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3.2.1.1 RaciocÍnio Básico

Trabalhar pela retomada do desenvolvimento sustentiível em um ceniário marcado pela maior crise

sanit¿ária do século, gerando emprego e renda e melhoria da qualidade de vida para todos, é uma das principais

missões da Secretaria de Logística e Transportes do Estado de São Paulo. Apesar do abalo dapandemia,

o cen¿irio é favorável com a vacinação e o crescimento da economia paulista. Editorialt de junho deste ano

destacou que o PIB paulista cresceu, de acordo com a Fundação Seade, l,7o/o no primeiro trimestre de 2021

na comparação com o quarto de202û, e 5,9Yo sobre o primeiro trimeste do ano passado. "Patao ano, a nova

projeção da Fundação Seade é de expansão de 4,7%o a7,6yo, com média 6,0yo, mais alt¿ do que a projeção

mais otimista para o PIB nacional", compam a publicação.

O caminho para o crescimento já estrí sendo pavimentado pelo Governo do Estado de São Paulo por

meio de uma série de anúncios relevantes. No início do ano, o governo divulgou2 investimentos em obras

paru a mobilidade urbana - monotrilho da Linha l7-Ouro (R$ 919 milhões), retomada da Linha 6-Laranja

(R$ SOS milhões), extensões da Linha 2-Verde (R$ 321 milhões) e do monotrilho da Linha lS-Prata (R$ 303

milhões) -, além da continuidade da Nova Tamoios-Contornos (R$ 236 milhões) e da retomada do trecho

norte do Rodoanel (R$ I bilhão), uma das obras mais aguardadas no País devido a sua grande relevânci apara

o sistema rodovirário nacional no ûansporte de cargas de alto valor agregado que passam por São Paulo.

Em maio, o govemador João Doria e o secreüário de Logística e Transportes, João Octaviano,

anunciaram3 ainda a contratação das duas primeiras fases do programa ol'{ovas Estradas Vicinais", que irá

recuperar e modernizar 1.563 quilômefos de estradas de responsabilidade municipal em todo o Estado. Nas

primeiras fases, serão investidos mais de R$ 2 bilhões em obras licitadas pelo Departamento de Estradas e

Rodagem (DER), da Secretaria de Logistica e Transportes (SLT). A expectativa é gerar cerca de 25 mil

empregos, ente vagas diretas e indiretas, etazer desenvolvimento para mais de 200 municípios em todas as

regiões do estado.

E em junho, umaparceri* Aa Secretaria de Logirtica e Transportes com o Movimento Brasil

Competitivo, com mais de cem empresários e profissionais do ramo logístico, deu novo fôlego ao Nova

Matriz Logística do Est¿do, projeto que vai integrar as malhas rodoviária, fenoviári4 hidrovi¿ária e

aerodroviáriaparaagilízar o Íansporte de cargas e aumentar a segurança da circulação de pessoas.

I Editotiul rle "O Estado de S.Paulo" bit.lv/3xJi4mh
2 Releæe do Govemo do Estado de SP bit.lvl3d2MJ6i
3 R.l.^. d¡ Secret¿ria de Logística e Transportes bit.lv/3vPcmou
4 

Release d¿ Secretaria de Loglstica e Transportes bit.lyl3vO2lr9
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As obras são essenciais para o escoamento da produção agrícola e movimentar as economias

regionais, além de garantir, por exemplo, o deslocamento dapopulação de cidades menores a grandes centos

urbanos, que dão acesso a serviços importantes como saúde e educação.

A fim de levar adiante sua missão de impulsionar o crescimento econômico do estado, os pilares da

SLT são agilidade, eficiência, transparência e, especialmente, o fator humano, já que alguns techos das

obras estão localizados em iireas urbanas, tornando inevitrivel o deslocamento involuntiírio de pessoas.

Essa preocupação levou a Pasta à criação do "Programa de Reassentamento", que prevê, desde o

início de cada obra, contar com uma equipe multidisciplinar responsável pela condução da desapropriação e

pelo reassentamento, assegurando os direitos daqueles que serão impactados. O habalho será realizado por

profissionais como assistentes sociais, pesquisadores, engenheiros e arquitetos, em parceria com outros

órgãos, secretarias e programas de capacitação e reinserção no mercado de trabalho, como Via Rápido

Emprego e programa Pró-Egresso, denfe outas iniciativas. Os especialistas representantes da Secretaria de

Logistica e Transportes irão a campo identificar as famílias e verificar as condições em que elas vivem,

levantar suas demandas específicas e levar nov¿rs oportunidades e condições de vida a essas pessoas.

Trata-se de uma concepção humanizada e alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentiivel

(ODS)s - a exemplo do objetivo 11, que preconiza tomar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos,

seguros, resilientes e sustentilveis -, e também em conformidade com as melhores práticas internacionais, a

exemplo do que preconiza o Banco Mundial por meio de suas direhizes na'Î.{orma Ambiental e Social -

NAS56'. O documento dispõe do reassentamento involuntririo e visa reduzir ao miiximo os transtomos

gerados às pessoas afetadas, garantindo qualidade de vida das famílias afetadas t¿nto no aspecto fisico

(recuperaçäo de moradia) como em rendimentos financeiros, continuidade ou engajamento em atividades

produtivas e retomada da rede de apoio social ' além do olhar paraa comunidade anfitriã, ou seja, o cuidado

tanto na ponta dos que são desapropriados quanto na ponta da nova região que absorverá novos grupos.

