios de comunicação Blog Beto Ribeiro e Notícias de Campinas destacam a

distribuiçäo de comida para a população vulnerável, açáo desenvolvida pelo Centro de Integração e

Cidadania da cidade em parceria com Organizações Não Governamentais. As reportagens destacam ainda o

cuidado tomado para evitar aglomerações e o contagio ente as pesso¿ts.

O Click ABC, portal de notícias da região do Grande ABC noticia o lançamento de um serviço móvel da

Prefeitura de São Paulo, que levará atendimento para os empreendedores e trabalhadores em busca de

emprego. Esse atendimento será realizado mediante inscrição que deve ser feita nos Centros de Integração e

Cidadania das regiões, Norte, Sul, Leste e Central.

O fabalho de verificação de produtos realizado pelo lnstituto de Pesos e Medidas de São PAulo, Ipem-SP é

rotícia no jomal Folha da Região de Araçatuba que destaca a presença de técnicos e fiscais na fabrica de

balanças localizada na cidade.

Pontos Positivos

A assistência prestada de forma organizada pelos Centos de Integração e Cidadania é o destaque nos

materiais analisados.

Riscos à imagem

A chegada de unidades móveis para atendimento diretamente na região onde as pesso¿rs estão é

mas o cadastramento prévio pode gerar filas e trazer uma imagem negativa ao CICs. É preciso observar se

esse processo é o mais indicado em um momento pandêmico.
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Sugestões de Estratégias

Dados apontam que as mulheres são as que mais sofreram com a perda de direitos e emprego dtrante a

pandemia. O atendimento que será prestado n¿ß regiões descentalizadas por um caro móvel é bastante

promissor, mas os Centros de Integração já estão localizados em regiões descentalizadas e a divulgação

desses centos deve ser, primeiramente, reforçada para o público feminino.

Para isso, a equipe de comunicação pode explorar temas que atinLjam ditetamente as mulheres que são arrimo

de família e lembrar do oferecimento de cursos nos CICs que poss¿rm qualificar essa mão de obra para que,

quando o trabalho de empregabilidade lhe for oferecido, haja compatibilidade do perfil do candidato com as

vagas disponíveis.

Para que essas comunicações sejam efetivas é preciso explorar os meios televisivos, com destaque para os

progr¿rmas de enhetenimento matinais. O oferecimento de pautas com agendas de serviço nem sempre

ganham espaço nesses programas, por isso, caberá a assessoria encontrar personagem.
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Data: 1711212020

Veículos: Semanário Zona Norte / Registro Diário / Jornal da Franca / Portal Mix

Programas/editorias: Entrevista / Cidades I Local / Notícias

Títulos das matérias: Jornal Semanário daZonaNorte recebe a visita do secretário da Justiça e Cidadania,

Fernando José da Costa" e enceffa o ano de2020 com muito sucesso/Operação Olhos de Lince: saiba o que

dizem os postos autuados por irregularidades/ Ipem-SP reprova 11% dos produtos típicos das ceias de final

de ano/ CIC Grajaú fonna turmas em cursos de qualificação profissional

Regiões: CapitaV Vale do Ribeira lFranca I Capital

Veiculryões:, Positiva / Neutra / Neutr¡, / Posltiv¿

Análises

O jornal de bairro, Semanário daZonaNorte, destaca com grande foto na capa a visita à redação do jornal

realizadapelo secretário da Justiça e Cidadani4 Femando José da Costa.

Na ocasião, segundo relata o jornal a conversa com o secret¡irio tratou de assuntos pertinentes a Past4 com

destaque para o IPEM-SP - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, órgão ligado à Secretaria

da Justiça e Cidadania.

O jornal publica uma entrevista no formato ping-pong com mais de tês páginas ilushada com imagens de

outros visitantes que p¿ßsaram pelo jornal.

O secretário da Justiça e Cidadania, Fernando José da Costa respondeu questionamentos e fez breves

explicações de como pretende unir as diversas autarquias ligadas a Secretaria da Justiça e Cidadania do

Estado de São Paulo

Já os jornais Registro Dirírio e Jornal da Franca destacam ações realizadas pelo Ipem-Sp, uma de olho da

bomba de combustíveis adulterada e a outra matéria sobre a venda de produtos comuns no período de Natal

na casa dos paulistas.

Por fun, o Portal Mix destaca a ação do CIC Grajaú que finalizou as aulas dos cursos de manicure,

depilação e informática

Cidadania do Grajaú.

minishadas em parceria com o Fundo Social, na unidade do Centro de

Pontos Positivos

É bastante informativa a entrevista que fala muito sobre Pasta de Justiça e também destaca as

serão adotadas pelo secretiírio em futuro próximo.

e

que

$
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As reportagens também denotam o caráter importante e de proteção que o Ipem e o CIC prestam para toda

a população.

Riscos à Imagem

Não forarn detectados riscos i imagem em nenhum dos materiais analisados.

Sugestões de Estratégias

O secretário fala de maneira bastante abrangente sobre os planos, mas não pontua de uma meneira que o

grande público entende, em primeiro lugar, qual a função da Secretaria da Justiça.

Nestes casos, um treinamento de mídia pode preparar o enhevistado para usar uma linguagem mais clara e

adequada ao público. Um jornal de bairro é formado por leitores locais, na maioria das vezes buscando

informações que os atinjam diretamente. Por isso, seria interessante levar dados e números que representam

aquela população, como por exemplo, quantos atendimentos o Procon já realizou para pessoas residentes na

zona norte da cidade de São Paulo.

A uma grande empatia em atender veículos de circulação menor e por consequência uma garantia de que o

tratamento do material terá um viés mais positivo, explorar esses espaços é imFortante, mas também é preciso

usar a estratégia de visitar redações de grandesjornais e conseguir espaços de divulgação das políticas e

projetos de forma gratuita e empática.

O Fundo Social aparece como um parceiro na rcaluação de atividade no CIC Grajaú, porém não e

especificado em quantos locais essa parceria esti distribuída, tlio pouco se ela é duradoura e pode ser levada

para demais locais de atendimento. Aqui, cabe a sugestão de já noticiar qtrando será iniciado o próximo

atendimento, as novas furmas, gerando um novo possível espaço de divulgação nos veículos de comunicação

para quando as furmas fossem abertas.
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Data: 1811212020

Veículos:PortalMixVale/JornalEmpresaseNegócios/RevistaCrescer/SantaPortal/ODialGazeta

SP

Programas/editorias: Região / Negócios / Saúde / Geral / Geral / Cotidiano

Títulos das matérias: CIC Ferraz de Vasconcelos faz doação para crianças do Projeto Bombeiros Mirins/

Ipem-SP alerta para cuidados nas compras de NataU #SOSAcidentes Domésticos: Mãe lembra desespero

após filha de 3 anos engolir bateria: 'Em 3 horas, já saiu corroída'/ Instituto de Pesos e Medidas de São Paulo

reprova ll% dos produtos natalinos/ Ipem reprovallVo dos produtos típicos da ceia de Natal de fim de

ano/Ipem reprova 11% dos produtos típicos da ceia de Natal de fim de ano

Regiões: Ferraz de Vasconcelos / São Paulo / Nacional / Santos / São Paulo / São Paulo

Veiculações: Posit¡ya / Neutra / Neutr¡ / Neutra / Neutre / Neutra

Análise

Instituto de Pesos e Medidas de São Paulo - Ipem, é tema de matérias publicadas nos jomais Empresas e

Negócios, O DiA Santa Portal e Gazeta de São Paulo com matérias sobre o período natalino e os cuidados

que o consumidor deve ter na hora de adquirir produtos. Também é tema, o trabalho de fiscalização realizado

pelo Ipem que reprovou produtos mais comumente consumidos nesta época do ano. Segundo a pesquisa do

instituto,2 dos 18 produtos analisados não apresentaram a mesma quantidade de produto que anunciavam.

O portal de informações Portal Mix Vale publica a açáo rcalizada no Centro de Integração e Cidadania de

Ferraz de Vasconcelos que doou salgadinhos, guloseimas e produtos de higiene pessoal e limpeza para 90

:rianças do projeto Bombeiros Mirins e Juvenis.

Já no matéria de saúde veiculado na Revista Crescer o Ipem-Sp aparece tazendo um dado de número de

acidentes domésticos causados por ingestão de baterias. Na reportagem, são destacados cnsos de ingestão de

bateria por crianças e a situação preocupante que os pais enfrentam ao lidar com esse problema.

Pontos Positivos

Todos os materiais destacam a importância das autarquias que prestam atendimento para a

Paulo.

Riscos à imagem

Não foram detectados riscos à imagem dos órgãos ligados a Secretaria da Justiça e Cidadania de São
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Sugestões de Estratégias

A Revista Crescer mostra um exemplo de como o Ipem-SP pode estar presente de maneira positiva em

materiais variados, até mesmo em pautas de saúde.

Para isso, cabe a assessoria de comunicação a tarefa de criar espaços de divulgação criativos e focados em

púbticos específicos. Olhar para as demandas mais comuns na vida das pesso¿ts, tal quat fez a Revista Crescer,

que ao falar sobre os acidentes domésticos touxe outas informações, principalmente relacionadas a

prevenção.

A assessoria de comunicação da Secretaria da Justiça e Cidadania pode, ainda" unir uma pauta com dados do

Ipem, fiscalização do Procon e atendimento cidadão nos Centros de Integração e Cidadania e através de uma

livulgação, com uma veículo de imprensa escolhido com critérios, permitir que seja desenhada uma narrativa

de aproximação com o cidadão.

Por exemplo, o Ipem checa a qualidade dos testes de gravidez, o Procon fiscaliza fábricas e como esses testes

estão sendo distribuídoso vendidos e armazenados os Centros de Cidadania disnibuem testes de paternidade

para garantir o direito das crianças, ou seja" há anecessidade de atuação de todos os órgãos em conjunto para

proteger, no final, a vida e direitos dos cidadãos, no caso acima, principalmente de mulheres e crianças.
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Data: 1911212020

Veículos: Portal Mix Vale / Folha da Cidade / Empresas e Negócios / Blog Beto Ribeiro

Programas/editorias: Região / Cidades lLocal / Economia

Títulos das matérias: Mais de 300 animais são castrados durante ação realizada no CIC Grajau/ Em

Araraquara, Ipem realizará verificação de radar na avenida Padre José de Anchieta/ Ipem-Sp alerta para

cuidado nas compras de NataVIpem-SP reprova 11% dos produtos típicos das ceias de final de ano/ Ipem

reprova I 1% dos produtos típicos das ceias de final de ano

Regiões: São Paulo l{raruqtsara I Capital/ Araras

Veicutações: Posit¡va / Neutr¡ /Neutra / Neutr¡

Análise

Uma parceria entre o CIC Grajaú e uma unidade móvel chamada Patas de Ouro realizou um mutirão de

castração de cães e gatos rra zona sul de São Paulo. A informação foi notícia no Portal Mix, que publicou

dados da ação e um breve texto ao final explicando o que são os Centros de Integração e Cidadania e quais

serviços são prestados à população.

Os veículos de comunicação Empresa e Negócios e Blog Beto Ribeiro destacam aaçáo do Ipem que reprovou

11% dos produtos mais utilizados durante o período de festas natalinas. A ação do Ipem-SP checou

embalagens e informações de quantidade contidas nos produtos.

Em Araraquara, a ação local do lpem-Sp de verificação de radares foi notícia na Folha da Cidade que

esclareceu aos moradores da região o trabalho de verificação de radares que é uma atribuição do Instituto de

Pesos e Medidas de São Paulo, ligado a Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado.

Pontos Positivos

Todas as matérias ltazempontos positivos. Mas o material do CIC é o que mais demonstra a importÂncia

dos trabalhos conjuntos realizados pelo governo

Riscos à imagem

Não foram percebidos riscos à imagem dos órgãos estaduais nas matérias analisadas.

Sugestões de Estratégias

d
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O Centro de tntegração e Cidadania da região do Grajaú realizou a castração de mais de 300 animais. A

medida atinge diretamente a situação de saúde sanitrária da região, que sofre com o abandono de animais,

deixando para o Estado a responsabilidade de gerir questões de saúde no local também.

Por isso, cabe um trabalho de comunicação em três momentos distintos, um antes da ação de casiação, um

durante o tabalho e umouho ao término. Dentro deumplano de comunicação que dêvisibilidade aotrabalho

realizado em parceria, mas que também sejacapaz de mostrar a modificação permanente que o trabalho do

CIC gera na região.

Antes da ação de castração, e em conjunto com a comunicação da Secretaria da Saúde do Estado é possível

criar pautas paraaimprensa sobre o abando de animais e os riscos à saúde. Qual a importância das pessoas

serem responsáveis pos seus animais de estimação e de que forma o governo vem agindo.

Durante a açäo, é preciso ser realizada uma cobertura ampla do evento, com imagens em vídeo e fotos.

Veículos de imprensapodem ser convidados para hor¿ários distintos mosfrando a atuação dos volunt¿ários e o

trabalho do CIC.

Após o evento, é necessiário divutgar um texto com dados de como essa castração evitará a superpopulação

de animais na região e também, como será possível ampliar a ação para outos Cenhos de Integração da

Cidadania.
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Data:20112/2020

Veículos: Dirário de Suzano / Jomal da Manhä

Programas/editorias: Região/ Economia

Títulos das matérias: Alto Tietê registra 163 testes de DNA em2020, aponta Imesc / Ipem-SP reprova I l%o

dos produtos típicos do Natal

Regiões: Alto Tietê /i0l{.arilia

Veiculaçõæ: Positiva / Neutr¡

Análise

f Centro de Integração da Cidadania é notícia no jomal Di¡írio de Suzano que mosfra um balanço das

ações de testagem de DNA nos 17 CICs espalhados em todo o estado de São Paulo. A matéria esclarece

quantos testes foram realizados e dá o endereço do Centro de Integração e Cidadanialocalizado na região

do Alto Tietê.

A região de Marília acompanha a divulgação feita pelo Ipem-SP sobre a reprovação de produtos

consumidos pelos brasileiros drnante o período natalino. O jomal da Manhã mosha que o Instituto de Pesos

e Medidas de São Paulo (Ipem) pesquisou entre os 18 produtos mais consumidos durante o período de

fest¿s e dois foram reprovados por não apresentar pesos e medidas conforme especificado no pacote.

Pontos Positivos

Balanço do trabalho de duas autarquias ligadas a Secretaria da Justiça e Cidadania de forma positiva

Riscos à imagem

Não foram detectados pontos sensíveis nas matérias analisadas.

Sugestões de Estratégias

Enquanto o Instituto de Pesos e Medidas ganha visibilidade com uma ação rotineir4 o Centro de Integração

e Cidadania muda a vida de dezenas de famílias com a disribuição, organização e rcalização de testes de

DNA.

Os dois órgãos prestam serviços diferentes, porém ambos atuam na vida dos cidadãos e o trabalho de

comunicação precisa reconhecer e atrelar as situações para construir no imaginário coletivo uma imagem de

atuação em vários c¿rmpos na vida do cidadão
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Para isso, é preciso que o órgão que centraliza todos esses dados passa a faznr parte dos materiais

informativos sobre as ações que estão sendo realizadas. Ao ténnino de cada release é importante colocar um

breve restrmo sobre a autarquia ou projeto em questão sempre utilizando neste resumo a informação de que

o trabalho é realizado por meio da Secretaria da Justiça e Cidadania.

Com a informação mais diluída e principalmente formando um ponto em comum ente lpem, Procon e CIC

os cidadãos farão a analogia e entenderão que o trabalho de cidadania passa por uma atendimento digno em

v¡írias esferas.
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Data:2811212020

Veículos: IJOL tlstoÉ Dinheiro / Diário da Região / Conjur

Programas/editorias: Economia / Negócio / Consumidor / Geral

Títulos das matérias: Procon-SP orienta consumidores sobre trocas de presentes de NatallProcon-SP multa

Coca-Cola em Rl$ 10 milhões por falha em ação promocionaV Procon-SP orienta sobre direitos do

consumidor na troca de presentes/Procon-SP multa Coca-Cola em R$ l0 milhões por falha em promoção

Regiões: Nacional / Nacional / São José do Rio Preto / São Paulo

Veicutaçõcs: Neutra / Neutra / Neutr¡ / Neutr¡

4.nálise

Os sites de comunicação IstoÉ Dinheiro e Conjur noticiam a multa aplicada pelo Procon-SP na empresa

multinacional fabricante de refrigerantes, Coca-Cola, no valor de R$ 10 milhões. A multa foi aplicada

segundo o Procon-SP devido ao não cumprimento de regras promocionais e o grande número de reclamantes

que procuraftrm o Procon para reclamar.

No UOL o tema foi também voltado aos consumidores mas com dicas fornecidas pelo Procon-SP para que

aqueles cidadãos que precisarem trocar su¿rs compras de Natal adquiridas pela intemet tenham uma

experiência positiva. Esse tema também foi destaque no jornal Dirário da Região que circula na cidade de São

José do Rio Preto.

Pontos Positivos

lJtilizø o factual, ou sej4 o momento natalino para esclarecer dúvidas sobre devolução de presentes na

internet mosfa que o Procon-SP estií preocupado em funcionar conforme as necessidades dos cidadãos

Riscos à imagem

Não foram percebidos riscos à imagem.

Sugestões de Estratégias

O uso do factual é importante na hora de divulgar serviços, mas também é importante recorrer ao tema de

direitos do consumidor ao longo do ano, já que grande parte da população passou afazer compras pela

Intemet de uma forma massiva e consistente, com as questões relacionadas à pandemia.
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Para isso, a assessoria de comunicação da Secretaria da Justiça e Cidadania pode promover workshops que

tratem do assunto de maneira leve e descontraída, mas que informem ao consumidor quais são seus direitos

e deveres na hora de realizar suas compras on-line.

Esses eventos devem ser on-line e podem ter duração de 30 minutos, com apresentação de um membro do

PRocon-SP que fale sobre os cuidados e também traga experiências reais para compartilhar com os

espectadores.

Um canal no Youtube ativo para essa divulgação poderá se tornar um local de tira dúvida pam os

consumidores, que poderäoo inclusive, evitarproblemas sabendo melhor de seus direitos
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EXPERIÊNCIA. CAPACIDADE DE ATENDIIUENTo. PERI'IL E HABILIDADE Dos
PROX'ISSIONAIS

A Pridea Comunicação é resultado da união de uma empresa com mais de quinze anos de atuação no

mercado de comunicação, a Atelier de Imagem e Comunicação, com profissionais da iárea de tecnologia da

informação, agregando dois conceitos: a tecnologia e a inovaçäo, que faz parte do DNA dos novos

funcionrírios, e do conteúdo, marca regisüada que fez com que a Atelier figurasse entre as maiores e mais

relevantes do segmento.

Com um amplo portfolio de produtos e serviços, a Pridea Comunicação conta com uma equipe

extremamente especializadae capacitadapanenfrentar os desafios impostos por clientes de diferentes iáreas

de atuação. São profissionais com larga experiência em veículos de mídia" como jomais diiários, revistas

semanais, televisäo, nádio e intemeto além de todo conhecimento e vivência de anos de atuação em projetos

de Assessoria de Comunicação e Imprensa em diversos segmentos.

Além disso, a Agência dispõe ainda de r¡m grupo de colaboradores especializados em esûatégias e

ferramentas digitais, o que permitiu a construção e um novo conceito, o Content Tech, que abarca a

construção de narativas aprofundadas aliadas a uma metodologia amparada em Big Data" que nos permite

analisar performance e propor soluções inovadoras.

A Pridea tem expertise no atendimento de clientes da iniciativaprivada e do setorpúblico, que desempenham

atividades nos mais diversos segmentos, fato que fez com que a empresa criasse processos diversificados e

eficientes de trabalho cap¿tzes de reunirem desafios exffemamente complexos. O desenvolvimento de uma

visäo estratégica diferenciada permitiu que a Agência ampliasse seu rol de serviços e

longo dos anoso fazendo com que os clientes tenha¡n acesso as mais modemas e atuais

no mercado, aliadas a uma consultoria esüatégica permanente e uma operação ágil e

soluções ao

efetiva.

Pautada pela convicção de que a reputação é o principal valor dos nossos clientes, a Pridea

atua por meio de processos altamente personalizados, garantindo entregas que. levarn em conta as

característic¿N e especificidades de cada um deles. A Agência acredita que a construção da imagem está

diretamente ligada a valores como empatia e relacionamento. E por apostar nisso, investe permanentemente
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por um aprofundamento do diflogo entre os profissionais envolvidos nos projetos e na construção de uma

relaçäo de confiança mútua e consistente.

Esses atributos permitiram a criação de uma agenda importante de relacionamento com a imprensa de todo

Brasil e com formadores de opinião e parceiros que conferem quatidade e solidez aos projetos criados e

implementados ao longo dessa história. Amparada pela crença de que a ousadia é matéria-prima para os

processos criativos e que a ética e a lisura são nossos maiores norteadores, apostamos em nossos funcionários

e colaboradores e na construção de relações como ponto fundamental de qualquer empreitada.

Equipe: profissionais alinhados às missões, visões e valores dos clientes

O capital humano est¡i no centro das nossas operações. Por isso, construímos um time diversificado, com

habilidades e perfis distintos. A experiência e competência dos profissionais e colaboradores que atuam na

Pridea enriquecem nossos produtos e serviços e dinamizam a operação, oferecendo aos clientes um

repertório qualificado e dinâmico no entendimento dos desafios impostos. A equipe é composta por

profissionais de diferentes iireas e formações, como jornalismo, relações públicas, publicidadeo marketing,

design" fotografi4 ente outos.

Essa diversidade confere às entregas um caráter altarnente qualificado e personalizado a partir das

necessidades e perfis de cada cliente. Tendo em vista suas competências, as equipes são divididas a partir de

suas áreas de atuação, sempre com foco nas diretrizes estabelecidas por um núcleo estratégico que coordena

todas as operações e sinaliza a necessidade de mudanças de nrmo ou alterações de escopo dos trabalhos

realizados.

Ente os segmentos que atuam na Pridea constarn: Criação de Conteúdo Impresso e Digital, Assessoria de

Imprensa, Arte e Design, Redes Sociais, Sites, Gerenciamento de Crise, Monitoramento de Mídiq Clþing

de Mídia" Media Training, Produção de Conteúdo e Tecnologia Criação e Produção de Vídeos,

Administrativo e TI. Todos eles se relacionam diariamente e têm seus processos acompanhados e

estabelecidos a partir de ferramentas de gestão modemas e eficientes, capazes de mensurar

as estratégias implementadas em cada projeto.

e

)
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X'luxo de Trabalho: acompanhamento e revisão perrnanente de procedimentos

A fim de estabelecer fluxos e rotinas de trabalho eficientes, a Pridea Comunicaçilo opera a partir de

dinâmicas que envolvem os profissionais de todas as áreaso tanto os que atuam internamente como os que

oper¿lm sediados nos clientes. Para isso, são realizadas reuniões de alinhamento constantes e oficinas de

brainstorming que possibilitam novas ações e ideias a serem incrementadas.

Além do acompanhamento permanente da imprensa para mapeamento do noticiário, em especial das áreas

de atuação dos clientes, a Pridea atua com diagnóstico e acompanharnento consistente de boas práticas

relacionadas e benchmarking da concorrência Para esta finalidade, também são utilizadas ferramentas de

análise das mídias sociais que detectam qualquer menção às marcas ou temas detenninados pela equipe de

Monitoramento de Mídia.

Esses procedimentos possibilitam, para além do controle da saúde da marc4 a percepção e o diagnóstico de

como a audiência estii sendo impactada por ações relacionadas às atividades dos clientes, pernitindo a

implementação de novns práticas e a antecipação de eventuais crises.

Ferramentas e Gestão de Processos

Pa.-3rcalizar o acompanhamento e a melhor gestão dos nossos processos, a Pridea Comunicação adota um

rol de ferramentas que, aliadas à expertise e intervenção estatégica da equipe, permite qualificar os

procedimentos e as entregas realizadas. Por meio do novo conceito de Content Tech, conseguimos

aprofundar a criação de conteúdo com análises que nos pennitem gerar melhores insights e enûegar uma

performance melhor nos diferentes canais de comunicação dos clientes.

O método assegura um monitoramento em tempo real dos diálogos envolvendo as marcas e seus gestores e

permite que haja uma adequação de discurso nþida e eficiente ou mesmo a criação de novas narrativas que

aprimorem essa conversa. Por meio dela é possível reunir em uma mesma plataforma os resultados de

diferentes canais (imprens4 redes sociais, acessos ao site, entre outros), fazendo com que tanto o cliente

como a equipe de comunicação possam meûsurrlr em tempo real o desempenho de

ações de comunicação.

Bua Capitão Antônio Rosa, 376, 9o andar, Conjunto
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Seguem algumas das nossas ferramentas:

Dashboard da Pridea Comunicação: análise de performance de carnpanhas em tempo real por meio

de ferramenta desenvolvida dento da Agência e adaptada para a necessidade de cada cliente.
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Desenvolvimento e customização de gráficos via API e aplicados em software próprios, que possibilitam:

Análise de dados de anúncios em todas as redes sociais, tais como: CTR (taxa de cliques),

engajamento (atividades dos usuiírios), devices (mobile, desktop, smarþhones), navegadores,

sistema operacional (Ios / Android), dados demográficos (gênero, idade), dados geográficos

(cidade, estado), comportamentais (fluxo de cliques na url de destino/ taxa de rejeição) e também

amedição em tempo real dos anúncios (evolução de custos, como CPC (custo por clique) ou CPA

(custo por aquisição). Além disso, a Pridea Comunicação consegue analisar todas as outras

métricas que possibilitam a tomada de decisão e docunentação dos resultados de um anúncio e o

retorno sobre o investimento (ROÐ.

a Arquitetura de IA Qntelligence Artifical)

)

o Produção de API (Application Programming Interface)
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a Construção de customização no softrvare para o segmento (painéis altamente intuitivos)

a Arquitetura de Data Science e Business Intelligence

Canais de aplicação: site, social media, social ads, inbound marketing

Scup: monitorarnento de marcas, palawas-chave e assuntos nas redes sociais e nos principais sites

de notícias. A partir dela e da experiência emba¡cada pela equipe da Pridea Comunicação é

possível acompanhar tudo o que esti sendo falado na internet sobre temas específicos. A

ferramenta t¿mbém permite a interação com usuarios no cha¡nado SAC 2.0, a fim de garantir um

diálogo permanente com os clientes das marcas, reforçando sua autoridade e relevância.

Postgram: a ferramenta possibilita a programação de publicações, bem como o acompanhamento

de conteúdos no Instagrarn. Por meio da definição de um perfil editorial e de um cardápio de

conteúdo definido e aprovado, a Pridea Comunicação consegue atua¡ nos horários mais nobres

para maior impacto junto à audiência de cada clienteo ampliando as chances de converter essas

mensagens em engajamento e relacionamento com a marca.

o Bancos de Imagens: com cadastro em diversos Bancos de lnagens, a Pridea consegue garantir

o melhor mapeamento de fotos e imagens que condizem com a necessidade de cada cliente. {.
partir desses bancos, a Agência criar, desenvolve e entrega artes, peças e conteúdos que melhor

se adaptem ao público-alvo de cada ação.

o Wideo: enhe outras ferramentas de edição e tatamento de vídeos, a Pridea conta com utna

ferramenta específica para criação de videografias e animações que taduzem de forma célere e

assertiva as mensagens dos clientes. Por meio da criação de um conteúdo alinhado

e necessidades de comunicação, a Pridea adapta o texto a uma platafomra com

ampliando as possibilidades de alcance e repercussão do conteúdo.

o Ferramentas de Edição/Vídeos e Fotos: a Agência dispõe ainda de um rol de progtamas e

ferramentas de edição e tatamento de imagens, seja de foto ou vídeo. A partir delas é possível

a
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visual de cada cliente, p€Ç6, fotos e imagens a serem compartilhas como forma de agregar e

enriquecer o conteúdo nos diferentes canais.

o RD Station: o software é um importante aliado na gestão de conteúdo e de relacionamento com

usuários. A Pridea Comunicação investe no aprimoramento constante do chamado inbound

marlæting,baseado essencialmente naprodução qualificadade conteúdo relacionado aumamarca

ou produto. A ferranenta possibilita uma melhor otimização para os principais sites de busca

(SEO), criação de landing pages e estatégias de geração de leads, disparo e gerenciamento de e-

mail marketing, fluxo de automações para relacionamento, monitoramento de acesso dos leads

em sites, gestilo de contatos e de mídias sociais. Além disso, é possível também qualificar análises

e relatórios por meio dos dados fomecidos e acompanhados pela ferramenta.

Ferramentas de Mailing: a Pridea investe permanentemente na nutrição e manutenção de sua

agenda estratégica junto aos principais veículos de imprensa e formadores de opinião. Para isso,

conta com ferramentrß que aruriliam na melhor performance desses contatoso mantendo os

¿Nsessores de imprensa em contato permanente com setores importantes da mídia.

Contas Prlblicas: experiência e projetos de sucesso

A experiência da Pridea junto ao setor público é anterior à própria criação da empresa, já que grande parte

de seus profissionais tiveram práticas prévias relevantes de atuação nesse setor. Diversos colaboradores da

Agência já atuaram em importantes contas nas esferas federal, estadual e municipal, reunindo uma bagagem

que possibilita o desenvolvimento de estatégias efetivas e inovadoras.

Muitos profissionais do time da Pridea Comunicação já atenderam diretamente o Goverro do Estado de

São Paulo, por meio das Secretarias de Estado da Educação, Saúde e Segurança Pública" além de

organizações como: Instituto Butantan, Instituto do Câncer, Hospital das Clínicas,

Desenvolvimento da Educação (FDE), entre outros.

o

A Agência também atendeu contas públicas nos â¡nbitos fedeml e municipal, como EMBRAPII

Brasileira de Pesquisa e Inovação Industial) - ligada ao Ministério da Ciência Tecnologia" Inovações e
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Säo Paulo, principal braço de zeladoria da maior cidade da América Lattna; a Secretaria Municipal de

Orçamento, Planejamento e Gest2io de São Paulo; a Secretaria de Relações Institucionais; e a Secretaria de

Educação do município.

Atualmente, a Pridea Comunicação atende duas importantes entidades ligadas ao Governo do Estado de

São Paulo: a Artesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de Säo

Paulo), responsável pela regulação de 19 das 20 melhores rodovias do país; e o Deüan (Departamento

Estadual de Trânsito de São Paulo), o maior da América Latina.

Em São Paulo, na rirea pública, a Pridea é responsável ainda pelo atendimento da Comunicação da Secretaria

Municipal de Educação de Säo Paulo, a maior do país, com quase um milhão de alunos.

A expertise no atendimento a contas priblicas é um ativo construído ao longo dos quinze anos de atuação da

Agência, que tem em $ra carteira clientes como a Secretaria de Educação do Estado de São Pauloo entidade

que atendeu por cinco anos, sendo responsável pela Assessoria de Imprensa e Comunicação. Com um público

de alunos, pais, professores e funcionários que exhapola a população de muitos países, a Pasta crrrega

desafios proporcionais à sua grandeza.

A Pridea Comunicação tarnbém foi responsável pelo departamento de Comunicação e Imprensa da

Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, onde atuou fortemente ainda com o Gerenciamento

de Crise, aproximando o dirálogo com os diferentes públicos da Pasta e criando esEatégias para informar a

população em meio a grandes catastrofes como o acidente com o avião da TAM, no Aeroporto de Congonhas,

o acidente nas obras do Meto em Pinheiros, zona sul da capital, e os ataques do PCC em Säo Paulo.

A experiência adquirida na rârea pública nas tês esferas (municipal, estadual e federal) garante à Agência

ampla expertise em planejamento estratégico, gerenciamento de crise, proposição de pautas, atendimento e

relacionamento com a mídia de todo país e alcance de resultados significativos. A equipe da Pridea

Comunicação esta perfeitamente apta a realizar o trabalho indicado neste edital, com larga experiência na

rárea, conforme poderá ser observado nos cases

longo desses mais de quinze anos de história.

e desafios que construímos com
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A seguir, indicamos algumas das principais soluções de comunicação implementadas pela equipe da Pridea

Comunicaçäo com seus clientes em diferentes areas:

GO\rERNO DO ESTADO DE SÃO PAI]LO

ARTESP: AS MELIIORDS ESTRADAS DO PAÍS

A ARTESp - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo -
regula o programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo há mais de 2A anos. Sob

sua gerência, estão 20 concessionárias, que atuam em ll,2 mil quilômetos de rodovias, o que representa

quase 31,Yo damalha estadual, abrangendo 283 municípios.

Dezenove das 20 melhores rodovias estão em São Paulo e são reguhdas pelr agência. A Agência também

fiscaliza o Transporte Intermunicipal de Passageiroso exceto nas Regiões Metopolitanas de São Paulo, de

Campinas, da Baixada Santista" do Vale do Paraíba/Litoral Norte e Sorocaba. Dentre as ações, rcaliza

auditoria de frota, garagem e instalações, ações fiscais na operação das linhas regulares, nos terminais

rodoviários e nas rodovias. Além disso, a ARTESP é responsável pela regulação da concessão de cinco

aeroportos regionais.

A atuação da pridea Comunicação na coordenaçäo da Assessoria de imprensa da ARTESP obteve, apenas

nos primeiros sete meses, mais de 9.300 matérias publicadaso resultado de 321 divulgações realizadas. Isso

representa uma média de 1.328 matérias publicadas por mês sobre a Agência. Mais de 44 matérias por

dia. para se ter uma ideia, o trabalho de divulgação de mídia espontânea, ou sej4 sem qualquer custo para

os cofres públicos, caso tivesse de ser comprado na imprensa, representaria um

797 mÍlhões. Ente as atividades desenvolvid¿rs na ARTESP, destacamos:

de R$

a Criação de agência de notícias interna: a partir de levantamento de informações da

ARTESp, foi possível criar um fluxo de pautas positivas, gerando notícias relevantes tanto para

os veículos da capital quanto do interior. A iniciativa resultou em duas notícias geradas e

divulgadas diariamente, garantindo exposições qualificadas em mais diversos canais. Foram mais

de 9.300 exposições em sete meses, média de A4reportagens sobre a ARTESP por dia.
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Criação de autoridade: com maior produção de conteúdo, a ARTESP passou a ser procurada

para dar entrevistas não só sobre os temas divulgados, mas também sobre questões que permeiam

a atuação da entidade, como segurança de rodovias, monitoramento, contatos de concessão,

modemização, inovação e tecnologia. Dessa formq em 210 dias de atuação, 122 enhevistas

qualificadas para grandes veículos foram concedidas.

I)emandas espontâneas: o atendimento qualificado do jornalista passou a ser não somente

respostas aos questionamentos, o6 também o esclarecimento sobre o papel da agência,

resultando, em sua maioriq na mudança de viés das matérias ou" até mesmo, na desistência de

publicação. Isso porque, muitas vezes, o jornalista desconheciaaabnção técnica do órgão.