Reforçar o papel da Secretaria de Logistica e Transportes como aliada indispensável para

atravessar as turbulências da economia, solidificando a imagem da entidade como órgão confiável e

comprometido com o presente e o futuro, calcado no desenvolvimento sustentável e no fator humano,

possibilita também o reconhecimento do trabalho e esforço dos profissionais que ali atuam.

Um programa tão importante merece ações de comunicação que partam de um planejamento

estatégico e minucioso, que some esforços e garanta que sua mensagem seja conetamente assimilada tanto

5 
Ob¡etivos .le Desenvotvimento Sustentável bit.WzHmkvS

6 Norma sobre r€assentamento do Banco Mundial bit.lv/2SNGpbZ
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por seus assistidos quanto pela imprensa e pela sociedade. De acordo com trabalho de medio audit realizado

pela Prideùparuesta concorrência - que consistiu em enfrevistas realizadas exclusivamente para este certame

junto ajornalistas de mídia nacional -, pautas sobre desapropriação e reassentamento são de grande interesse

para todos os consultados. É preciso, porém, focar nos desafios de comunicação detectados a partir das

respostas, que vão desde problemas no fluxo e no rrcesso as informações pelos jornalistas até a nafineza

delicada do reassentamento em si, que, se não for bem-conduzido, com transparência e de forma franca e

digna, pode levar a uma repercussäo indesejada e a uma imagem negativa do órgão.

Um produtor da "Globonews" e um repórter da rádio "Jovem Pan" nos contararn que tiveram

dificuldades em obter informações oficiais dos órgãos públicos em coberturas anteriores relacionadas a este

tem4 e uma repórter da "Folha de S. Paulo" acredita que "os fins não justificam os meios" e que, portanto,

a divulgação precisa levar em conta'bs desgastes gerados e o que vai mudar na vida das pessoas".

Aliado aos esforços e políticas públicas empreendidas pelo govemo estadual, a Pridea Comunicação

acredita que, pormeio de umtrabalho consistente de comunicação, serápossível esteitar aindamais os laços

já existentes com a mídia e os cidadãos; tornar mais perceptível, tanto pelo público quanto pela imprensa, a

relação ente as políticas da secretaria, a economia do Estado e a melhoria na vida dos cidadãos, posicionando

suas ações como motoies para mobilidade e acessibilidade que levam ao desenvolvimento, encurtam

distâncias e tornam o produto nacional mais competitivo.

A secretaria será retratada como condutora de um prog&ma justo, transparente e eficiente de

reassentamento por meio de um cronogr¿una estratégico de divulgação, segundo o qual a Agência atuaút

proativamente. Para nós, comunicar de forma inclusiva é a base dos projetos com implicação social, e a

divulgação deve ser planejada com o mesmo caráter multidisciplinar da própria ação governamental,

considerando a comunicação parte intrínseca do Programa de Reassentamento em todas as $ffts etapas e

levando em conta diversos públicos, de comunidades à imprensa e demais influenciadores, além de parcerias

com secretarias e entidades públicas e privadas, nacionais e internacionais.

A experiência da Pridea, há mais de um ano à frente da Assessoria de TmFrensa da Artesp, entidade

que entre outras atribuições regula o Programa de Concessões Rodoviiirias do Governo do Estado de São

Paulo há mais de 20 anos, nos permite estruturar um Plano de Ação, estabelecido em premissas e pilares

descritos a seguir, em que a Secretaria de Logística e Transportes se firma como um agente essencial para

a retomada econômica não só de São Paulo, mas também do País, ao mesmo tempo em que prioriza o fator

humano, em todas as su¿rs demandas e complexidades.

3.3.1.2 Plano de Ação
-\
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a) Estratégia de relacionamento com a mldia

As ações do governo estadual, por meio da Secretaria de Logistica e Transportes, visam recuperar

e promover o crescimento econômico sustentado no Estado em meio a um ceniário pandêmico sem

precedentes. para tanto, devem contemplar desafios humanitrários, particularmente em relaçäo ao '?rograma

de Reassentamentott, que prevê o deslocamento involunt¿irio de pessoas. Trabalhar a imagem da secretaria

como entidade não só eficiente e moderna, mas t¿mbém transparente e sensível às dificuldades da população,

deverá ser tópico prioritfuio na estratégia de comunicação.

Esta percepção condiz com levantamento realizado pela Pridea de mídia qualitativa (media audit)

junto a jornalistas de mídia impressa, eletrônica e televisiva. "O primeiro ponto é sempre cobrir o bem-estar

das pessoas que estâio sendo desalojadas. O segundo é saber o trâmite do processo, como se deu a reintegração

de posse", disse um produtor da "Globonews" quando questionado sobre os principais aspectos que ele

julgaria importante cobrir em una pauta sobre reassentamento.

o.Eu acho que para termos uma boa pauta a retirada [desapropriação] tem que ser pacífica; depois,

saber sobre a situaçäo da regularidade do imóvel, se a retirada é consensual, se realmente tem que ser

realizadd' disse um repórter da o'Jovem Pan'. "Se é para levar a uma maior projeção da cidade, eu acho que

a retirada é válida sim, mas depende do caso", ponderou, cuja opinião foi compartilhada por uma repórter do

.,Jomal da Record,': o.acho que vale apauta quando a desapropriação é pelo desenvolvimento". Umajomalista

do .oEstado de s. pau10" prioriza transparência na divulgação: 'ose eu receber um release parecendo

propagand4 não dou esPaço".