Gerenciamento de sensibilidades: a equipe produziu maffiz de possíveis crises a partir de

informações das áreas, das concessionárias e do rastreamento de matérias nos últimos meses.

Dessa forma, muitos temas passaram a ser tatados de outa forma para evitar possíveis exposições

negativas, como a fiscalizaçäo de ônibus regulares e fretamento.

Acompanhamento de operações de rodovia: a equipe de jomalistas passou a integrar as equipes

de fiscalização nas rodovias do Estado, acompanhando as ações e convidando jomalistas locais a

conhecerem a realidade das regras para fazer tansporte de passageiros em São Paulo. A iniciativa

rendeu maior conhecimento dos jornalistas sobre as atribuições da ARTESP, mostrando os

resultados práticos das operações.

Acompanhamento de eventos de inauguração: comunicação em eventos como a inauguração

de obras nas rodovias, organização de coletivas e de material a ser distribuído.

Clipping de Notícias: produzido diariamente, em edições matutinas e

paxa os principais gestores da ARTESP.

Maiting de Imprensa: alimentação de banco de contatos dos veículos de da

capital quando do interior, acessado por toda a equipe de imprensa da ARTESP. Dessa forma" é

possível construir mailings específicos tanto por região quanto por atuagão do jornalista.
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' Qualificação de porta-vozes: a Pridea identificou potenciais porta-vozes para cada área da

ARTESP, além do diretor-geral. Dessa forma o interesse da imprensa passou a ser pela

capacidade de infornação e não pelo cargo do porta-voz.

Exemplos dos resultados obtidos na mídia:

)
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DETRAN: A REVOLUÇÃO DIGITAL EM TEMPOS DE PAI{DEMIA

Desde setembro de 2020, quando assumiu a coordenação da Assessoria de Imprensa e Comunicação do

Detran.SP, o grande desafio da Pridea Comunicação foi comunicar, da forma mais abrangente possívelo a

revolução digital pela qual p¿ßsa a autarquia. Até para que o cidadäo pudesse ser impactado positivamente

em tempos de pandemia da Covid-l9, ainda mais diante do fechamento de postos de atendimento.

Para se ter uma ideia do desafio, de janeiro a dezembro de 2020, período de enfrent¿mento da crise sanitiiria

mundial, foram realizados no Detran.SP mais de 125 milhões de interações pela internet, tanto pelos sites e

aplicativos do Dehan e Poupatempo. Em 2019, foram 47 milhões. Ou sej4 um aumento de 60% em relação

ao ano anterior, com quase o triplo de atendimento.

Tanto que dos principais serviços, 90% deles já podem ser realizados online, dispensando a necessidade de

ir até uma unidade fisica do Detan.SP. O departamento de hânsito paulista aumentou em6'lo/oo atendimento

pelos portais e aplicativos. No Poupatempo, S3Yo dos serviços do Deüan são consumidos de forma digital.

A autarquia conta com 2.875 funcioniários, supervisiona a atuação de 2.954 Centros de Formação de

Condutores,2.l25 Empresas Credenciadas de Vistori4 1.659 desmontes, além de credenciar 1.060 médicos

e2.169 psicólogos.

Para dar visibilidade a essa revolução digital, a Pridea lançou mão de estatégias em todas as frentes da

comunicação, tanto nos meios digitais como na chamada mídia tradicional, concentando seus esforços no

levantamento de ações e projetos e intensificando a produção de conteúdo relevante. O resultado imediato

da ação pode ser confirmado já no início do trabalho da Agência. Na Semana Nacional de Trâr¡sito de 2020,

1.146 matérias foram publicadas sobre o Detran.SP, sendo 100% delas positivris pr¡ra a

número é82% maior em relação ao mesmo evento no ano anterior.

o

Bua Capitão Antônio Rosa, 376, 9o andar, Conjunto 91

Jardim Paulistano I São Paulo - SP I CEP 01443-010 I Tel: 11 3807.6146

Já em seus primeiros dias de afuação, a Pridea Comunicação implementou um processo de

atendimento à imprensa e, principalmenteo de relacionarnento com a mldia. Além da aplicação de um Media

Audit para aferir a opinião dos profissionais de imprensa sobre o órgão, a Agência tiplicou a produção de

conteúdo e diversificou seus canais de conta" permitindo que as pautas relacionadas ao Detan ganhassem

muito mais capilaridade e ampla visibilidade no interior do estado.
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Resultados das divulgações na Semana Nacional de Trânsito de 2020:
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Mas o üabalho não ficou restrito à rárea de Assessoria de Imprensa. Estendeu-se para um redesenho efetivo

da Comunicagão do órgäo, com a implantação de reuniões de alinhamento com todas as áreas e readequação

das tarefas instituídas, além de ferramentas e monitores de mensuração de resultados.

Também diversificamos os canais de comunicação, com novas formas de estabelecer contato com os

diferentes públicos do Detan.SP a partir de um amplo Plano de Comunicação apresentado ao presidente da

entidade. Apenas nos quatro primeiros meses de afuação, entre setembro e janeiro, foram divulgados 190

materiais para a imprens4 numa média de 48 por mês. O resultado foi um total de 5.432 matérias publicadas

na imprensa no período, indicando cerct de 1.358 por mês e mais de 45 por dia.

No período, foram contatados 1.088 jornalistas e formadores de opiniäo, com aproximadamente 470

atendimentos à imprensa. Para diversificar a linguagem e se aproximar de alguns públicos prioritários, foram

produzidas e roteirizadas 35lives com diversos dirigentes do Detran.SP. E mais:

Novo desenho da comunicação do Detran.SP, integrando e sincronizando atuação em á¡eas

como Relações Públicas,Imprensa, Marketing, Endomarketing, Redes Sociais e Cerimonial;

a

a

a

a

a

a

Construção do posicionamento estratégico de comunicação do Detran.SP, calcado em ativos

como inovação na pulverização dos serviços digitais e fiscalização;

Uso dos esûúdios do Palácio dos Bandeirantes para a realizaqäo de lives semanais para

esclarecimento ao internauta sobre os serviços digitais do Detran;

Uso do estúdio de rádio do Palácio dos Bandeirantes paraagravação de sonoras e

em programas de rádio no Interior;

Organização do atendimento de redes sociais, com a contratação de uma

centralização no Detran no atendimento e estruturação do atendimento do SAC 2.0;

Elaboração de um programa semanal evídeo de notícias do Detran paraveiculagão nas redes

intemas do departamento (Intuanet e alertas pelo Whatsapp);
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a

a

a

a

a

a

Atendimento de Imprensa com foco na qualidade da informação e na agilidade do atendimento,

cumprindo prazos e garantindo espaços qualificados;

Agenda positiva com a busca e produção de pautas positivas e diferenciadas, com cases de

sucesso, iniciativas inovadoras nos serviços digitais, ações fiscalizadoras, acompanhamento de

blitzes, entre outros conteúdos de relevância;

Escolha e treinamento de porta vozes, nas areas de Habilitação, Veículos, Atendimento e

Fiscalização, ptrâ o atendimento específico de demandas de imprensa;

Elaboração de Papers de informaçflo em visitas do presidente em unidades do Detran no

Interior, na produção e disfribuição para veiculação de artigos de opinião e em reuniões intemas

e extemas, ente outos;

Divulgação mensal dos números do Infosiga, sistemado Govemo de São Paulo gerenciado pelo

Detan.SP e programa Respeito à Vida, sobre estatísticas de acidente com recortes regionais;

Criação de canal de WhatsApp para envio de notícias do Detran.SP para um gtupo seleto de

jomalistas que cobrem regularmente o Departamento;

Clipping de Notícias produzido diariamente, em duas edições por dia e encaminhadas

eletronicamente pela manhã e tarde pæa os principais gestores do departamento;

F'orte investimento em regionalização, com atendimento a jomalistas em todas as regiões do

estado, gerando a consolidação de um processo de trabalho capazde atender, dar encaminhamento

e responder demandas inintemrptas

plant2ío aos finais de semana;

de imprensa, das 6h às 22h, de segunda a

Mailing de Imprensa exclusivo por meio de fenamenta da Pride¡ foi possível

com a construção de listagens específicas e detenninadas, tanto na capital, como na região

metropolitaur4 irrterior, baixada santista, Brasil e internacional.

e

)
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Exemplos dos resultados obtidos na mídia:
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EDUCAÇÃo p¡.uf,ISTA: A MAIoR REDE DE ENsINo DA ¡uÉnrc¡. LATINA

Para apresentar ações e impactar todos os atores envolvidos no processo de ensino, a Pridea Comunicação

produziu e implantou um plano de comunicação integtado, amparado nos públicos internos da Secretaria

(pais, alunos, professores, funcioniírios e comunidade escolar), além de criar parcerias com entidades do setor

e estabelecer uma interlocução direta com ouüas secretarias estaduais e órgãos do Governo a fim de

possibilitar ações integradas de comunicação.

Entre os resultados obtidos pela Pridea à frente da Secretaria da Educaçäo do Estado podemos destacar o

expressivo aumento de matérias veiculadas na imprensa, que cresceu cerca de 600/o no período. E mais:

Gerenciamentos de Crise em pautas negativas com interface direta junto a jornalistas;

levantamento de dados e informações, produçäo de FAC com perguntas e respostas; escolha e

teinamento de porta vozes; produção de conteúdos prua divulgação, entre outas ações;

Atendimento de Imnrensa com foco na qualidade da informação e na agilidade do atendimento,

cumprindo prazos e garantindo espaços qualificados;

a

o

o

Aeenda Positiva com a busca e produção de pautas positivas e diferenciadas, com cases de

sucesso, iniciativas inovadoras, personagens de destaque da educação, bons exemplos de políticas

públicas, entre outos conteúdos de relevância;

Comunicacão em Eventos como a entrega de equipamentos públicos, garantindo desde a

comunicação visual até a organização de coletivas e de material a ser distribuído;

Agenda do Governador. na capital e no interior do Estado, com espaço definido nas reuniões

semanais de Agenda do Governador, oferecendo sugestões de conteúdos de eventos,

projetos e ações;

Rua Capitão Antônio Rosa, 376, 9o andar, Conjunto 91
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Agenda do Secretário com acompanhamento permanente na capital e no interior do Estado, na

elaboração de 'oPapers" prévios de informação, na produção e distribuição para veiculação de

artigos de opinião e em reuniões internas e externs, entre outos;

Lancamento de Prosramas e Políticas Públicas do governo paulista, como os projetos Gestão

Democrátic4 Escola da Família e Cozinheiros da Educaçäo, por exemploo onde a agência atuou

na produçäo de materiais de divulgação, na definição de estratégias de divulgação, no atendimento

da mídia e colaborou com opiniões e conteúdos;

Núqeros da Educacão com a criação do Banco de Dados de Informações da Educação que

consolidou, desde o número de alunos, professores e colaboradores, até o andamento de projetos,

obras, reformas, parcerias, ente outros;

Índices da Educacão com o acompanhamento constante dos números e dados que comprovaram

o avanço no ensino público paulista, como a inédita primeira colocação nos três níveis avaliados

pelo indice de l)esenvolvimento da Educação Básica - IDEB -, do governo federal e os

resultados anuais do Índice de l)esenvolvimento da Educação de São Paulo - IDESP. A

atuação da Pridea no entendimento dos dados junto aos técnicos da educação e na produção de

bons conteúdos de divutgação relativa à posição do Estado de São Paulo nos índices garantiu

repercussão do assunto em todo o Brasil dos bons resultados no IDEB.

l\{oniþramento de Mídia com a imptantação do *Torpedo-Imprensa', fenamenta digital de

monitoramento criada pela Pridea Comunicação guo, aliada a bons profissionais de

comunicação, monitorou o noticiário do dia da Educação em televisão, rádios e sites de notícias

e envi4 via celular, informações qualificadas. Mais do que uma ferramenta de comunicação, o

(Torpedo-Imprensa" propicia a identificação imediat¿ de notícias e, assim, possibilita respostas

rápidas aos veículos de imprensa" seja para

esclarecimento e até, corrigir informações.

gerenciar crise, oferecer porta-voz, de

Clippins de Notíci¡s produzidos diariamente, em 3 edições diárias, e

eletronicamente pela manhã" para os principais gestores da Educação na sede da da
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República, para os 91 dirigentes de ensino em todo o Estado e para o gabinete da Subsecom, no

Palácio dos Bandeirantes. Clþings regionais mensais, com resultados obtidos em rádio, TV e

intemet, foram produzidos e enviados eletronicamente para os principais gestores da Educação

nas 15 regiões adminishativas do Estado.

Mailins de Imnrensa atualizado e com acesso digital era disponibilizado para todos os

profissionais de comunicação que atuavam na Educação. Com a ferramenta da Pridea foi possível

monta¡ estratégias com a construção de listagens específicas e determinadas, tanto na capital,

como na região metropolitana" interior, baixada santista" Brasil e intemacional.

o Porta-Vozes em todo o Estado foram treinados e qualificados para o atendimento das demandas

da mídia regional. Em um trabalho inédito, transformamos os 91 Dirigentes Regionais da

Educação em porta-vozes locais da Pasta. Para isso, fizemos reuniões em todas as diretorias

regionais mostando a importância da interface com a imprensa regional. Visitas nos principais

veículos foram agendadas durantes esses encontos e os resultados se mosharam certeiros.

No período, a Pridea também atuou firmemente em projetos junto à iniciativa privad4 como a parceria com

o Google no projeto (Youtubers da Educaçãot', que envolveu centenas de alunos e professores das escolas

da capital e do interior, e com o ttParceiros da EducaÇão", que reúne empresiírios que colaboram na busca

de soluções pÍlra as questões da Educação.

A Pridea ComunicaçÍlo tanrbém foi a responsável por propor e interrrediar parceria inédita e precursora

entre a Secretaria da Educação de São Paulo e a Jeduca - primeira Associação dos Jorralist¿s de Educação,

que resultou em projeto conjunto para incentivo a contato enüe educadores da rede de ensino estadual e

jornalistas por meio da elaboração da campanha 6tI'ala, Educadora, tr'ala, EducadorD. Para dar mais voz

aos professores e funcionários da rede pública de ensino, a Pridea construiu um manual de relacionamento

com a imprensa, além de cartazes que foram distribuídos para as escolas de todo estado. A

para ampliar o espaço dos educadores na imprensa, opinando, relatando novidades, sem

O atendimento da Educação estadual, com unidades de ensino presentes em todos os

paulistas, gerou a consolidaçâo de um processo de trabalho capaz de atender, dar e

o

inintemrpffi ftW6;6qqnfu6i6l$È3?bzCpç"g¡g{?, Cffiìtefiðg¡ e em plantlio aos
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finais de semana. No dia a dia da Agência, no atendimento à Secretaria da Educação, além do relacionamento

com a mldia municipal, estadual e nacional, foi preciso criar soluções para atender a demanda de uma enonne

comunidade interna e dos próprios gestores da maior escola da América Latina.

Por isso, a Pridea lançou mão de diversos produtos para aproximar o diálogo com esses públicos e mantê-

los infonnados sobre as ações da Secretaria:

o Informativos para o Secretário e para as equipes estratégicas do Governador sobre ações e

projetos da Secretaria

r Releases, artigos e notas para a imprensa

o Dísparo de informes por SMS com matérias envolvendo a Secretaria

o Clipping de Notícias

¡ Boletim Infomativo das Coordenadorias da Secretaria da Educação

o Boletim das Diretorias Regionais de Ensino

o Boletim do Professor

o Produção de Cartazes

e Newsletter para Grêmios Estudantis

o Newsletter para parlamentares

e WhatsApp para Dirigentes de Ensino

¡ Desenvolvimento de 15 materiais de apoio para reuniões do Secretário com gestores regionais

¡ Roteiro para vídeos institucionais

r Materiais de apoio para campanhas publicitárias

o Criação de Banco de Dados da Secretariao com informações e números de projetos

o Criação de Banco de Pensonagens, com indicações de funcionórios, alunos e educadores que

poderiam compor reportagens da imprensa e materiais institucionais

o Plano de Comunicação Anual

r Relatório Quinzenal de exposição na imprensa

e Relatório Mensal analítico sobre resultados do período

)
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Exemplos de produtos digitais desenvolvidos:
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Exemplos de produtos impressos desenvolvidos:
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Exemplos dos resultados obtidos na mídia:

@[ sþ¡¡¡¡/ËDucåç¡o

{):i:t

Grtmlo¡ c¡tud¡ntl¡ g¡nh¡n
relwlnde no: cotéglol

n=

ElEEE

Rua Capitão Antônio Rosa, 376, 9o andar, Conjunto 91

Jardim Paulistano I São Paulo - SP I CEP 01443-010 I Tel: 11 3807'

fù¡¡dü'lrDllc
¡*ËÊ:-F=:=¡Ë-

?llll
I

o bôil¡ dc
PrlE¡tdo rilÉt túoR$

Crûo ô E ùrb. do L¡ttgE(CEL)
ùlrhrcriçb Faclrildü

æE

P-.:':t- .

Escolas Hirbllcæ * SP Þlão allæ de
[rglås páta ctlttçæa Pilf ê Sanc
l'',..''i:.''.

,'--'ú^
,¡'^'ùþúh*à
rôús@ùÞ

i¡ç-aá FÚ' ¡. ¡,

ú¡4s+Ú
Þn.æú::.!'trs

)o o

[0{



SE6uRANÇA PÚBLICA: TRANSPARÊNcIA E GERAçÃO nn ÍxmCrs

por seis anos, enfe janeiro de 2007 e maio de 2013, a Pridea Comunicaçilo tanrbém coordenou a

Assessoria de Comunicação e Imprensa da Secretaria de Est¡do da Segurança Pública. Entre as ações

realizadas à frente da Pasta estão:

o Lançamento de programas e políticas públicas como a implantaçäo da Rádio Digital nas viaturas

policiais, a criação do Laboratório de DNA, o Retrato Falado Digital, a ampliação da Delegacia

Eletônica, o Monitoramento de Câmeras, não só na capital, mas em cidades do interior, ente

ouüas ações;

o Atuação em grandes catastrofes como: Acidente com o avião da TAM no Aeroporto de

Congonhas, Acidente nas obras do Meto em Pinheiros, zona sul da capital;

o Eventos onde foi preciso a intervenção policial como o bloqueio de grandes vias prlblicas, a

invasão e ocupação de universidades e o cumprimento de decisões judiciais em áreas públicas e

privadas;

o Divulgação dos Índices de Criminalidade, com ¿ß estatísticas da violência, incluindo, à época, a

queda dos homicídios em São Paulo, que bateu seguidos recordes, além, é claro,

o lniciativas das três potícias do Estado - Militar, Civil e Técnico-Científica e os órgãos a elas

vinculados.

Hoje, São paulo é reconhecido como exemplo em uso de novas tecnologi4 em novos tþos de ações e na

queda de índices de crimes. Em 20l l o Estado atingiu a meta de reduzir ataxade homicídios a 10 por 100

mil habitantes, pela primeira veznahistória. Um trabalho consistente de gestäo que ganhou na Assessoria

de tmprensa da Pridea Comunicaçäo um forte aliado'

Ao longo de todo tabalho, exemplos da relevâ¡rcia foram as capris de revistas obtidas pela Pridea. Somente

nas revistas veja e Veja são paulo foram dezenas de capas, ao longo do período' com pautas sugeridas pela

Agência, com temas sobre ações, projetos, serviços de relevância, resultadoso cases de sucesso' personagens

de destaque e políticas Públicas.

Rua Capitão Antônio Rosa, 376, 9o andar, Conjunto 91

Jardim Paulistano I São Paulo - SP I CEP 01443-010 I Tel:11 3807.6146,o o

t01..



)

Exemplos de capas das revistas Veja e Veja São Paulo:

-æ

rpT (rNsrrTUTO DE PESQITTSAS TECNOLÓCICIS¡

Maior e mais antigo cenfo de pesquisas do Brasil, com I 19 anos, o IPT é responsável por muitos dos avanços

nacionais em tecnologia nos ultimos anos. Ligado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento de São Paulo,

tem cerca de 1.200 funcionários. Além dos projetos rotineiros, o órgão é responsável por alguns dos

principais e maiores estudos do Brasil.

A Pridea gerenciou aánea de Comunicaçäo e Imprensa do Instituto de 2009 a2014, período no qual

conseguiu obter relevantes resultados junto aos principais jornais, revistas e TVs do país, além de importantes

publicações segmentadas. Mesmo sendo um órgão exhemamente renomado, especialmente em São Paulo,

acionado sempre que é preciso investigar tecnicamente o motivo de determinado IPT

especialmente, todas as su¿rs contribuições para avanços tecnológicos no mundo, p¿Nsava

da sociedade. Ainda que muitas das suas pesquisas impactassem direta¡nente a rotina das

O desafio, portantoo foi dar luz aos esfudos, pesquisas, estrutura e seriedade do Instituto, mostrando

além de situações que naturalmente colocavam a instituição na mídia, havia uma inteligência ali embarcada
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que merecia ser noticiada de maneira permanente. O mapeamento das principais iniciativas e o diálogo

permanente com pesquisadores e profissionais do Instituto permitiu um trabalho consistente junto à imprensa

e resultados que podem ser verificados abaixo, na compilação de algumas das principais matérias veiculadas.

Além do trabalho de assessoria de imprensq a Pridea Comunicação produziu, editou e diagramou a revista

que comemorou os 110 anos do IPT, em 2009. Foram 96 páginas com reportagens sobre as inovações do

Instituto ao longo dos anos. Uma linha do tempo penneou a publicação, mostrando a importância do IPT

para, a história brasileira.

Alguns exemplos de reportagens:
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Auditoria de Imagem rcalizada pela empresa Máquina Metric, em junho de 2013, apontou que o IPT teve

como resultado de divulgação na imprensa os valores apurados de R$ 105,9 milhões nos dois anos anteriores

(2011 e 2012), com 70 reportagens no primeiro ano e 122 no segundo. Trata-se de um relevante exemplo de

como a Pridea desenvolveu estratégias assertivas para ampliar a exposição do órgão na mídia, executando
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uma ampla prestação de contas de todas as ações junto a sociedade e a outos públicos prioritários do

Instituto.

EMAE (EMPRESA METROPOLITANA DE ÁCU¡,S E EIYERGIA): TECNOLOGIA A SERYIÇO

DO CIDADÃO

En1re 20ll e20l2,a Pridea Comunicação teve a oportunidade de atender a EMAE (Empresa Metropolitana

de Águas e Energia S.A), oferecendo serviços de Assessoria de knprensa e Relacionamento com a Mídia e

ampliando a presença do órgão nos veículos de comunicação do estado. O trabalho contou com a expertise

da Agência no atendimento de clientes da rírea pública e com uma sistemática de trabalho que previa a

presença permanente de um funcionririo da Pridea na sede da EMAE.

O breve período de um ano de operações permitiu aproximar gestores e técnicos da Empresa Mefuopolitana

de Águas e Energia de formadores de opinião e jornalistas que cobriam temas consonantes à ¿área de atuação

da entidade. Também foi possível subsidiar a Secretaria Especial de Comunicação com informações sobre a

Empresa e colaborar na realização de pautas e eventos com a presença do entilo govemador Geraldo Alckmin.

Em média, no período, a EMAE esteve presente na imprensa diariamente com mais de duas matérias

sobre suas ações e realizações. Além de trabalhar as pautas positivas da entidade nos veículos de mídia, a

Pridea também atuou no gerenciamento de situações de crise, fornecendo respostas de maneira âgil e

preparando porta-vozes para se posicionarem.

As ações esûatégicas desenvolvidas no âmbito da EMAE permitiram ampla divulgação da agenda positiva

da empres4 tanto em veículos de abrangência nacional como regional, ampliando o diálogo da instituição

com a população local, enfatizando o oferecimento de serviço e a prestação de contas junto aos paulistas.

Os resultados obtidos säo fruto da criação de uma estrutura interna de comunicação,

dedicados tanto à divulgação das ações e projetos da empresa como a colaboradores

dados e insights nas areas internas da Organização.

O trabalho foi fundamental para mapear iniciativas e criar uma agenda positiva para a entidade,

atendendo fr Uffi ¡#jrurum ftm:Wçb"s.nig feðfffil1TûÞthlidade 
ao trabalho
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realizado e ampliar o diálogo com os diferentes públicos com os quais a EMAE se relaciona. Também foram

realizados encontros de relacionamento com a mídia e uma forte interlocução com formadores de opinião

para apresentar a empresa.

Alguns exemplos dos resultados obtidos na mídia:
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Jesus vai atender a 300 mil pessoas
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SECRETARIA MUMCIPAL DE EDUCAÇAO: O DESAFIO DA RETOMADA DAS AIILAS EM

MEIO À P¿,NNNUIA

Em janeiro de 2020, a Pridea Conunicação assumiu a coordenagão da Assessoria de Imprensa e

Comunicação da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. O desafio de se comunicar com uma rede

de 120 mil funcion¿írios, mais de um milhão de alunos e quato mil escolas se aliou à retomada das aulas em

meio à pandemia do Coronavírus.

Com a missão de organizar os fluxos e processos internos e dar capilaridade a todas as ações que a Secretaria

estava implementando para garantir o cumprimento dos protocolos sanitrírios a alunos, familiares e

funcionários, a Pridea atuou fortemente no levantarnento de informações e já nos primeiros dias criou um

Plano de Comunicação p¿¡ra o período de volt¿ as aulas. Também conseguiu nas duas primeiras seman¿ìs

emplacar notas e matérias estratégicas para a pasta e viabilizor¡ por meio do trabalho de PR, agendas

estratégicas para o secretario. Uma delas foi o encontro dele com o presidente nacional da Cental Única das

Favelas objetivando criar mecanismos para aproximar o diálogo da Prefeitura com seu público final: os

familiares dos alunos da rede municipal.

Entre as principais atividadeso destacamos:

Mapeamento de informações: a partir de levantamento nas coordenadorias da Secretaria Municipal

de Educação, foi possível cria¡ um fluxo de pautas positivas, gerando notícias relevantes para os

veículos da capital e tarrbém para a mídia local. A iniciativa resultou no interesse da imprensa em

falar com os porta-vozes do órgão municipal para saber mais detalhes sobre o retorno aulas,

principalmente das TVs, além de publicações em veículos da grande imprensa como:

de S.Paulo, o Estado de São Paulo, CBN, Bandnews, ente outas.

Estratégia de divulgação: a partir das pautas geradas internamente, foi possível

O

a

veículos quemelhoraproveitariamcadaum dos conteúdos, tendo como foco aimporttinciade ampliar

o diálogo com familiares, professores e com a comunidade escolar;

Interlocução com entidades: a fim de potencializar as mensagens e as ações da Secretaria prira

alguns públicos mais específicos, a Pridea também mapeou, localizou e acionou as ¡áreas de
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comunicação de diversas entidades. Com isso, os materiais produzidos pela equipe da Agência

também foram disseminados em canais internos dessas instituições;

Preparo de Porta-vozes: com maior produção de conteúdo, a Secretaria passou a ser procuradapara

dar entevistas não só sobre os temas divulgadoso mas também sobre questões que permeiam a atuação

da PastA como o ambiente psicossocial, emocional e psicopedagógico que os alunos e docentes terão

no retomo às aulas no período de pandemia. Assim, em aproximadamente um mês mais de 50

entrevistas foram concedidas para diferentes meios de comunicação;

I)emandas espontâneas: o atendimento qualificado aos jornalistas passou a ser não somente

respostas aos questionamentos, mas também o esclarecimento sobre o papel da Secretaria" resultando,

em sua maioria" na mudança de viés das matérias ou, até mesmo, na desistência de publicação. Isso

porque, muitas vezes, o jornalista desconhecia a atuação do órgäo em relação a algumas questões;

Gerenciamento de sensibilidades¡ a equipe produziu maúz de possíveis crises a partir de

informações das rireas e do rastreamento de matérias nos ultimos meses. Dessa forma, muitos temas

passaram a ser tratados de ouûa forma para evitar possíveis exposições negativas, como a prevenção

contra o coronavírus dentro das escolas e o adiomento de entregas de tablets;

Ctipping de Notícias: a Pridea Comunicaçäo implantou uma eficiente fenamenta de clþing a fim

de mapear diariamente todas as notícias publicadas na imprensa envolvendo a Secretaria de Educação

e seus gestores.

funcionários da

publicações;

Além disso, para melhor informar as equipes técnicas da pasta

Comunicaçãoo foram instituídos dois envios diários de Newsletter

eos

as

Mailing de Imprensa: alimentação de banco de contatos dos veículos de comunicaçãoo os

principais da capital quanto veículos de baino. O material é acessado por toda a equipe de imprensa

da Secretaria. Dessa forma, é possível construir envios específicos tanto por região quanto por atuação

do jomalista;
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Produçõo de paper e roteiros: a equipe também passou a atuar na produção de materiais para

subsidiar entrevistas e enconfos do secretiário e outos integrantes do gabinete. Também produziu

roteiros para os vídeos institt¡cionais com foco na volta as aulas. Os materiais trazem possíveis

questionamentos da imprensa" sugestões de respostas, apontamento das principais mensagens,

números e pontos sensíveis;

Plano de ComunicaçÍio: desenvolvimento de Plano com foco na retomada das aulas nas escolas

municipais. Além de todas as ações previstas e de um cronograma de divulgação, o material aponta

fragilidades e oportunidades prira uma interlocução mais assertiva com as famílias;

Produção de Peça \ilhatsApp: a Pridea também desenvolveu uma peça em diferentes versões que

foi disparada pelo WhatsApp informando sobre a pesquisa realizada pela Secretaria sobre a retomada

das aulas. O material chegou a ser compartilhado por diversos secretiários municipais e

influenciadores da rede.

Peças produzidas:
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Alguns exemplos dos resultados obtidos na mÍdia:
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SP: famílias precisam fazer
recadastro para receber
dinheiro de uniforme escolar

I

Famílias precisam se recadastrar
para receber o valor do auxÍlio
uniforme da Prefeitura de SP em
2021; veja como acessar
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MovIMENTo REcrcLA SAMpA: REsÍDUos TRANSFORMADOS EM FONTE DE REI\DA E

TRABALHO PARA OS PAULISTANOS

Em março de 201g, a pridea Comunicação assumiu a Assessoria de lmprensa e toda produção de conteúdo

do Movimento Recicla Sampa. Baseada em uma plataforma online, a iniciativa, que visa a aumentar os

recicláveis e diminuir a quantidade de resíduos enviados aos aterros municipais da capital, contou com ura

equipe da Agência dedicada ao trabalho tanto no relacionamento com a mídia como paB a criação de

conteúdo para o site. por meio da criação de materiais exclusivos, como webdocumentárioso entrevistas,

matérias e notícias, a plataforma se consolidou como um dos principais players de informação no tema no

país e atraiu a atenção de especialistas e veículos renomados do segmento'

No total, a construção da reputação e da autoridade do Recicla Sampa resultou em 1.198 ofertas de pautas

e mais de 500 inserções na imprensa no período de pouco menos de dois anos, todas positivas pafa a

imagem do Movimento. Na area de produção de conteúdoo foram produzidos e publicados 1.042 conteúdos

entre matérias, entevistas exclusivaso textos para webdocumentririos, textos para Youtube, textos pæa

podcasts e sPots, entre outos.

Entre as atividades realizadas estão:

Relacionamento com players envolvidos no projeto: para garantir o alinhamento de informações e

a correta prestação de serviço pa.tr- apopulação, a Pridea organizou um fluxo de habalho junto aos

três principais órgãos envolvidos com o Movimento: a Amlurb (Autoridade Municipal de Limpeza

Urbana), ligada à prefeitura de São Paulo, e às concessionárias de limpeza da cidade, Loga e Ecourbis.

A comunicação se deu de forma direta realizando a interlocução com assessorias para que o

Movimento sempre estivesse pautado segundo às ações desses fês agentes;

papers informativos: a Pridea realizou ainda ações para preparar porüa-vozes para entrevistas, além

o

a

de acompanhar reportagens e criar papers informativos pafa a relação dos dos três players

citados acima com a imPrensa;

,
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Criação de base de contatos qualificada: a fim de realuar uma constante interlocução com a

imprensa, a Pride¡ mapeou os velculos de comunicação, influenciadores e formadores de opinião no

tema da sustentabilidade para formar o seu mailing VIP com contatos que eram acionados

mensalmente para receber as novidades do Movimento. O mailing também contou com nomes de

colunistas e jomalistas dos principais veículos do país, além de divisão por editorias e fueas de

atuação que extapolam o universo da sustentabilidade;

Interlocução com a imprensa: de maneira anrpliad4 não só abarcando questões ambient¿is, mas

também de cunho social e econômico, a Agência atuou na promoção do Movimento e no

levantamento de números e informações que subsidiaram a criaçäo de materiais específicos pala os

jomalistas, formadores de opinião e influenciadores. Além da produção de releases, a Pridea atuou

no desenvolvimento de notas, artigos e materiais regionalizados, buscando a arrpliação da veiculação

do movimento em ouûas cidades. A anrilise dos dados do site do Recicla e das redes sociais tarnbém

serviram de base para construção de pautas, que abordaram o perfil dos usuririos, temas mais

acessados e assuntos mais relevantes;

Clipping de Notícias: com entrega mensal, a Pridea realizou o monitoramento do Movimento

Recicla Sampa dia¡iamente na imprensa nacional;

Pesquisa Recicla Sampa: de forma totalmente virtual, a Pridea estruturou um questioniírio para

medir o grau de conhecimeuto dos cidadãos sobre reciclagem, mE)ear suas principais dúvidas e os

assuntos que despertam mais interesse quando se fala no tema. Os resultados servirarn de base para a

construção de pautas na imprensa e tarnbém para a criação de conteúdos de

no portal com o objetivo de atender ao que os usu¡irios buscam saber;

Acompanhamento de eventos: a Pridea auxiliou toda a formatação do evento de da

plataforma que aconteceu no início de 2019. Foram realizados desde o mape¿lmento e criação de

mailings específicos para divulgação e convites, até agões estatégias para antes, durante e depois do

site ir ao ar. Além disso, a equipe de jomalistas da Agência também realizou a cobertura de eventos

ambientais, incluindo congressos, seminiirios, palesûas e fÓruns, sendo eles presenciais ou online. O

,
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tabalho consistiu na cobertura e produção de novos conteúdos sobre os eventos para o site que

totalizaram em57 ações acompanhadas e veiculadas;

Relacionamento com entidades: as atividades relacionadas ao Movimento ainda renderam na

construção de relacionamento com especialistas na áreç na apuração de novos personagens e no

acompanhamento de estudos relacionados ao tema. Foram estabelecidos relacionamentos com

associações, ONGs, ativistas, empresas denfue os mais diversos setores para a criação de autoridade

e relacionamento com os maiores nomes e as maiores entidades do país no tema;

Estruturação de banco de personagens: toda cobertura de evento, bem como a participação de

pautas e o estreitamento de relacionamento com entidades e especialistas renderam na elaboração de

um banco de personagens que conta com grandes nomes da sustentabilidade, especialistas nos mais

diversos setores, pesquisadores, cooperativas e cooperados, tabalhadores, empresas, dente muitos

ouffos que serviram como fonte qualificada para os conteúdos publicados na plataforma;

Produção de conteúdo: o ûabalho consistiu na apuração, pesquisa e construção de pautas pertinentes

ao tema da sustentabilidade, além da produção de materiais exclusivos pam a plataforma. Como

principais pautas, estiveram o debate sobre pollticas públicas que envolvem o assunto, boas práticas,

dicas para o cidadão comum, bem como as medidas que o país e o mundo todo vêm tomando em

torno do tema;

Gerenciamento de conteúdos na plataforma: a Pridea tanrbém foi a responsável

conteúdos publicados no site do Movimento Recicla S*pq atualizando de

com matérias, notícias, entrevistas e demais conteúdos;

o portal

Construção de autoridade: com todo trabalho realizado, o portal do Movimento se

tornou um dos principais players de informação do tema no país, sendo referência para imprensa e

paxa a população. Apenas em2020, o site computou um aumento de257o/o na quantidade de visitas

em comparação ao mesmo período do ano de lançamento da plataforma. O ineditismo e a

exclusividade dos materiais tarnbém chamaram a atenção de outos players do segmento, Qüe

passaram a compartilhar os conteúdos publicados no Recicla em $ms plataformas.
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Alguns exemplos de reportagens sobre o Recicla Sampa:
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Alguns exemplos de matérias de veículos que utilizaram o conteúdo do Recicla Sampa:
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Secretaria das Subprefeituras de São Paulo e Secretaria de orçamento, Planejamento e Gestilo

Entre 2009 e 2012 a pridea comunicaç¡io gerenciou a Assessoria de comunicação da secretaria

Municipal das Subprefeituras de São paulo. E entre 2010 e 20ll,a Assessoria de Imprensa da Secretaria

Municipal de Orçamento, planejamento e GestÍio de São Paulo. Nestes órgãos municipais a mesma

qualidade foi demonstada, com equipes diariamente respondendo às demandas da

pautas e lançando iniciativas.