Apesar dos esforços empreendidos pela Secretaria de Logistica e Transportes por meio de suas

ações de comunicação, algumas delas pensad¿N para as redes sociais, ainda há pouco engajamento - até o

fechamento deste texto, na conta da Pasta no lnstagramT, por exemplo, havia aperu¡s 1.851 seguidores, e

poucos posts eram comentados - quando o eram, com frequênciaas mensagens fiatåm de problemaspontuais,

como recapeamentos de trechos das estadas vicinais. Na conta da secretaria no Twitters, apesat do número

maior de seguidorcs - 22,4 mil -, a última postagem foi em julho de 2020, o que reforça a necessidade de

uma comunicação mais próxima com os que usam essas redes.

7 Perñl da Secretaria de Logistica e Transportes no Instagrun bit.lv/3sHvkrR

I Perfil da Secretaria de Loglstica e Trmsporæs no Twitter bit.lv/2UoBw9v
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Acreditamos haver uma irúersecçäo dos processos de comunicação com a participação comunitária

em progtamas de reassentamento: como o que aconteceu na cidade de Barranquilla, na Colômbiae. A meta

daquele governo para o desenvolvimento demandava realocar a população que vivia nos locais de

intervenção. A esüatégia foi utilizar um plano de comunicação inclusivo, com diálogo aberto e permanente

entre todos os envolvidos, o que preveniu situações desestabilizadoras que ocorreriom caso os aspectos

socioeconômicos e culturais não tivessem sido considerados.

A partir da pesquisa que envolveu análises quantitativas e qualiøtivas e, considerando o impacto

humano previsto pelas medidas de retomada econômic4 a Pridea se baseará em cinco pilares para o

desenvolvimento de seu Plano de Ação junto à comunidade, à imprensa e aos fornadores de opinião:

- Trabalhar o '?rograma de Rea¡sentamentot'tendo a Secretaria de Logistic¡ e Transportes

como um agente de mudanças essencial para o desenvolvimento amparado no fator humano, com foco na

transparência, idoneidade, eficiência e em ações multidisciplinares que garantam a dignidade;

- Reforçar a marca da secretaria como referência na retomada econômica e no desenvolvimento

sustentavel do Estado e do País, habalhando as múltiplas possibilidades de divulgação de ações, como o

programa de Estadas Vicinais, investimentos em obras para mobilidade urbana, projetos de concessões,

retomada de obras no trecho norte do Rodoanel, dentre outos;

- Desenvolver a percepção da Secretaria de Logistica e Transportes como um órgão em diálogo

com parceiros, públicos e privados, em todas as esferas federativas; e com a sociedade, a longo prazo;

- Ampliar a participação de especialistas da pasø como porta-vozes das políticas públicas, reforçando

o caráter desenvolvimentista e humanist¿ das ações do órgão e de forma adequada aos segmentos com os

quais se pretenda comunicar;

- Divulgar cases de sucesso advindos das ações da SLT, como o desenvolvimento de regiões

beneficiadas após a conclusão de uma obra da secretaria, por exemplo.

para a execução deste Plano de Comunicaçõo, a Prideao que conta com profissionais experientes

em atendimento a contas do setor público e, ao mesmo tempo, com um time profundamente antenado com

as discussões dos novos tempos e as novas formas de produzir conteúdo, como especialistas em redes sociaiso

jornalistas de dados e infografistas, sugere explorar melhor o que já existe e criar novas frentes. Para isso'

9 
Cæe de reæsenta¡nento na Colômbia bit.lv/3xL"b8Fs
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estabeleceu premissas e determinou ações que contemplam um cronograma com providências de curto,

médio e longo prazos, detalhadas a seguir.

-Programa de Reassentamento: enfatizar a divulgação para a imprensa das ações das diversas ¡íreas

com ênfase no fator humano do programa" levando à maior compreensão da necessidade de desapropriações

involuntririas em areas de obras em trechos urbanos em prol do desenvolvimento sustentavel e da vida. É

fundamental demonstrar a preocupação desta secretaria em executar um plano prévio para execução das

obras, divulgando com üansparência e prontidão o p¿tsso-a-passo detalhado de todo o processo de

reassenta¡nento, levando em conta os efeitos a longo ptam da pandemiq as especificidades de cada caso e

de cada público a receber as informações e antecipando-se às possíveis repercussões negativas.

- Caminhos pela Vida: ampliar o banco de personagens, de diversos perfis - empresários, líderes

comunitários, passageiros, motoristas -, eu€ tenharn histórias marcantes de superação e melhoria dos

negócios e da qualidade de vida dos cidadãos após obras da SLT. Desta forma, serão oferecidos para os

veículos de imprensa, além dos conteúdos convencionais de divulgação, personagens que poderão compor e

humanizar as notícias.