Com equipes próprias dedicadas ao atendimento das demandas de imprensa relacionadas vo

Municipal, a pridea implantou processos de trabalho eficazes desenvolvidos por profissionais competentes

b
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que, para além de administrar crises e garantir posicionamento por parte da Prefeitura nas matérias

jornalísticas, inseriu a capital em diversos conteúdos, que permitiram mostrar a atuação da administração'

Dividida em32prefeituras Regionais, responsáveis por regiões da cidade, a Secretaria das Subprefeituras

responde pela maior parte dos assuntos que afeta a rotina dos paulistanos. Toda a temática relacionada à

chamada zeladoria da maior metrópole do país estrâ à cargo da Pasta o que por si só já da a dimensão da

complexidade e responsabilidade do desafio.

os resultados da proatividade no tabalho relacionado ao atendimento dos jomalistas pode ser verificado em

reportagens importantes que revelaram os cuidados com a znlaùona da cidade, o trabalho dos prefeitos

regionais nas diversas zonas da capital, além de diversos projetos inovadores criados pelo Poder Público para

aprimorar serviços essenciais.

para dar a dimensão necessária e bem informar a população sobre o trabalho realizado pela Prefeiturq a

pridea Comunicação focou tanto nos projetos maiores da Pasta como em procedimentos de rotina' que até

ent2lo eram de conhecimento da gfande imprensa e, tampouco, dos munícipes'

Alguns exemplos de projetos que tiveram grande visibilidade: operaçäo Delegada, parceria do município

com o Governo de são paulo por meio da Polícia Militar; operação cata Bagulho' que aos finais de semana

recolhia pelos bairros o descarte dos munícipes; Combate ao Entulho lrregular, com ações diumas e noturnas

e acompanhamento de imprens a; zeladona da cidade, um ação coqiunta com a secretaria de comunicação

da prefeitura de são paulo e a Assessoria de Imprensa que viabilizou campanhas publicitrárias, eventos e

divulgação nos principais meios de comunicação; entre oufras ações.
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Alguns exemplos dos resultados obtidos na mídia:
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GOVERNO FEDERAL

Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial @MBRAPII)

Desde fevereiro de 2015, a Pridea Comunicação coordena as atividades de Comunicação da Empresa

Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII). Ligada ao Governo Federal e sediada em Brasília"

a instituição fomenta o desenvolvimento de projetos de inovação por todo o país realizando a ponte entre os

centros de pesquisa e as empresas nacionais.

A EMBRAPII foi criada em 2013 e é ligada aos Ministérios da Ciênciq Tecnologia" Inovações, Saúde e

Educação. A entidade nasceu com o objetivo de oferecer recursos para financiamento de projetos ligados à

tecnologia e inovação. O investimento é dividido em tês partes, sendo um terço da EMBRAPII, recwso não

reembolsável, um terço da empresa que deseja desenvolver o estudo e uma terceira parte de uma das 6l

unìdades credenciadas que concede pesquisadores e infraestrutura prira a elaboração do projeto.

No âmbito da comunicação, a Pridea Comunicação atende todas as esferas da Organizaçäo Social,

desempenhando um papel fundamental para construção de sua autoridade. Uma equipe da Agência atende

direta¡nente o cliente em su¿r sede, em Brasília, e também na base da Pridea em Säo Paulo. Dente as

atividades exercidas, estão:

Assessoria de imprensa: interlocução permanente com os principais veículos de mídia do país, além

da divulgação de projetos e ûovas pesquisas financiadas pela EMBRAPII. A Pridea atua também

junto às unidades credenciadas pela empresa para trabalhar os assuntos regionalmente e por temática.

A prática tem possibilitado destaques da instituição em importantes veículos de imprensa em todo

Brasil. Além disso, balanço de projetos finalizados e contatados, bem como a parceria e os recursos

arrecadados com os ministérios estão sempre em pauta. Outro ponto de atenção sempre trabalho junto

à imprensa é a coordenação da Organização dos programas prioritrários Rota 2030 e do PPI em IoT e

Manufatura 4.0. Como resultado, ao longo dos cinco anos, 6.356 matérias foram veiculadas na mídia

de diversas regiões do país citando a EMBRAPII. O número representa uma média de 1.270 inserções

longo de todo período, a entidade não teve nenhuma matéria na

O

ao ano. Ao

imprensa;
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Visitas de relacionamento: a fim de manter uma boa relação com os principais veículos do país e,

dessa maneir4 ganhar mais espaço e autoridade junto à imprensa, a Pridea rcaliza o encontro entre a

diretoria da EMBRAPII e os jornalistas de diferentes editoriais;

Mailing de imprensa: para impactar de maneira assertiva veículos de imprensa" formadores de

opinião e influenciadores, a Agência desenvolveu mailings diversificados e segmentados por

editorias, regiões do país e áreas de atuação da EMBRAPII. Cria e disnibui materiais com linguagem

adaptadas para ampliar a presença da instituição na imprensq tanto fomentando sua autoridade

institucional, como dando ênfase a seus projetos e parcerias;

Clipping de notícias: com entrega mensal, a Pridea rcaliza o monitoramento da EMBRAPII

diariamente na imprensa nacional, mapeando qualquer citação em tomo da Organização, projetos ou

Unidades relacionadas. A cada bimeste, é também enviado um balanço dos principais destaques na

imprensa para a diretoria e conselho administativo da entidade;

Banco de projetos: criação de um banco de projetos divido por temas, regiões e areas de interesse,

a fim de mapear a atuação da EMBRAPII de forma abrangente e nacional. O mecanismo permite que

os assessores da Pridea criem pautas com base em efemérides e no cen¡irio do país, além de auxiliar

nas demandas espontâneas;

Banco de dados: formatação de um material que contempla os principais números da Organização,

projetos de destaques, informações sobre Unidades, parceiros, associações e empresas parceiras, para

auxiliar na produção de novos conteúdos com diferentes vertentes com base na própria história da

Organização. Também serve como insights para novas pautas na imprensa;

Eventos: a Agência é responsável pela coordenação e produçäo de eventos, como congressos e

seminários. Por meio de rodadas de negócios pelo país, a Empresa difunde seu modelo em busca de

fomentar novas propostas. Além dissoo a Pridea tarrbém rcaliza convites e

eventos online, como webinars,lives, entre outros.

dos

)
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Gerenciamento de p¿iling: desde 2019, a Pridea passou a administrar toda base de contatos da

EMBRAPII, realizando uma apuração de todo o mailing, bem como a segmentação por areas de

interesse, tþo de empresas e criação de novas bases. Dessa maneira, todo tþo de comunicado da

entidade passou a ser realizado por meio de uma ferramenta de gerenciamento que apura taxa de

abertur4 ta><a de cliques, usuários descadasüados, denüe outras informações. Para além do envio

semanal de produtos, como e-mails marketings e newsletters, para a base de contatos ativos, a

Agência realiza mensalmente campanhas para a arrecadação de novos leads, gerando um público

fidelizado e interessado em receber os comunicados e materiais da Organização. São 4.940 contatos

ativos e 15 segmentações estabelecidas;

Desenvolvimento de produtos gráficos e digitais: os profissionais da Pridea também atuam na

produção de conteúdo editorial e projeto gráfico de materiais impressos que auxiliam a empresa na

interlocução com outras instituições, principalmente durante eventos, congressos e seminários. A

Agência também é responsável por criar todo o cardápio editorial, design e peças digitais para as

redes sociais da instituição. Já são mais de 960 produtos desenvolvidos ao longo de cinco anos. A

parte de vídeos, tanto produçãoo como preparação de roteiro e edição, também fica a cargo da Pridea,

que já desenvolveu mais de 240 vídeos para a instituiçäo dos mais diversos modelos: institucionais,

animação, cobertura jornalístic4 depoimentoso cobertura de eventos, entre outos. Com conteúdo

diversificado, os materiais ajudam a EMBRAPII a se posicionar na pauta das maiores empresas e

instituições daáreade inovação do país, aproximando ainda a entidade de parceiros internacionais de

relevância, dando ênfase a seu modelo diferenciado;

Relacionamento com Congresso e Ministérios: para atender um dos desafios da Organização em

manter a interlocução com os parlamentares e minisüos, a Pridea atua no desenvolvimento de

produtos regionais, comunicados mensais, agendas e eventos com a de importantes

nomes, a fim de reahizar gestos e de demonstar o impacto da EMBRAPII para do país

nos mais diversos setores;

Site EMBRAPII: a Pridea é também a responsável por toda produção de conteúdo

diária do site da EMBRAPII, realizando principalmente a publicação de notícias, releases, resultados

da exposiçäo da EMBRAPII na imprensa, manuais, relatórios, folders, dentre outros materiais. A
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Agência também adminis¡a os destaques e dados gerais na home, dií suporte técnico e tealua

alteração de programações, criação de novas páginas e criação de novas areas no site;

Social Media: responsável pela criação de canais da instituição nas redes sociais, que estäo no ar

desde 201,7. São realizadas campanhas estratégicas com anúncios para as plataformas, bem como

todo o desenvolvimento dos conteúdos diários estabelecidos dentro dos pilares da instituição. A

agência também monitora sua presença online diariamente e atua no relacionamento com os usuários,

respondendo questionamentos, auxiliando na construção de autoridade da Organização e trazendo

nov¿rs pesso¿rs para conhecer o trabalho da entidade. Todas as ações desenvolvidas possibilitaram a

criação de uma audiência qualificada para aentidade no meio digital, que hoje conta com mais de 37

mil seguidores;

Construçäo de autoridade: os resultados de todo o üabalho desempenhado levaram a EMBRAPII

a ganhar relevância e notoriedade no cená¡io nacional da inovaçäo, que hoje soma mais de 1.000

projetos e R$ 1,6 bilhão investidos em pesquisa" desenvolvimento e inovação (PD&Ð. A Organização

conta hoje com diferentes redes de inovação no país, como a Rede MCTVEMBRAPII de Inovação

em Inteligência Artificial, a maior na AméricaLatina;

Exemplos de produtos e materiais produzidos:

o

#AçõES PORTEMA
EMBRAPII
nos estados
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Alguns exemplos de reportagens:
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Ct]LTURA

Na esfera cultufal, a Pridea ganhou grande experiência ao longo dos anos, no

atendimento d este segmento com clientes de grande expressão nacional, como o Sesc TV, Selo Sesc, Edições

Sesc e Editora Contexto. Além de alguns projetos para o Cine Sesc e São Paulo Exposambq maior mostra

de samba da história do Brasil. Também atendemos a Amigos da Arte, importante Organização Social ligada

à Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo.
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AMIGOS DA ARTE: A MAIOR VIRADA CIILTI]RAL DO PAÍS

Com 15 anos de história, a Amigos da Arte foi a primeira Organização Social de Cultura a ser certificada

pelo Govemo do Estado de São Paulo, com quem mantém contato desde 2004. A entidade, que atua em

centenas de municípios paulistas, é responsável por executar eventos como a Virada SP, a maior festa cultural

do país, e o Festival Paulista de Circo. Também adminisÍa o Teatro Sérgio Cardoso e o Museu da

Diversidade Sexual.

Desde abril de 2020, a Pridea Comunicação atua na coordenação da Assessoria de Imprensa daOryarnzação

Paulista dos Amigos da Arte. Obteve, em nove meses de afuação, mais de 1.000 matérias publicadas sobre

a entidade, resultado de 205 divulgações. Uma média de l l l matérias por mês falando sobre as ações,

projetos e programas da Amigos da Arte em todo estado.

Além de todo tabalho de mapeamento de ações, interlocução com amídia e interface com as ¡áreas internas

da entidade, a Pridea também é responsável pela construção da autoridade e reputação da entidade enquanto

marca. A Agência fazandao contato e alinhamento de materiais com ¿N assessorias dos artistas envolvidas

nas ações da Amigos da Arte a fim de criar narrativas únicas para os veículos de imprensa. Entre as atividades

na agênci4 destacamos:

o Criação de fluxo de informações intemo¡ a partir de levantaurento de informações com as areas

responsáveis pelas produções dos eventos e com a comunicação da Amigos da Arte, foi possível criar

um fluxo de pautas positivas, gerando notícias

interior. A iniciativa resultou em publicações

nos mais diversos canais de imprensa;

relevantes tanto para os veículos da capital do

diárias de notícias, garantindo

a Estratégia de divulgação: a partir das pautas geradas intemamente, os

potencializaram as divulgações por meio da criação de ganchos regionais, que o

da imprensa. Tanrbém buscaram inserção da entidade em outas editorias a partir dos assuntos

gerados, ampliando a própria percepção de sua atuação, como um órgão de fomento à cultura; f
)
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a Autoridade: com maior produção de conteúdo, a organizaçäo passou a ser procurada para dar

entevistas não só sobre os temas divulgados, ñffi também sobre questões que penneiam a atuação

da entidade, como a difusão da arte e cultura no Estado de São Paulo, a articulação com a rede de

artistas, gestores municipais, produtores, empreendedores, prestadores de serviço, fornecedores,

corpo técnico, a disseminação da diversidade artístico-culturat paulista e a qualidade técnica, artística

e de governança da organização;

I)emandas espontâneas: o atendimento qualificado do jornalista passou a ser não somente respostas

aos questionamentos, mas também o esclarecimento sobre o papel da oryarlrração na sociedade,

resultando na mudança de viés das matérias;

a Gerenciamento de sensibilidades: com o objetivo de evitar possíveis crises a Pridea Comunicaçäo

realizou um monitoramento de temas sensíveis e muitos deles foram tatados de maneira diferente

para evitar possíveis exposições negativas;

a Acompanhamento de entrevistas nos eventos: aAgênciarealwaandaacompanhamento de eventos

semanais, como todas as edições da ViradasP Online, transmitidas ao vivo do Teatro Sérgio Cardoso;

I Clipping de Notícias: produzido diariamente e encaminhadas mensalmente para os principais

gestores da organização;

o Mailing de Imprensa: alimentação de banco de contatos dos veículos de comunicação, tanto da

capital quando do interior. Dessa formq é possível construir mailings específicos tanto por região

quanto por atuação do jomalista de acordo com o objetivo de cada evento realizado pela entidade;

o Qualifïcação de porta-vozes: a Pridea identificou potenciais porta-vozes para cada area da Amigos

da Arte, além da diretora-geral. Dessa forma,

de informação e não pelo cargo do porta-voz.

o interesse da imprensa passou a capacidade
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Alguns exemplos de reportagens:
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Sesc TV

Canal cultural de televisão do Sesc São Paulo, o SescTV é uma instituição privada e sem fins lucrativos, de

âmbito nacional, mantida pelo empresariado do comércio de bens e serviços. A Pridea atuou no

gerenciamento da relação do Sesc TV com a imprensa por meio de um tabalho consistente de assessoria de

imprensa.

Enüe os principais tabalhos realizados estäo, por exemplo, o programa Arquiteturas, do jornalista Paulo

Markun, que percorria ícones arquitetônicos do país. Além disso, atuamos na divulgação do programa

Óperas, que gravou a temporada de óperas do Teato Municipal de São Patrlo, incluindo La Traviata. A

equipe da Pridea Comunicaçäo desenvolveu todo projeto de comunicação com foco nos veículos de

imprensa segmentados e nos principais formadores de opinião e influenciadores do país, com o objetivo de

ampliar o espaço dos programas do Sesc TV em veículos de expressão nacional.
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Selo Sesc

Na contramão do mercado fonogriáfico brasileiro e mundial (que investe cadavezmais em produtos online),

o Selo Sesc, que pertence ao Sesc Säo Paulo, surgiu para fortalecer novos nomes do mercadoo apoiando o

registro de artistas eruditos, com foco na diversidade cultr¡ral. A Pridea foi responsável por lançamentos de

CDs e DVDs de artistas como Tetê Espíndolq Bocato, Guinga, Quinteto Villa-Lobos, Fortun4 Itamar

Assumpção, pepeu Gomes, Francis Hime, Tia Cida e Baita Negão. Todo o trabalho partia de um

planejamento estratégico desenvolvido para cada produto, com o levantamento de todas as informações sobre

a concepção da obra, seus diferenciais e conceitos. Além da interlocução com os agentes do Selo Sesco a

pridea t¿mbém mantjnha forte diálogo com os empresários e com os próprios artistas a fim de criar uma

narrativa forte a ser repercutida para a imprensa.

A Agência também atuou no acompanhamento de todos os lançamentos, com atendimento da imprensa e de

críticos de música de todo Brasil. Entre os principais resultados atingidos, o fortalecimento da marca Selo

Sesc foi o principal, fazendo com que os conteúdos de mídia contemplassem não apenas as obras ou seus

artistas, mas também o Selo como importante instrumento de valorização da música e cultura nacionais. No

tota!,2.152matérias foram veiculadas envolvendo o Selo.
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Edições Sesc

A Pridea atende este segmento do Sesc voltado à publicação de liwos em diversas areas do conhecimento,

além de propor debates em seus cenüos culttrais e desportivos no estado de São Paulo. Neste período, a

Agência atuou na divulgação de mais de 30 títulos, que permeiam os campos das artes visuais, antropologia,

arquitetura e urbanismo, cinema" comunicação, design e muitos outos. Entre alguns dos principais liwos

divulgados estilo a fotobiografia da atiz Fernanda Montenegro, a biografia de Tarsila do Amaral, um livro

de fotos de Hilda Hilst, a biografia de Lévi-Strauss, um dos antopólogos mais influentes do seu tempo, entre

outros.

As estratégias de divulgação passam pela organização de mailing específico para cada obra, além da

orgamzação e divulgação dos eventos de lançamento, passando pela construção de todos os materiais de

divulgação, como a produção de notas, releases, artigos e sugestões de abordagens junto à imprensa.

A Pridea também acompanha e atua no atendimento aos jomalistas em eventos de grande porte, como Flip

e Bienal do Liwo, buscando espaços prtra os liwos das Edições em meio a seus concorrentes. A equipe

também produz e indica estatégias para melhor impactar os principais críticos liter¿ários do país por meio do

envio de livros e materiais inforrrativos para a melhor abordagem sobre cada obra.
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Cine Sesc

Divulgação do documentário "Edua¡do Coutinho, 7 de outubro", com direção de Carlos Nader, em 2015.

Com o objetivo de buscar alcance nacional para o filme sobre um dos principais documentaristas brasileiros,

a Pridea realizou um arnplo mapeamento de todos os veículos de mídia do segmento, com forte interlocução

com formadores de opinião e produção de materiais distintos, com foco nos formatos e perfis editoriais de

cada veículo. Também atuamos na criação de conteúdos regionalizados resultado na forte veiculação em

mídias de todo país.

São Paulo Expo Samba

A maior mostra de samba da história do Brasil, com seis meses de apresentações de dança e música

instrumental, mesclando alguns dos mais renomados artistas brasileiros com músicos da nova geraçäo. O

projeto contou com o trabalho da Pridea na area de divulgação junto à imprensq além de toda estruturaçäo

da agenda de convidados e participantes e daprodução e monitoramento de conteúdos nas redes sociais.

Para aumentar o engajamento do público nas plataformas digitais, a equipe produziu vídeos e fotos das

principais atrações. Na ¿írea de imprensa" realizou agendas de relacionamentos na TV Globo, aproximando

os porta-vozes do projeto a jomalistas e produtores da emissora tendo em vista o apelo popular do projeto.

Como resultado a Expo Sa¡nba esteve presente

meses nos principais telejornais.

na cobertura da principal emissora do país ao dos

Editora Contexto

Vencedora de vários prêmios literários, entre eles 13 Jabutis e ainda os prêmios Casa Grande & Clio

e União Latina, a Contexto é uma editora consolidada. Com foco na produção de livros nas areas de História,

Geografia" Economiq Comunicação, Educação, Linguística e Língua Portuguesa e Turismo, a empresa

nasceu a partir da experiência do historiador Jaime Pinsky com o universo editorial.

Em busca de consolidar sua marca no cenário das editoras brasileiras, a Pridea Comunicação desenvolveu

um plano de comunicação, com foco em Assessoria de Imprensa e no relacionamento com a mídia, para

da coSgStggpffitÄf,?d{ij$ffi[a , sr6,eo andar, conjunto e1
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A grande festa do samba" em sP

A ação permitiu importante aproximação da editora e seus autores com players de destaque na mídia' como

a revista Veja e a Publicação segmentada |l,expoente no segmento. Além disso, a Pridea criou um canal

direto de interlocução com críticos literários e especialistas no segmento, o que

considerável do espaço da editora nos principais veículos de imprensa do país.

A Agência também atuou na divulgação do novo selo da Editor4 o Marco Polo, que voa

publicação de romances históricos. Como resultado, a marca Contexto passou a figurar em todas as

publicações envolvendo seus lançamentos, além de se tornar fonte de enhevistas do mercado editorial

brasileiro.
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PRINCIPAIS CLIENTES ATEIII)IDOS

RECICLA
SAMPA

ñ

\-/

Recicla Sampa

O Movimento Recicla S*pu, baseado em uma plataforma

onlineo foi criado para conscientizar os paulistanos a

separarem o lixo domiciliar em dois: comum e reciclável.

Por meio da disponibilização de conteúdos diversos, como

vídeos, webdocs, tutoriais, jogos, materiais para impressão,

reportagens e notícias da cidade, do Brasil e do mundo a

plataforma orienta e informa os cidadãos sobre a importância

de aumentar a quantidade de recicláveis e diminuir o volume

dos resíduos enviados aos aterros sanitririos da capital.

Atendimento : 05 / 03 12018 até 3 I / 1212020.

EMBRAPII

A Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovaçäo Industrial

(Embrapii) tem por missão apoiar instituições de pesquisas

para que executem projetos de desenvolvimento tecnológico

voltado à inovaçãoo com o objetivo de estimular e

potencializar a força competitiva do setor industrial brasileiro

e internacional. Em 34 unidades espalhadas pelo Brasil, a

Embrapii atuanos seguintes campos de inovaçäo: tecnologias

em refrigeração, processamento de biomassas, materiais de

alto desempenho, engenharia submarin4 manufatura

aeronáutic4 comunicações óticas e tecnologia de dutos.

Atendimento : 12105/2015 até o momento.
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EDUCAçAO

Secretari¡ Municipal de Educação de São Paulo

Em dezembro de 2020, a Pridea assumiu o desafio de

um projeto de comunicação para a Secretaria Municipal

Educação de São Paulo. A meta de se comunicar com uma

rede de 120 mil fi¡ncionários, mais de um milhão de alunos e

quato mil escolas se alia à retomada das aulas em meio à

pandemia do Coronavírus.

Ð devon.sp
DETRAN.SP

A Pridea Comunicação assumiu o desafio de gerenciar aárea

de Assessoria de Imprensa e Comunicação do Dehan.SP. O

órgão é responsável por planejar, gerenciar e executar ações

relacionadas à documentaçäo para condutores e veí ulos.

Também fiscaliza e autua infrações de trânsito, produz

estatísticas, promove educação e gera conscientização e esta

presente nos 645 municípios paulistas.

O maior departamento de trânsito da América Latim é

responsável por: 29o/o da frota do país, 30 milhões de

veículos e 25 milhões de condutores registrados. Teve sua

frota tiplicada nos últimos 10 anos e lida com a maior

tansformação digital de sua história.

Atendimento : 21 109 12020 até o momento.

ARTESP

A ARTESP - Agência Reguladora de Serviços Públicos

Delegados de Transporte do Estado de São Paulo - regula o

Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado

de São Paulo há mais de 20 anos. Sob sua gerência, estão 20

concessionrárias, que atuam em 11,2 mil quilômetros de

rodovias, o que representa quase 3lo/o da malha estadual,

abrangendo 283 municípios.

Atendimento : 06/05 12020 até o momento.
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A startup tem o propósito de atiar gestão de resíduos sólidos

domésticos recicláveis (não orgânicos) à mudança de

comportamento, Pilâ apromoção da qualidade do meio

ambiente e desenvolvimento social nas comunidades por

meio de parcerias com entidades privadas, públicas e sem

fins lucrativos. Levando seus recicláveis aos espaços

mantidos pela so*m4 os moradores ganham pontos que

podem ser ûocados por cursos, exames, alimentação basica"

experiênciaso descontos em supennercado e muito mais. A

adesão é totalmente gratuita e sem taxas de anuidade.

A startup também fomenta o crescimento da economia local

ao fomentar as trocas dos pontos em comércios da região.

Atendimento: Maio de202l até o presente momento.

Associação Paulista dos AmÍgos da Arte

Com 15 anos de história, a Amigos da Arte foi a primeira

Organização Social de Cultr¡ra a ser certificadapelo Governo

do Estado de São Paulon com quem mantém contrato desde

2004. A entidade, que atua em centenas de municípios

paulistas, é responsável por executar eventos como a Virada

SP, a maior festa cultural do país, e o Festival Paulista de

Circo. Tarrbém administa o Teato Sérgio Catdoso e o

Museu da Diversidade Sexual.

Atendimento: 13/0412020 até o presente momento.

Atendimento : 23 I t212020 até o presente momento.

amigos da arlc
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Brrtetoy Rtæ¡rch OrulP

.:þBRG BRG - Berkeley Research GrouP

Criada em 2009, a BRG é uma empresa multinacional com

experiência em lnvestigações Globais &' Serviços de

Assessoria emCompliance e Estatégia, com mais de mil

profissionais distibuídos em 36 escritórios nos cinco

continentes. Esüá presente nos Estados Unidos, Cat:øidá,

Kuwait, Aust¡ália, México, China, Reino Unido, Colômbia"

Cingapura e Panamá. A equipe da BRG para América

atendida pela Atelier, tem forte expertise em:

litígios, investigações de fraudes, busca de ati

reestruturagão, contabilidade e computação

forense, valuation, due diligence, compliance' an¿ilise de

crédito e consultoria em construção.

Atendimento : 25 I 08 12016 a 04 I 05 12019 .

EDUCACIONAL

Grupo A Educacional

Fundado em 1981, o Grupo A Educacional é uma rede com

quato escolas na cidade de São Paulo - Aprendendo a

Aprendero Concórdi4 Horizontes e Liceu Santa Cruz e uma

em Or¡rinhos - Saber -, no interior paulista. Conta ainda com

um braço social, que mantém três creches em parceria com a

Prefeitura de São Paulo: os Cenhos de Educação Infantil

Campo Limpo IV, Mirá Orube e Pirajuçara.

A Pridea Comunicação assumiu a Assessoria de Imprensa do

Grupo A com amissão de criarumaidentidade de marcapara

além das unidades de ensino. Além disso, desenvolveu os

sites das escolas, produtos para comunicação interna e todo

trabalho de comunicação digital, incluindo o planejamento

esfatégico das redes sociais e a produção de conte{rdo dos

sites e ouhos canais digitais.

Atendiment o: 0l 107 12014 a 06101 /2017 .
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editoracontexto

Editora Contexto

Vencedora de vários prêmios literários, entre eles 13

a Contexto é uma das mais importantes editoras brasileiras.

Com 30 anos de existência, a empresa tem foco na produçäo

de liwos nas áreas de Históriq Geografia, Economi4

Comunicação, Educação, Lingulstica e Língua Portuguesa e

Turismo.

Selo Sesc

Na contamão do mercado fonográfico brasileiro e mundial

(que investe cadavez mais em produtos online e reduz os

lançamentos "físicos'), o Selo Sesc, pertencente ao Sesc São

Paulo, surgiu em 2004 e oferece CDs e DVDs (além de

versões em süeaming) de música popular, instrumental,

erudita e infantil, sempre seguindo a premissa de apoiar o

registro de artistas que fazem a diferença e incentivar ações

voltadas à educação e à diversidade de cultura.

Atendimento : 0l /0212014 a 30 I I I 12019.

Edições Sesc

Pautada pelo conceito de educação permanente e acesso à

cultura, as Edições Sesc São Paulo publicam liwos em

diversas areas do conhecimento. Em diálogo com a

progtrÌmação do Sesc, a editora apresenta um catálogo

variadoo voltado àpreservação e àdifusão de conteúdos sobre

os multiplos aspectos da contemporaneidade. Além dos

títulos impressos, as Edições Sesc vêm convertendo seu

catrålogo em e-books que podem ser adquiridos em lojas

virtuais como Liwaria Cultura, Liwaria Saraiva e Amazon, e

em aplicativos do Brasil e do mundo como Google Play e

Apple Store.

Atendimento : 0l /01 /2018 a 0l l0I 12019.

0
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Instituto de Cultura Democrótica (ICD)

Promove o ideário democrático, por meio de cursos,

conferências, seminários, congressos e outras atividades que

poss¿un contribuir para difundir e fortalecer esse valor no

Brasil.Com forte trabalho na ánea de acervos, incluindo

pesquisa da memória da política brasileira e ações para a

Chicago Travel & Tours

Empresa do segmento turístico especializada no atendimento

de brasileiros que viajam para Chicago a passeio ou a

negócios. A Chicago Travel & Tours tem como principal

diferencial a construção de roteiros customizados, elaborados

a partir da necessidade de cada grupo ou viajante. A agência

também cria pacotes relevantes de negócios, oferecendo

experiências e imersões em instituições,

serviços públicos.

Atendimento : 2l / l2l20l8 a 04/07 12019.

universidades e

Urb¡n Systems

Atuando no Brasil há 18 anos, a Urban Systems é uma

empresa de inteligência de mercado e soluções esûatégicas

que busca mitigar riscos de investimentos em projetos de

desenvolvimento urbano, imobili¿ário e econômico. Jâ

realizou an¿ilises e estudos em mais de 500 cidades do Brasil,

utilizando ferramentas de geoprocessamento, marketing e

urbanismo. Anualmente produz o ranking de cidades

inteligentes, que elege os municípios com melhor

desempenho em iirea como educaçâo, saúde, inovação e

üansporte.

Atendimento : 09 l04l2Ùl7 a 05 /A7 D0l7 .

Atendimento : 0l /03 12017 a 0l I I I /2018.

6 Urban
Systems
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OISÍRIBUIDORA DE PRODUTOS PET

a Pet Trends

Hf,lffi*
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Food Service Company

Fundada em 1988, é uma empresa de assessoria"

planejamento, confecção de projetos e consultoria na area de

gastonomia. Pioneirano Brasil, sendo hoje amaior do ramoo

facilita e aprimora serviços operacionais de restaurantes,

bares, hotéis e hospitais. Atua em todas as fases do processo,

desde o projeto da obra até o teinamento de garçons,

definição do cardápio e inauguração, por exemplo.

Atendimento : 05 /0212016 a 05 10212019.

fffl tscü.n
coul'-HANDo

Cozinhando na Escola

O Cozinhando na Escola é um projeto de gasfronomia

educacional e pedagogico que acontece dentro da escola,

oferecendo aos alunos a oportunidade de aprendizagem e

vivência com insumos, utensílios e equipamentos

apropriados para elaboração e criação de receitas com um

toque da alta gastonomi4 com orientação de consultores

especializados.

Atendimento : 04/03 12017 a 06/03 12018.

preservação depatrimônio histórico e cultural, o ICD atuaem

importantes projetos em todo o país. Além da Brado

Retumbante (iniciativa que resgatou depoimentos relativos

ao movimento Diretas Jrí, participou da vinda do líder

espiritual Datai Lama ao país. Realizou também, por

exemplo, um encontro com o ganhador do prêmio Nobel da

Paz Adolfo Pérez Esquivel, pæa promover campanha pela

criação da Corte Penal Internacional do Meio Ambiente.

Atendimento : 03 I 10/201 I a 06105 12013.
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formarte FormArte

A FormArte iniciou sua história h.â20 anos, como Produtora

Culfural, com foco em Educação. Com o passax dos anos, a

Preservação da Memória e do Patimônio Histórico se

solidificaram em sua trajetória. Hoje, tem como desafio

INCORPLAN
at Òlttrarla

Incorplan Engenharia

A Incorplan Engenharia nasceu no ano 2000. A companhiajá

participou de dezenas de obras e consolidou-se na ¿irea de

engenharia e construção, sobretudo em intervenções de

Ediñcações Públicas e em Restauro de Patrimônio Histórico,

emtodo o Estado de São Paulo. Atuacom equipe própriapara

realizar instalações eléticas, hidráulicas e de ar-

condicionado. Ou sej4 uma estrutura complet4 que atende a

todas as eúgências dos clientes.

Atendimento : 12103 12015 a 04105 120t7 -

KoneLoko

O Koneloko touxe ao Brasil um conceito de alimentação da

Bélgica. O modelo de lanchonete foca na oferta de batata frita

no cone, com diferentes complementos, a preço justo e alta

qualidade. Com unidades espalhadas pelo Estado, foca no

bom atendimento, rrþido e eficiente.