- Vozes dos Experts: mapeax os principais especialistas e profissionais que atuam na Secretaria de

Logística e Transportes, bem como suas últimas iniciativas e areas de atuação. Assim, a Pridea criará um

documento com os principais nomes do órgão para disponibilizar de maneira pemranente à imprensa,

construindo uma imagem modema e com propósito e ampliando sua legitimidade junto aos cidadãos.

- Desenhando: abastecer e explorar ao máximo os dados gerados pelas ferramentas estatísticas de

desenvolvimento por região e por atividade econômic4 em parceria com órgãos como o Investe SP, por

exemplo. O levantamento permitirápautas criativas, com apelo visual e alto nível de segmentação. Poderão

ainda ser personalizadas para veículos de cada região ou mídia especializada por segmento econômico, em

formatos interativos de infográficos, por exemplo -, e ressaltará a importância das ações da Secretaria de

Logística e Transportes na recuperação e reconstrução da economia do Estado.

A Pridea sugere ainda algumas ações dentro do tema "Programa de Reassentamento" com a

finalidade de ajudar o órgão a se comunicar mais efetivarnente:

- Mapeamento de canais de comunicação a serem ativados: apráfüca inclui os canais oficiais do

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

comunicação mais assertiva junto aos público-alvos das ações. A construção de um estreito relacionamento

com a mídia perrritirá que as ações sejam melhor assimiladas pela sociedade e ampliará o diálogo .o* oþ

"\
Rua Capitão Antônio Rosa, 376, 9o andar, Conjunto 91)o o Jardim Paulistano I São Paulo - SP I CEP 01443-010 | Tel: 11 38076146

ox



públicos do órgão. Em parceria com a equipe de redes sociais do governo, a Pridea dará subsídios aos

profissionais da comunicação digitat 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

tabalhados com esses públicos seräo sugeridos pela Pridea e alinhados com a SLT e seus organismos, com

órgãos parceiros - secretarias da Habitação, de Desenvolvimento Social, de Desenvolvimento Econômicoo

da Educação, de Segurança e Defesa Civil; Sebrae; Procon-SP; ARTESP e diversas prefeituras, dentre outros;

garantindo assim a unidade dos discursos dos porta-vozes e materiais divulgados paxa a imprensa.

- Gerenciamento e prevenção de crises: é importante que a Secretaria de Logística e Transportes

esteja preparada para lidar com problemas operacionais e de imagem cujos riscos serão detalhados adiante,

disponibilizando respostas rapidas 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 possrun ocoûer a partir deles na imprensa ou nas redes sociais.

O material será submetido à Secretaria Especial de Comunicação e atualizado mensalmente, ou mediante

novos pontos sensíveis e fatos de mídia que envolvam o órgäo e sua reputação.

b) Ações a serem desenvoMdas pela contratada junto à mídia

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

específico no relacionamento com veículos de imprensa e fomradores de opinião para informar a população

e mostar caminhos humanistas de superaçãa da crise econômica, tendo a Secretaria de Logística e

Transportes como referência. O cronogtama englobanár, a curto plazo, ações tradicionais, como coletivas de

imprensa" postagens e envio de releases, e a médio e longo pfttzos, nov¿rs abordagens sugeridas pela Pridea

visando diferentes públicos, a seguir:

- "Tour da casa noyatt: produção de conteúdo pam realidade virtual voltado as comunidades

desapropriadas pelas ações da SLT conhecerem em detalhes as instalações do reassentamento, dando mais

transparência e visibilidade ao processo e prestando contas as famílias atingidas e à sociedade em geral, com

grande possibilidade de repercussão positiva junto à mídia. Temos como inspiração o projeto da Fundação

Renoval0 para a comunidade de Bento Rodrigues (MG), atingida pelo rompimento da barragem de Fundão

em 2015. O tour virtual, disponível tanto em um site quanto em óculos de realidade virtual, tem links para

10 Cæe de realidade virtual em MG bit.lv/2TSHM9h
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visão 360o do terreno, topografia, projetos 3D e textos informativos com imagens atualizadas sobre os

anedores, como postos de saúde, escolas, dente oufos. A ideia é que o andamento das obras seja

acompanhado por vídeos de tíme-lapse, atvalizados periodicamente, dando ao usuário uma ferramenta

intuitiva e que o aproxime afetivamente da nova moradia.

- ttTorpedos Sem Erro': experiências de comunicação em casos de reassentamento em todo o

mundo demonstam que é fi.rndamental manter a comunidade e os públicos diretamente envolvidos no

processo sempre informados, de forma a evitar nrmores e mal-entendidos que só geram frustação e

atrapalham o êxito das mudanças. Um programa de reassentamento no Haitill, por exemplo, após um

terremoto em 2010 desabrigar milha¡es de famílias, se aÍlparou em um plæro de comunicação simples e

eficiente, que consistia no envio de SMSs com informações práticas sobre cada etapa do processo, em

momentos planejados, aos líderes comunitiários das regiões mais æingidas. Como resultado, os gestores da

iniciativa notaram um bom nível de compreensão do programa, manejo adequado de expectativas, maior

nível de confiança das pessoas no programa e, consequentemente, uma implementação mais nþida e

tranquila que contou com a participaçäo dos moradores.