Atendimento : 041 05 /2011 a 05 /07 12019.

É uma importadora e distribuidora de produtos pet

multimarcas. Busca constantemente, [o mercado

internacional, por produtos diferenciados, de alta qualidade,

durabilidade e ótima apresentação. Única representante no

Brasil da empresa Petco, a maior rede de produtos pet dos

Estados Unidos.

Atendimento : 0L /0612017 a 23 I 1012018.

)
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Chapa l)emocracia

Concorrente nas eleições para o Conselho Deliberativo do

clube Athlético Paulistano (cAP), a chapa Democracia é

formada por candidatos e apoiadores que desejam maior

participação dos sócios nas decisões do Clube sempre com

ética, transparência e dedicação.

Atendimento :12107 12017 a 041 l2l20l9'

projeta¡ e executar projetos sustentaveis, por meio de novas

tecnologias que não a$idam o Pafimônio' A empresa

gerencia e estimul4 via teis de incentivo à cultura"

instituições a preservarem seu acelvo e patrimônio'

Atendimento : 05 I 09 12Û16 a 13 I 03 12019'

A pridea comunicação está plenamente capacitada" tanto do ponto de vista humano/profissional, quanto

em su¿rs instalações e equipamentos, ao atendimento previsto neste edital. Tendo sua sede instalada à rua

capitão Antônio Rosa, 376, go andar, pinheiros, a empresa busca atender com agilidade os objetivos e

necessidades de cada cliente. para isso, conta com equipes formadas por alguns dos melhores profissionais

de comuni cação do mercado, em são Paulo e em Brasília' especializados nas ¿ireas de atuação de nossos

clientes. As exigências relativas ao corpo de profissionais da empresa se estendem à rotineira

recufsos e equipamentos disponibilizados pafa a melhor execuçäo do tabalho'

Estrutura InPtalada

A pridea tem como sede um espaço corporativo de 200 m2 de iárea útil, localizado îa7ßna oeste da

de São Paulo, ente dois grandes polos comerciais, as Avenidas Faria Lima e Paulista com excelente acesso

ao tansporte público e serviços. Em um ambiente totalmente adequado as necessidades específicas

dos
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trabalho de comuni caçâo, os colaboradores da Pridea desenvolvem suas atividades em ambiente

climatizado, confortável e integrado nas suas mais diversas áreas, a saber: Diretoria, Coordenadoria

Executiva, Administrativo e Financeiro, Assessoria de Imprensa" Internet, Redes Sociais, Vídeos, Produtos

Gr¿áficos e Digitais e Monitoramento de Mídia, atém de Sata de Reunião e Videoconferênci4 Suporte em TI,

Copu, Cozinha e Banheiros.

o g estações de trabalho, contendo 8 computadores, 8 mesas, 8 cadeiras e 6 aparelhos de telefone'

o 1 sofa de dois lugares, estanteo objetos e vas¡os decorativos

Redes sociais. Produtos Gráfrcos. Produtos Disitais e Desisn Gráfico

o g estações de trabalho, contendo I computadores, I mesas, 8 cadeiras e 3 aparelhos de telefone

Monitoramento de ImDrensa. coordentcño Executiva e Producão de Relatérios

o g estações de trabalho, contendo 8 computadores, 8 mesas, 8 cadeiras e 3 aparelhos de telefone

2 estações de üabalho, com 2 mesas,2 cadeiras, 2 computadores e 2 aparelhos de telefone

4 poltronas

2 gaveteiros

1 estante para liwos e documentos

2 armários de aPoio

Material de trabalho e objetos decorativos

Denartamento Administretivo e F inanceiro

o 4 estações de tabalho, com 4 mesaso 4 cadeiras,4 computadores e 4 aparelhos telefônicos

t 2 armártos de parede e 2 armários-arquivo

Deoartamento Técnicp

, O 
.''8 de trabarho' "Tå,fftr3ffii'.ffiffiJiåJ'ifffi

Assessoria de ImPrensa

Diretoria

a

a

a

O

o

o
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Sala de Reuniões e Videoconferências

¡ I aparelho de televisão 42" dama¡ca LG

o I mesa de madeira com I cadeiras

. I aparelho de telefone sem fio Siemens

o I sistema de comunicação digital Logitech, com câmera e microfone para videoconferência.

o I móvel de apoio para exibição de produtos

o I estaÇão de trabalho, com I mesa de apoioo I cadeira, I computador e 1 aparelho telefônico

o 1 aparelho de TV a cabo -NET

Material de Uso Comum

o 2 impressoras a laser - HP Officejet Pro 8610

o I máquina de cafe, chá e chocolate Saeco

¡ 1 estante com biblioteca de comunicação, acervo de livros e demais publicações

o 2 aparelhos de TV Samsung

o 2 aparelhos de TV a cabo - NET

Informática

o 30 computadores das estações de trabalho são e contêm:

r Modelo Desktop Dell Inspiron3647 Core i3 3.0 Ghz 4 GB de RAM IID 500G8

e Monitores 19 polegadas Dell81910 Widescreen

o Teclados, Mouse, USB, Quietkey, Português, Opti, Black

o Mouses Dell USB dois botões

o 2 estações de trabalho Imac Corel 3lågblltbl2Tpol - OSX 10.11

o 2 notebooks DELL Vostro 3560 com processador Intel Core i3- 25Ghz4GB de RAM HD de 500G8

¡ Sistema comunicação imediata via internet, Skype

o Gravador de voz Panasonic US 550

Sistemas Embarcados de Comunicacão

d*'ö*Imprensa'Tffi Bi:i**:"i"rqîå',1'f'iåi*r'8iï3:î,'; I Tel:11 3807.6146
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o Ferramenta digital de monitoramento de intemet e redes sociais

o Plataforma digital de agendamento e posts no Instagran

r Photoshop, illushatoro InDesing, Premiere, ferramentas que pennitem criação e edição de imagens,

sites, produtos gráficos e digitais

o Banco de Imagem

¡ Platafoûna para produção e edição de vídeos e animação

o Ferramenta de monitoramento e criação de e-mail marketing e oufas funcionalidades para marketing

e campanhas

r Sistema de envio de mensagens de texto via SMS para compartilhamento de informações e notícias

r Agenda Google compartilhada

r Plataforma p¿¡ra gravação e edição de áudios

Softwares

o Microsoft Office 2010 x 86

r MicrosoftOffice2013x64

o Microsoft Ofñce 2016x64

o Microsoft Windows 7 PRO x 86

o Microsoft Windows Server 2008 STD 64x

o Microsoft Office Mac

o Adobe Creative Cloud for Mac para equipes

r Microsoft \Mindows 10 Pro

o Kaspersþ Antivirus Kaspersþ Small Office 4

o Kaspersky Antivirus Kaspersþ Small Offrce 5

o Mobiledit Compelson Mobiledit cell basic

o Corel Draw

Infraestrutura de TI Instalada

¡ I Link de internetNET 60MB

r I Link de internet TIM Live 100M8

o 1 Link de Voz VIVO 1 0 canais
Rua Capitão Antônio Rosa, 376, 9o andar, Conjunto 91
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¡ 3 Pontos de TV por assinaturaNET

o 2 Switchs 48 portas 100/1000

o 1 Patch Panel43 portas CAT 6

¡ 1 PatchPanel24portas CAT 5

r I Roteador Cisco Dual Wan VPN Firewall

o I Servidor Dell PowerEdge R430Intel Xeon 8GB de RAM HD de lTB

o I Servidor Dell PowerEdge T110 Intel Xeon 4GB de RAM HD de 1TB

o I No Break 1500 KVA

e 2 No Break 300 KVA

Demais Equinamentos

Telefonia

¡ 1 Cental Telefônica Siemens (Hipaftr - Office pro) - capacidade 16 toncos e 52 ramais (1); Interfaces

celulares (Chipcetl ¡ + kit de instalaçäo Q);Aparelhos digitais KS 12 tx;

Imagem. som e vídeo

r 4 aparelhos de telefone celular Samsung

o I câmera fotogrrifica OlYmPus

o I câmera fotognáfica digital GoPro 60 D e acessórios

o 5 câmeras fotográfica/vídeo Flip

¡ 1 câmerade vídeo DVCam - PD 150

o I cârnera digital de vídeo Samsung

r 1 câmera HD de vídeo - FIVR zln

o IVTDVCamDSRI

o 1 VT HD IIVR M15

o 2 microfones lapela ECM 55b

o 1 kit deLtn(spots de luz frta,2microfones de mãoo (Akai e Shure), I bateria de longa duração, cabos

de áudio, prolongas, hipés, 1 mesa de áudio Bebringer

o Acervo de vídeos

)
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SISTEII,IÁTICA. DE ATENDIMENTO

A pridea Comunicação irá implantar um sistema de comunicação eficaz para atendimento as demandas de

imprensa e comunicação da Secretaria de Justiça e Cidad¡nia, pasta vinculada ao Sistema de Comunicação

do Estado de São Paulo (SICOM).

o atendimento durantetodaaexecução do contratoo contarácommetodologiadesenvolvidapelaPridea, que

inclui rotinas e processos de sucesso comprovados pelos mais de 15 anos de atendimento ao poder público,

com alguns dos mais complexos programas de comunicação integrada do Brasil. A metodologia engloba

quatro etapas: Diagnóstico, Planejamento, Implementação e Avaliação.

As duas etapas iniciais - Diagnóstico e planejamento -, desenvolvidas a partir das diretrizes e necessidades

da Secret¡ria de Justiça e Cidadania, serão base para o tabalho contínuo de rmplementação e Avaliaçäo,

que acontecerão dr¡rante toda a extensäo do confrato'

A seguir é apresentada a descrição de cada etapa, assim como a sistemática a ser adotada para garantir o

melhor atendimento.

1 - DIAGNÓSTTCO

Prazo de Execução:

Uma semana após a aprovaçäo para início de trabalho

De imediato, a pridea iniciará um diag¡róstico da atual estrutura de comunicação, sobremaneira de imprensa,

da secretaria de Justiça e cidadania. Tal ação será facilitada devido à experiência da pasta na área pública'

Nesta fase será possível explorar os desafios, as variáveis e os eventuais problemas que possarn servir de

obstáculos. o diagnóstico será realizado por profissionais experientes de distintas áreas, com diferentes

expertiseso em busca do mais completo resultado'

para o diagnóstico, os profissionais realizaräouma "imersão" em todas as areas ligadas à pasta' Assim,

a sererqgþUfÊfutu Âg1bft ¡81*8gåls}dS"g"mruffiarft g¡re inclui a

I São Paulo - SP I CEP 01443-010 | Tel: 11 3807'6146
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retoativa da exposição em mldia e a interpretação de pesquisas desenvolvidas pela Pridea junto ajornalistas

e formadores de opinião, conforme os detalhes abaixo explicitados:

,/ Análise da exposiçäo em mídia: tal análise permite men$rar e avaliar a presença em mídia do Governo do

Estado de São paulo, ou seja, a o'saúde da sua marca''. Arxilia sobremaneira na definição de parâmetos e

objetivos. De imediato, a Pridea iniciará o monitoramento de mídia, açäo que permitirá comparaçäo em

tempo real entre o passado e o presente, permitindo que o fi¡turo seja planejado.

./ Cenário macro: define a situação abrangente que a Pridea terá de enûentar, em face dos objetivos definidos.

{ Interpretação de Media Audiû a Pridea Comunicação aplicará um questionário jtrnto aos principais

veículos e formadores de opinião a fim de aferir o relacionamento entre esse público e o Govemo de São

paulo. A ferramenta permite verificar a opinião da imprensa sobre temas e políticas públicas desenvolvidas

pela entidade, além de aprimorar o relacionamento com os jornalistas por meio de um atendimento mais

direcionado.

{ Objetivos a serem alcançados / cenário macro: Com base nos dados coletados com as ações acima

descritas, a Pridea irá elaborar objetivos a serem alcançados, com adeterrrinação demetas a serem atingidas,

sempre seguindo as premissas da Secretaria de Justiça e Cidadania e da própria Secretaria

Comunicação. Será executado um'oroad map" para a comunicação, com as seguintes ações

Criação de um cronograma de ações importantes, com possíveis oportunidades de

curtoo médio e longo Ptazo;

o Elaboração de matriz de riscos, com mapeamento de temas sensíveis e definição de abordagem a cada

tema;

o Identificação de ..influenciadores", pessoru¡ da mídia que podem levar mensagem adiante de maneira

rapida e certeira;

r Definição de mensagens-chave a serem difi¡ndidas via mídia;

o Elaboração de matiz de oportunidades, que irá gerar a difusão de serviços de relevância paf3 a

população. f
)
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2. PLAI\IEJAMENTO

Prazo de Execução:

5 dias após o diagnéstico

Este será o momento de pensar o futuro, de elaborar como será abase da comunicaçäo da Pridea. Ao longo

do tempo, a rotina perrritirá que o tabalho se molde à expectativa da Secretaria de Justiça e Cidadania,

mas já de início a Agência irá elaborar um planejamento que servirá para definir ações de comunicação

integrada.

A partir da coleta do diagnóstico, os profissionais da Pridea, com a experiência adquirida em anos de

atendimento sequencial a contas públicas, além do conhecimento adquirido em demais clientes do setor

privado, irão se reunir para elencar os seguintes pontos: objetivos, cronogftrm4 prioridades, público-alvo,

esüatégias, porta-vozes, mensagens a serem transmitidas, plano de ação e plano de gestäo de crises.

3 - IMPLEMENTAçAO

Prazo de Execução:

Início imediatamente apés o término do planejamento

Todos os pontos elencados anteriormente têm como objetivo uma implementação efrcaz de uma gest2ío de

comunicação. Processos e métodos já testados e com resultados comprovados serão seguidos àrisca" em

estruturada rotina de tabalho. Isso irá maximizar os resultados positivos do Governo do Estado

aprimorando o diálogo com a população e, como consequência, a prestação de serviço.

A implementaçãoteútcompromisso permanente com a celeridade do atendimento' com a

mídia, com a elaboração correta de materiais a serem distibuídos, com o cumprimento de prazos.e com a

oferta defeed-backconstante à Secretaria de Justiça e Cidadania e à Secretaria Especial de Comunicação

(Secom). Além do atendimento reativo, a equipe de comunicação da Pridea estará aptaacolocar em prática

ações proativas planejadas. Todas as atividades terão em comum procedimentos pré-definidos, permitindo,

assim, a otimização de projetos e ações. Os seguintes documentos serão elaborados de acordo com o assunto
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o Calendririo de atividades, eventos, possíveis problemas e oportunidades;

o Papers de posicionamento, Q&A e demais informações;

o Indicações de melhores práticas e procedimentos para gestêio de crises;

r Press-kits;

o Mailings de imprensa;

r Perfis de veículos, jornalistas e demais formadores de opinião;

o Contatos de porta-vozes e demais técnicos e gestores da Secretaria de Justiça e Cidadania;

o Mapa de tarefas;

o 2 Relatórios diários de atividades.

4 - AVALIAç.Ã,O

Prazo de Execução:

Imediato, ocorrendo em concomitância à implementação

Além dos dois relatórios de atividades diiários, a Secretaria de Justiça e Cidadania e a Secretaria Especial

de Comunicação receberão um relatório quinzenal e um relatório mensal de avaliação. A saber:

O primeiro sobre a estatégia no período, com resultados obtidos, além de propostas para os 15 dias

seguintes;

O segundo, com o consolidado do mês anterior.

(mais abaixo pormenorizamos como serão os relatórios).

Todas as ações realizadas pela equipe da Pridea Comunicação terão mensuração constante,

alterações e adequações ao longo de sua execução. Os resultados serão aferidos mediantes a exposição de

mídía e seu impacto na sociedade. A avaliação dos objetivos mais abrangentes poderá ter o apoio de pesquisas

de opinião. Tanto a aniilise de mídia quanto a avaliação de resultados permitirão revisão periódica do

diagnóstico e do planejamento, permitindo a redefinição, se assim for preciso, de estatégias e até objetivos.

Metodolosia de Atendimento

o

o

)
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A pridea irá formar um grupo de profissionais que trabalhará diretamente pam o atendimento ao solicitado

neste edital paxa a Secretaria de Justiça e Cidadania, de maneira integrada. A metodologia que será

colocada em prática para o atendimento ao serviço deste edital foi desenvolvida ao longo dos anos de

experiência da Agência junto ao atendimento de contas públicas e gerenciamento de crise em diversos

clientes.

No total, 06 jornalistas estarão à disposição da Secretaria de Justiça e Cidadania e da Secretaria Especial

de Comunicação, conforme determina a carga honiria no edital, para serem alocados onde a pasta definir,

para melhor aproveitamento de informações. Esses profissionais também estarão em constante contato com

os demais colaboradores dapridea Comunicaçllo, de diferentes experiências, formações e capacidades, para

uma troca de informações que tem se mosüado sempre proveitosa.

A equipe trabathará presencialmente no período das 6h às2zh,diariamente. Após esse hor¿ário, profissionais

se manterão de plantäo teleûônico por meio do celular. Aos finais de semana e feriados haveút equipe de

plantão 24 horas por dia" presencialmente ou por telefone. Haverá acompanhamento de eventos e agendas

dos gestores. E em quaisquer dias e horários os profissionais poderão ser demandados para atendimento

presencial.