- "Vem pra Roda': formatação de conteúdo para debates sobre tópicos pertinentes ao "Programa

de Reassentamento", como definição das ações de reparação em conjunto com os moradores e

conscientização da relação das ações da secretaria com a retomada econômica do Estado e a melhoria da

qualidade de vida para todos. Podem acontecer online em um primeiro momento e presencialmente depois,

voltadas para diferentes públicos-alvo e em diversos municfpios. A ideia é convidar representantes de

diferentes segmentos da sociedade, especialistaso acadêmicos, representantes do governo e os próprios

moradores e líderes comunitarios, para exercitar a discussão franca e democrática de ideias, situando a

secretaria como um órgão transparente e acessível.

- "Aprender é reviver": divulgação com foco nas iniciativas de capacitação das pessoas deslocadas,

em conjunto com as equipes de prograrnas do Sebrae, CDHU, Procon, Prograrna Pró-Egresso e do Via

Rrþida Emprego, por exemplo. Será produzido um material audiovisual no formato 'þílulas", como os vídeos

curtos "stories" do lnstagram, com histórias de superação de pessoris de diferentes faixas etiárias, credos e

raçrx, que transfonnaftrm suas vidas e as de suas famílias depois de aprenderem um novo ofício. A veiculaçäo

desse material será nas mídias sociais e no portal da secretaria além de servir como importante insumo de

divulgação para os veículos de imprensa.

11 
Case de comunicação em reassentamento no Haiti bit.lvl3wOHFtP
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- Think Tanks do Saber: planejar encontros de ideias e qualificação, com destaque para

empreendedorismo e empregos de nível médio e técnico, situando a secretaria e seus departamentos em uma

tendência global de novos fonnatos de diñrsão do conhecimento e criando multiplas possibilidades de

repercussão na mídia;

- ,.Landing Page do Programa de Reassent¡mento': produção, pelaequipe daPridea, de conteúdo

para uma landing page, com facil interface junto ao portal da SLT e às redes sociais, especificamente sobre

o ..Programa de ReassentamentoD, contendo tópicos como amissElo institucional do programa; cronograma

de ações; melhorias econômicas, ambientais e sociais trazidas pelas obras; exemplos bem-sucedidos de

programfis de reassentamentos em outros estados e países; notícias, enfievistas com especialistas e gestores

e espaço para esclarecimento de dúvidas dos cidadãos. Haverá ainda um formultário para captação de novos

leads para envio futuro de materiais sobre o programa.

- ,,Diário da mudança": criação de um *blog!'escrito por líderes juvenis pertencentes à comunidade

contando os detalhes da ida para um novo lar. Com acompanhamento e ediçäo de um especialista designado

pela secretaria e de profissionais da Pridea, a intenção desta iniciativa é humanizar e desmitificar o processo

do reassentamento com o olhar do mais jovem, tatando de angustias e dúvidas, mas também das alegrias e

novas descobertas.

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

principais porta-vozes, especialistas e personagens envolvidos no progr¿Ima de reassentamento, como

assistentes sociais, capacitadores, engenheiros e líderes comunitários, visando esclarecer e conscientizar

sobre a importância das obras paraaretomada econômica e as ações que visam garantir o bem-estar e novns

oportunidades às famílias deslocadas.

- De ouvidos atentos: inserção da Secretaria de Logística e Transportes nas redes sociais de áudio

como Clubhouse e a recémJançada Greenroom, com forte caráter comunitario, que reúne ao vivo executivos,

políticos e personalidades mr¡ndiais em salas agrupadas por temas específicos. Os encontros ocorrem de

maneira informal, com cara de bate-papo, conferindo autenticidade e aproximando os debatedores dos

ouvintes. A sugestão é que os porta-vozes da entidade participem periodicamente de conversas sobre

reassentamento, desenvolvimento, retomada pós-pandemia, melhores práticas em logística e transporteo etc.

- .óSegue-o-fiot': uso ativo do Twitter e de outras redes sociais pelo Secretário e demais gestores

envolvidos com o Prograna de Reassentamento, a serem determinados em situações pontuais, com suporte

constante da equipe de comunicação. A ideia é se comunicar com os cidadãos, tanto das comunidades que

serão realocadas quanto a populaçäo geral. Nossa inspiração é a comunicação direta ao estilo "segue-o-fio"
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do Twitter, usada, por exemplo, no anúncio do prefeito Jim Stricklrrrdl2, de Memphis (Tennessee, EUA),

sobre a remoção, de grande repercussão, dos monumentos confederados daquela cidade. Apesar daquele ser

um acontecimento de outra natrtrez4 é um exemplo de uso eficiente das redes para criar proximidade e

facilitar conversas de mão-dupla. A ideia da Pridea Comunicação é usar a rede social de forma mais

próxima não só para gerir crises, mris para educat, inspirar e levar à ação.

- "Comparômetro da Secretaria de Logística e Transportestt: sugerimos comparar números

macroeconômicos, ou ainda do comércio local em techos com obras recém-entregues, do tþo "antes e

depois", por meio de infogrráficos e outras técnicas de visualização criativa de dados para demonstrar de

forma simples, nþida e dinânica a eficácia das ações do órgão por meio de suas obras, impactando na

percepção da marca como referência de eficiência e credibilidade. A produção de infognáficos pode incluir

também conteúdo explicativo, do tþo 'þasso-a-passo", tirando o melhor dos recursos existentes de

storytellíng, de apelo mídiritico junto a um público jovem com novos hábitos de consumir informação

- TED Talk formatação de apresentação completa do Secretiirio nos parâmetros do estilo

mundialmente consagrado de palestas, püâ a edição brasileira do TED ou para uma internacional.

Sugerimos por tema a reflexäo de como a SLT lidou com o delicado de um reassentamento da forma mais

digna possível, melhorando, quando tudo poderia dar errado, a qualidade de vida da população;

impulsionando o desenvolvimento econômico do Estado e do País; e mudando, pilâ melhor, as condições

das pessoas que precisaram ser reassentadas. É uma estratégia com grande visibilidade, desde viralização da

palesüa nas redes sociais a chamadas na imprensa tradicional;

- RegionalÍzação e segmentação dos conteúdos: para atuar de forma mais assertiva junto aos

diversos públicos, a Pridea produzirá releases, notas e conteúdos regionalizados e divididos por setor

econômico. Por meio do levantamento de informações com os gestores da entidade, a Agência utilizaúdados

e os interpretarâparcimpactar melhor os veículos de imprensa regionais e da mídia especializada.

- Núcleo de rádio: será criado r¡m núcleo na equipe de comruoicação para falar com as rádios de todo

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

porta-vozes, além de notas e levantamentos exclusivos.

- Pesquisa de percepção de mídia (Media Audít)t a Pridea desenvolverá um questioniirio para

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

Secretari¡ de Logística e Transportes 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

12 Twitter do prefeito de Memphis bit,lvl3zRtfuX q
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imprensa, identificando melhorias no suporte à produção de conteúdo. O questionário será aplicado pela

própria Pridea a partir de uma ferramenta utilizada rotineiramente em seus projetos.

- Reunião de pauta senanal: é fundamental contar com uma assessoria de imprensa proativ4 que

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

assturtos dento do escopo de atuação da SLT, sempre com o objetivo de estabelecer diálogo constante com

a sociedade. Os assessores discutirão assuntos levantados com as iireas internas da secretaria ao longo da

semana e possíveis encaminhamentos a veículos e editorias específicas.

- Encontros de relacionamento com jomalistas: acreditamos ser de suma importância promover

conversas informais de gestores e técnicos com jornalistas - online, enquanto for necessário por conta da

pandemi4 e, posteriormente, de formapresencial nas redações ou em localidades de atuação da SLT -, ptrâ

aproximação e esclarecimento de dúvidas institucionais e sobre políticas públicas, como o ßPrograma de

Reassentamento".

A Secretaria de Logística e Transportes 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 atuaní junto à mídia propondo que estes porta-vozes se posicionem com

frequência, dentro de suas ¿ireas de atuação. Para tanto, sugerimos:

- Medía Trøíníng e capacitação de porta-vozes: a Pridea, em conjunto com a SLT, identificará os

gestores mais adequados para responder por cada demanda e rcalizarâ treinamentos que costumeiramente

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

individuais quanto coletivas. A capacitação inclui etapas teóricas e práticas e disponibiliza materiais de apoio.

- Produção de conteúdo para comunidades: com o objetivo de informar os cidadãos sobre as

mudanças pelas quais suas localidades passarão, e em conjunto com secretarias como as da Habitação,

Desenvolvimento Social e Educação,haveúrproduções de palestras, cartilhas e demais materiais que sirvam

de apoio para este letramento.

- Agência de Notícias da Secretaria de Loglstica e Transportes: abastecimento di¿ário das

novidades envolvendo o órgão. O conteúdo, produzido pela Pridea, poderá ser adaptado a diferentes

plataformas e, principalmente, distribuído para os veículos de imprensa de todo estado, ampliando o alcance

das ações e adaptando os conteúdos de acordo com perfil e formato das mídias impactadas.

- Canal no Youtube: divulgação dos vídeos produzidos para a Secretaria de Logistica e

Transportes, que serão utilizados em esûatégias de comunicação multþlataforma.

- Monitoramento e Avaliaçäo: todos os dias, a Pridea acompanhará a repercussão dos progfamas e

da imagem da Secretaria de Logirtica e Transportes nos veículos de comunicação para avaliar como sua

L
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marca está sendo reüatada na imprensa e corrigir eventuais equívocos ou problemas. Além disso, esse

monitoramento permite incluir a pasta em pautas que sejam condizentes com sua atuação, dentro do

Programa de Reassentamento e ouhos. Serão produzidos ainda relatórios para subsidiar a Secretaria Especial

de Comunicação e os gestores da SLT e de seus órgãos.

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

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

Secretaria de Logistica e Transportes for veiculada em TV, rádio ou site de notícias, uma mensagem será

enviada por telefone celular para nossa equipe. Todos os assuntos relacionados ao órgão serão monitorados.