A Agência se compromete a garantir a presteza e qualidade do serviço, obrigatoriamente cumprindo as

exigências de formação btásica e experiência profissional comprovadas'

De forma sucinta" a pridea elenca abaixo processos para o pronto atendimento que poderão ser implantados

conforme a definiçäo da secretari¡ de Justiça e cidadania, garantindo, assim, o intercâmbio permanente

de informações, avaliação de prioridades, fornecimento de nþidas respostas à imprensa e oportunidades de

Reunião semanal para planejamento;

Reunião mensal para apresentação de resultados;

Reunião mensal para avaliação de resultados, oportunidades e próximas ações'

ações junto à mídia.

O

a

o
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Todos esses procedimentos poderão ocoffer de maneira online, se assim desejar a Secretaria de Justiça e

Cidad¡nia e a Secretaria Especial de Comunicação'

Modelo

É imporønte ressaltar que a pridea atua de maneira planejada e organizada para atendimento à imprensa'

por isso, define um modelo que inclui metas e objetivos para cada profissional, além de responsabilidades'

Além disso, a pridea Comunicação exige que seu time de assessores interaja com jornalistas e apure de

maneira completa as pautas solicitadas. Um protocolo de indagações é incentivado, buscando levantar todos

os pontos de dúvidas e necessidades do jornalista solicitante.

O trabalho de busca por informações também é ouüo ponto a ressaltar. Muitas vezes, mais do que apurar

corretamente a pauta a ser respondida, o trabalho de verificação internoo no órgão ou empresa-cliente, é mais

importante. Além dos dados a serem respondidos, a equipe da Pridea se aprofunda e procura diferenciais,

números e novidades para compor as nanativas.

o mesmo acontece na proposição de pautas. A Pridea não abre mão do trabalho propositivo (quando o

rrssessor de imprensa sai à frente a sugere pautas ao colega jornatista que fabalha em veículo de

comunicação), que deve acontecer diariamente, e de maneira segmentadq sempre completando o trabalho

reativo (quando recebe-se demanda de imprensa)'

Os principais horários das redações säo respeitados, assim como todos os profissionais e influenciadores são

mapeados por rárea de interesse, fazendo com que o contato seja feito de modo a facilitar do

profissional e aumente seu interesse pelo assunto que esta sendo oferecido pela assessoria de

Todo dia" a equipe coordenada pela Pridea Comunicação deve enviar releases à imprensa'

assunto fatado, tanto por tþo de veículo, abrangência (regional, estadual e nacional) e

þ

o

procedimento potencializa as chances para o tema ganhar espaço na imprensa regional e nos diferentes tþos

Antônio Rosa, 376,9o andar, Conjunto 91
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A utilização de porta-vozes é constante, já que é, vaTonzada pela imprens4 exatamente por propiclar

explicação pormenorizada sobre o assunto üatado. Todos os porta-vozes são previamente selecionados e

capacitados, exatamente para que passem de maneira clara a mensagem mais correta. O objetivo é fixar

mensagens, alinhar discursos e reforçar técnicas que proporcionem mais eficacia aos porta-vozes em dezenas

de situações, inclusive gestão de crise.

porta-vozes bem preparados podem ser fortes aliados em estratégias de comunicação. A sensibilizaçäo de

gestores para a importância da comunicação faz parte deste teinamento. o alinhamento do discurso é

essencial para evitar percepções errôneas.

Além disso, um mailing com cerca de 52mil jornalistas e 14 mil veículos, em todo o Brasil, é rotineiramente

utilizado, para grandes divulgações ou com segmentação, em um sistema que pemrite escolher a(s) editoria(s)

de interesse, sempre com pelo menos um jornalista por veículo.

Relatórios

Dia¡iamente, a pridea enviará à Secretaria de Justiça e Cidadania e à Secretaria Especial de Comunicaçäo

relatórios de trabalho de seus profissionais. Serão dois envios diiirios: um no início da tarde - relatando

demandas e providências da fuea de Comunicação no período da manhã, e um à noite completo, com a

previsão de reportagens pafa o dia seguinte e o ocorrido durante todo o dia.

Além disso, outros dois relatórios serão produzidos. O quinzenal: com estatégias e resultados do período

anterior, assuntos planejados anteriormente para divulgação ou esclarecimento, reportagens obtidas,

reportagens neutralizadas e reportagens demrbadas, além de números sobre matérias positivas, e

neutras e tempos de entrevistas de gestores. O mensal: relatório geral sobre o fabalho

Imprensa e Comunicação. Este relatório terá:

Sumário executivo: texto resumindo o acontecido em relação à imprensa no

tomadas pela Assessoria;

a

de
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Resumo numérico de atividades: tabela com números relativos a atendimentos à imprensq follow-

ups, apurações, textos publicados e materiais produzidos;

Atendimentos a pedidos de veículos: tabela com a quantidade de atendimentos à imprensa, com

separação para cada jornal, TV, rádio, site de notícias e emissoras de TV de todo estado;

Follows realizados: cópias de todos os follow-ups realizados no período, incluindo o release enviado

à imprensa;

Atividades desempenhadas dia a dia: com separação por data, todas as atividades dos profissionais

realizadas em cada dia do mês;

Análise de exposiçäo na mídia: griáficos que demonshem a avaliação diária de reportâgenso com, além

do total, segmentações por tipo de veículo, órgão afetado, cidade veiculada e veículo;

Matérias publicadas na mídia: cópia de todas as reportagens publicadas na imprensa sobre o órgão,

no período;

Papers produzidos;

Eventos e Produtos: lista explicativa de todos os eventos realizados pelo órgão, com suas respectivas

informações;

Planejamento Estratégico e Operacional: descritivo da elaboração de ações estratégicas a curto, médio

e longo prazoi

período do monitoramento de imprens4Monitoramento de Imprensa: resultado no

veiculado sobre o assunto no mês anterior.

Divisão da Equine - 06 Profrssionais
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o Coordenação Geral

Será a chefe da equipe, sempre em üabalho conjunto com os profissionais da Secretaria de Justiça e

Cidadania e da Secretaria Especial de Comunicação. Durante todo o dia, o contato enfe a Secom e o

coordenador-geral será rotineiro. Este profissional será o responsável por manter a linha de conduta da equipe

fiel ao indicado pela Secretaria Especial de Comunicação, além de avaliar e planejar estrategicamente, em

cor{unto com os profissionais da Pridea, contatos e reuniões ente membros dos órgãos e da imprensa e

apoiar a seleção e qualificação de porta-vozes para contato com profissionais de mídia.

Juntarnente com os colaboradores alocados na Pride4 o coordenador-geral terá reuniões semanais com

gestores da Secretaria de Justiça e Cidadania para definições de pautas, agenda da semana e ajustes que

se fizerem necess¡ários.

Coordenação Geral: X'Lf,via Gonz¡lez de Souza Braz

e Gerência de Imprensa - Manhã

profissional responsável pelo atendimento a veículos neste período (especialmente emissoras de TV com

telejornais matinais e rádios, que costumam concentar demandas neste horário). Também será responsável

pelo envio de releases à imprensa" de acordo com estatégia de conseguir mais espaços na imprensa, e pelo

início de trabalho de follow-up, com sugestões de assuntos a serem abordados pela mídia. Os releases já

serão preparados antecipadamente. Todas as respostas passadas à imprens4 assim como sugestões de notas

ou dados, deverão ser autorizadas pelo coordenador-geral, que estará constantemente em contato com os

gestores da pasta e da Secretaria Especial de Comunicação.

Gerente de Imprensa: Juli¡na de Sordi G¡ttone

o Gerência de Imprensa - Tarde/lloite

Além de dar sequência ao trabalho iniciado na parte da manhã pelo ouüo gerente de

profissional completará o trabalho de follow-up e terá a incumbência de manter o atendimento a todos os

veículos previamente ativados e entar em contato com ouhos.

Também será responsável pelo chamado fechamento do dia" atuando tanto na produção do relatório que

subsidiará a Secretaria Especial de Comunicação com as demandas do dia seguinte, como tanrbém garantirá

que todos os veículos de imprensa recebam os materiais necessários para as pautas da manhã ou evenfuais

agendas que surjam no decorrer do dia.

este
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Gerente de Imprensa: Wania Aparecida Torres da Silva

o Assessor de ImPrensa

Este profissional será o responsável pela interlocução direta com jornalistas, veículos de mídia e formadores

de opiniäo no período da ta¡de até o fechamento do dia Estará em contato respondendo a todas as demandas

e oferecendo pautas e sugestões de conteúdos jornalísticos que possam virar matéria. Dafit todo suporte à

Gerência de Imprensa e manterá os profissionais da Secretaria Especial de Comunicação informados sobre

o trabalho. Também cria¡á o relatório a ser enviado à Comunicação do Governo do Estado de São Paulo

com ¿ß matérias relacionadas à Secretaria de Justiça e Cidadania'

Assessor: Lanaro Silva Bueno de Oliveira

r Gerência de Banco de Dados

A pridea manterá um jornalista dedicado ao gerenciamento de infomrações da Secretaria de Justiça e

Cidadania, tendo a incumbência de afi;r¡liz¡r o banco de dados para subsidiar a Secretaria Especial de

Comunicação, de acordo com suas demandas, especialmente para eventos e reuniões do govemador ou

superintendente. Também produzirá relatórios sobre ações, projetos e serviços e fornecer¿í" sempre que

necessário, dados importantes para as próprias Unidades de Imprensa

com o olhar de jornalistas, para divutgações e atendimentos à imprensa'

Gerente de Banco de Dados: Ana Lucia Venerando

do Governo, oferecendo subsídios,

r Gerência de Pautas, Eventos e Assuntos Especiais

Um jornalista será o responsável pela busca de pautaso ou sej4 a pessoa que buscará dentro da entidade

assuntos que poss¿rm ser disseminados para a imprensa dentro das diretizes e coordenadas da secretaria de

Justiça e Cidadania. os assuntos serão alinhados e discutidos no ârnbito da Secretaria Especial de

comunicação e poderão pautar agendas e compromissos do Governador do Estado. Esse profissional também

cuidará da criação de sugestões de eventos e de seus respectivos planejarnentos. Tarrbémficarâa cargo deste

profissional a redação de artigos a serem assinados por gestores da secretaria de Justiça e cidad¡nia ou

outras fontes indicadas pela Secom.

Gerente: Marcelo Moreira da

I Tel: 11 38026146
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oUALIX'rCACÃ,O PA EOUIPE DE PROXTSSTONATS

Mais de 12 anos com nós-gradu¡cäo

l-Flivia Gonzalez de Souza Braz

Flávia GonzaLezde Souza Btazé formada em jornalismo pela Universidade Metodista de São Paulo, Flávia

Braz tem MBA em Marketing Digitat pela ESPM @scola Superior de Propaganda e Marketing). Realizou

diversos cursos na ánea, como o Training Program Google Anal¡ics, Gerenciamento de Projetos e

Planejamento de Comunicação em Meios Digiøis, entre outros.

Tem experiência em comunicação estratégica na área pública. De setembro de 2007 a fevereiro de 2009

atuou como Coordenadora da Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo.

Foi responsável pela implantação do projeto digital da past4 reformulando o Portal e criando a estratégia

digital das redes sociais de um universo de quatro milhões de alunos e cerca de cinco mil escolas, entre 2011

e2013. Coordenou o setor de Comunicação e Imprensa da Secretaria de Educação do Estado de Säo Paulo

entre 2013 e 2015.

Atuou em campanhas políticas e foi Gerente de Conteúdo na A2ad Comunicação. Participou da implantação

de diversos projetos na area pública e privada. Coordenou algumas campanhas, entre elas o programa de

proteção ao Pedestre da Prefeitura de São Paulo, em 2011, no planejamento estratégico de redes sociais da

CET e SPTrans. Atuou na Assessoria de Imprensa Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, entre 2009

e 2010, e na coordenação da comunicação do lnstituto Butantan. Também foi editora de revistas

institucionais da pasta.

passou pelo Diário do Grande ABC, onde atuou de janeiro a setembro de 2007 como repórter e colunista

política. Iniciou a carreira na Rádio Metropolitana como produtora e assessora de imprensa. Desde fevereiro

de20l6 até o presente momento é Diretora Executiva e Coordenadora de Imprensa da Pridea Comunicação,

responsável pela elaboração e imptantação das esÍatégias de comunicação da Agência.

e participar de encontros de relacionarnentos com representantes da imprensa nacional.

$
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2-Juliana de Sordi Gattone

Juliana de Sordi Gattone formou-se em 2000 em Comunicação Social, com Habilitação em jornalismo.

possui MBA pela Fundação Getulio Vargas. A profissional tem ampla experiência nos principais setores -
poder público, grande imprensa, agências e corporações, atua hâ 25 anos no mercado desenvolvendo e

liderando projetos de comwricação para diversas iáreas (saúde, consumo, polític4 hrismo,lazer, construção

civil, serviços, varejo).

No poder público foi secretária-adjunta de comunicação na Prefeiftra de Santo André. Atuou como

repórter e editora-chefe no Diririo do Grande ABC de 2000 a2}}g.lntegrou a equipe de novos projetosho

Grupo Estado de 2010 a2012. Foi gerente de atendimento de relações com a mídia de2012 a2013 na

agência E2MPD PR Comunicações. Na CDN Comunicação, atuou como Gerente de Comunicação de 2015

a2017. Ainda trabalhou na Máquina Cohn & Wolfe e InnerVoice Comunicação Essencial, ocupando

cargos de gerência e direção de projetos. Na Pridea Comunicaçãoo atualmente, é gerente executiva"

atendendo clientes como o Detran e a Artesp.

De I a 12 anos com nós-sraduacão

3- Wania Aparecida Torres da Silva

S/ania Aparecida Torres formou-se em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo, pela

Universidade de Mogi das Cruzes em 1994. A profissional também possui pós-graduação em Gestão de

processos Comunicacionais pela Universidade de São Paulo (USP). Foi repórter do jomal Folha Dirigida

entre 1992 e 1994. Trabalhou também na Editora Jomal Livros do Brasil onde atuou de 1'994 até 2001. Em

2002, foi para a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). A jornalista t¿mbém atuou como

assessora de imprensa da Fundação Faculdade de Medicina de 2003 a2007 . Possui ainda ampla experiência

no setor público. Foi coordenadora de comunicação da Secretaria Estadual de Educação de 2007 a2012.

Teve a mesma função na Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) de 2013 a2016.

Mais de 12 anos sem nós-sraduac¡io

4-Lazaro Silva Bueno de Oliveira

Formado em Filosofia pela Universidade de São Paulo, Lás.arc Silva Bueno de Oliveira"

profissional de acordo com o Decreto Lei no 972169, atuou como repórter da revista O Bondinho de 1970 a

q?fr,Ðbsþ$rås Anr¿m¿Sç"9gæ 4ft [år,bÎm, ]-'?3tF* uma passasem
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pela Ridio Mulher, como apresentador e produtor e no mesmo ano transferiu-se paru a TV Globo, onde

trabalhou até 1980 como repórter de cidades e variedades do jornal Bom Dia São Paulo, além de participar

em edições especiais do Jornal Hoje. Em 1977 trabalhou na Folha de S. Paulo como repórter de cidades e

cultura. Na Rádio e TV Bandeirantes foi locutor e enfrevistador nas areas de cidades, urbanismo, consumo e

cultura entre 1980 e 1985. Ainda em 1985 tansferiu-se para Fundação Padre Anchiet4 onde ficou até o ano

2009. Nessa empresa atuou na criação e montagem do setor de jomalismo da então nova Rádio Cultura. Já

na TV Cultura foi repórter de cultura e de cidades e chefe de reportagem do programa Metrópolis. Ainda

organizou e dirigiu coberturas de eventos como a FLIP (Festa Literária Internacional de Parati) e colaborou

com programas como o RodaViva.

5- Ana Lucia Venerando

Ana Lucia Venerando é formada em Comunicação Social em 1987, com habilitação em Jornalismo. Tem

ampla experiência no atendimento de contas públicas e privadas de diversos segmentos, principalmente nas

¿ireas de Educação e Cultura. De 1997 a 2010, foi assessora de imprensa da Secretaria de Estadual de

Educação, atuando no atendimento à imprensa de todo o País e na divulgação dos programas da pastq além

de produzir conteúdo editorial (releases, notas, artigos e texto para o site).

Também habalhou como revisora e repórter da Editora Técnica Especializada, empresa responsável pelas

revistas ooCarga & Transporte" e "4x4 OffRoad". Também afuou como repórter no jornal Di¡irio do Grande

ABC nas editorias de Cidade, Geral, Polícia e Cultu¡a, de 1996 a 1997. Desde 2010, habalha na Pridea

Comunicação como gerente de relações com a mídia. Responsável pelo gerenciamento de clientes da

Agência, como por exemplo da Organizaçâo Social Amigos da Arte, Organização Social ligada à Secretaria

de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.

6-Marcelo Moreira da Silva

Marcelo Moreira da Silva formou-se em Comunicação Social, com habilitação em

Faculdade de Comunicação Social Casper Líbero, em 1990. O profissional atuou em importantes

de imprensa, entre eles no jornal Folha de S. Paulo, como repórter e editor assistente de editorias como

Economia e Política. Trabalhou nas mesmas editorias no Grupo O Estado de S. Paulo. Também foi editor-

executivo do extinto jornal GazetaMercantil, atuando nos cademos Nacional e Economia. Foi ainda editor-

executivo do jomal Di¿irio do Grande ABC. Na TV Gazet4 foi editor do programa o'Dinheiro Vivo". O

jornalista foi premiado pela Info Exame 2000 de melhor serviço WAP, Top 3, na categoria WAP no Ibest
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São Paulo, 14 de Julho de 2021.

Silva Issa

Administrador

Comunicação Ltda

CPF: 111.418.238-96

RG. 17.393.332 SSP -SP
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