Assim, caso aconteça algum problem4 ou seja publicada informação equivocad4 os gestores podem agir

rapidamente e a equipe de assessoria de imprensa também.

b) Materiais a serem produzidos

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

mídia sobre ações, projetos e novidades envolvendo a Secret¡ria de Logistica e Transportes;

- Papers para alinhamento de discursos: o material será compartilhado com a Secretaria Especial

de Comunicação, com a superintendência da SLT e com diretores para que as informações repassadas

envolvendo o órgäo e suas ações estejam alinhadas;

- Formatação de conteúdo opinativo: artigos de opiniäo assinados pelo Secret¿irio e diretores de

órgãos; cartas para jornais e conteúdo para apresentações, lives e demais participações em plataformas que

valorizem pontos de vista relacionados ao escopo e cotidiano da Secretaria de Logfstica e Transportes. A

participação do órgão em eventos mais espontâneos e arrojados reforça a imagem de modernidade e é uma

oportunidade prira quebrar estereótipos e ideias pré-concebidas, além de gerar visualizações e

compartilhamentos nas redes sociais.

- Notas: busca por espaços estatégicos em jornais e revistas com dados relevantes da SLT, ações,

pesquisas, estatísticas ou novidades que serão implantadas.

- Newsletter mensal para funcionários: produção de conteúdo para a prática de envio do material,

que amplia o sentimento de pertencimento e engajamento dos profissionais.

- \ilhatsApp Imprensa: envio de releases e notas adaptadas àplataforma para informar os jomalistas \
que cobrem cidades, economia ou temas relacionados a economiq direitos humanos, responsabilidade

socioambiental, enûe outros. 
Ì_
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- Guia de Perguntas e Respostas: o material será compartilhado com os principais porta-vozes da

SLT e com a Secretaria Especial de Comunicação para alinhar discursos.

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

imprensa envolvendo a pasta. O conteúdo, importante em c¿Nos de emergência" será prira os gestores do

órgão e permitirá a implantação de processos nþidos p¿ûa o gerenciamento de eventuais crises.

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

da SLT em andamento, e também balanços e estatísticas relacionados à conjuntura das regiões atendidas,

para apoiar tanto o atendimento das demandas de imprensa quanto a produção de conteúdo para todas as

plataformas e informes.

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

práticas de empresas e cidadãos, ampliando a visibilidade da entidade.

- Informativos: papers para informar a equipe da Seçretaria Especial de Comunicação 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: produçäo e cr¡¡adoria de conteúdos para

subsidiar as equipes responsáveis pelo setor de comunicação digital. Também indicamos criar um canal

específico (landing page), conforme descrito acima, para o Programa de Reassentamento, com notícias e

conteúdo factual, com f;âcil interface para o portal da secretaria e de seus órgäos, além das redes sociais. O

conteúdo poderá ser produzido pela Pridea.

- Planejamento quinzenal: a Agência produzirá material com a estatégia desenvolvida para o

período, bem como com as principais matérias publicadas, a serem enviadas à Secretaria Especial de

Comunicação para subsidiar o Govemo do Estado sobre as ações e resultados da equipe de imprensa.

- Relatórios diários e mensais de análise de mídia: medem como a imprensa tem tratado progftrmas

e políticas ptiblicas da SLT. Diariamente, enviaremos um resumo do trabalho realizado no dia, com

atendimentos, respostas e publicações que poderão oconer no dia seguinte.

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

análise do desempenho secretaria no dia e terá indicações e sugestões de posicionamento sobre matérias. As

notícias serão classificadas como positivas, negativas ou neutras.

3.2.1.3. Oportunidades de mídia positiva

1) Com diálogo e postura democrática, a Secretaria de Logistica e Transportes pode

protagonismo no tema

\
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Ações de comunicação criativas, inclusivas e empaticas, que dão voz aos diferentes personagens

envolvidos em situações envolvendo o cliente - como a ação do óculos realidade virtual, as rodas de

conversas; os diários, testemunhos e outas propostas anteriormente; além da ampla cobertura da atuação em

campo pelos especialistas multidisciptinares; tornam evidente a preocupação desta secretaria em executar

um plano prévio à execução de cada fase do "Programa de Reassentamentott que prioriza o fator humano.

Está em conformidade com as melhores práticas intemacionais que visam garantir direitos e reduzir possíveis

tanstornos gerados à vida das pessoas.

Nesse sentido, são inúmeras as oportunidades de pautas a serem tabalhadas junto à imprensa, mídia

nacional, regionalizada e segmentada; aos influenciadores; e aos cidadãos por ações diretas. Ouha

oportunidade é a de inclusão das ações da Secretaria de Loglstica e Transportes em São Paulo em vifrines

mundiais de cases bem-sucedidos, como uma coletânearealizada pelo Banco Mundiall3 que inclui boas

experiências em países como Índia e Marrocos.

2) Geração de empregos a partir de obras importantes após uma crise sanitária e econômica

sem precedentes

As medidas eficientes e modernas da Secretaria de Logistica e Transportes, como os anúncios

recentes de investimentos em mobilidade urbana, trecho norte do Rodoanel, contorno da Tamoios na Baixada

Santista, nova matriz logística e estadas vicinais, atendem um público amplo, que compreende desde os

passageiros dos diversos meios de transporte aos condutores de veículos; dos empresarios dos mais diversos

portes e segmentos aos consumidores finais; das pequenas comunidades as populações das grandes cidades.

Considerando que o governo do Estado de São Paulo determinou que dois eixos prioritários dos

investimentos públicos pan2021, de um total de três anunciados, são justamente frentes de ação sob

responsabilidade da Secretaria de Logistica e Transportes - o trecho norte do Rodoanel e a ampliação das

novas linhas do metrô-, a oportunidade de emplacar pautas positivas envolvendo esta secretaria só tendem a

crescer- a exemplo de reportagem publicada na Examela no fim de 2020, que detalha o anúncio de forma

positiv4 com aceno ao mercado como um momento de crescimento e oportunidades.

Acreditamos também que, perante esta con¡iuntura ainda crítica" sob profrrndo impacto da pandemia,

com aumento da fome e tæø de desemprego em 14,7o/o, atingindo 14,8 milhões de pessoas - maior índice

ß C*e, de reassentamento do Banco Mundial b¡t.V2sNcpbz

14 Reportagem da revista "Ex¡me" bit.lv/3qkwF5d
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desde 2012, segundo levantamento do IBGE em matéria publicada no "UOL"I5- , é papel da imprensa, como

prestadora de serviços em favor da cidadania e do cidadão, anrplificar tais esforços e engajar toda a sociedade

sobre a importância da retomada econômica. Ações relacionadas ao tema proposto por este edital,

6Programa de Reassentamentott, eu€ focam na capacitaçäo e reingresso ao mercado de habalho, vão ao

enconüo destes esforços.

Mas, para que isso aconteç4 é necessiirio aprofundar o relacionamento com jornalistas e adotar uma

postura mais proativa, fazendo chegar as redações, não só via releases, mas com encontros com porta-vozes

e outras maneiras criativas de abordagem, as iniciativas que, cadavezmais, serão levadas adiante pela SLT.

3) Ao impulsionar histórias de superação e melhoria da qualidade de vida, a SLT solidilica sua
atuação comprometida com o fator humano

A divulgação de cases positivos do 'oPrograma de Reassentamento" tem amplo potencial de

repercussão positiva junto à mídia, tanto na tradicional quanto nas redes sociais. Como, por exemplo, os

relatos de pessoas realocadas que participara¡n de iniciativas de capacitação pelo govemo e conquistaram um

ofício e mais oportunidadeso transformando suas vidas; ou de famílias que, após o processo da mudanç4

foram para moradias melhores e criaram importantes redes de apoio em uma nova comunidade, dentre

inúmeras possíveis histórias.

No contexto multidisciplinar do Plano de Ação proposto pela Pridea, as pautas serão desenvolvidas,

com frequência, junto a outras secretarias e entidades, parceria que abre muitas frentes de frabalho, intensifica

as formas de aproximação com os influenciadores e formadores de opinião e joga luz sobre os pilares

construídos pela SLT para este progfama.

3.2.l.4.Identificação dos riscos à imagem

1) Imagem impopular atrelada ao deslocamento involuntário no Programa de Reassentamenton

agravada pelo contexto da crise da pandemia

6 Mdéria sobre desemprego do "UOL" bit.lvl3xClRem
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Uma ação de desapropriação taz o risco inerente de despertar protestos, reportragens de denúncia e

críticas pela opinião pública. Histórias de famílias que não têm seus direitos basicos plenamente atendidos,

de demora por parte do poder público para restabelecer as vidas dessas pessoris e de outros erros ocorridos

no processo de implementação deste tipo de programa eram, e ainda sãoo comuns, e fazem parte do

imaginário sobre o tema do reassenta¡nentoo tanto dos cidadãos quanto da mídia.

Para além do dano à imagem, um processo com muitas falhas e gargalos de comunicação podem

ocasionar problemas em diversos âmbitos, inclusive o econômico.

Segundo documento do Banco Mundiall6, a experiência e a investigação indicam que o

reassentamento involuntiírio fisico e econômico, se não for mitigado, pode "originar riscos econômicos,

sociais e ambientais graves". De acordo com a entidade, os sistemas de produção podem ser desmantelados;

os indivíduos, empobrecerem e serem reassentados para ambientes onde as suas competências säo menos

aplicáveis, com maior competição pelos recursos locais; as instituições comunitiárias e as redes sociais podem

ser enfraquecidas; e os grupos familiares podem ficar dispersos; além de impactos na identidade cultural e

no potencial de apoio mútuo.

Em decorrência dos motivos descritos acim4 o reassentarnento involunta¡io deve "ser mfutimizado,

sendo planejadas e implementadas medidas apropriadas de mitigação dos impactos negativos".

Para isso, a eshatégia de comunicação deve se amparar em uma postura proativa, cultivando o

relacionamento dos porta-vozes com a imprensae tarnbém com a comunidade, mantendo um diálogo aberto

e com cessão de lugar de falq principalmente nas diversas possibilidades tazidas pelas redes sociais com os

cidadãos.

Atentar-se para o fator humano, antecipar-se aos possíveis problemas que ocorrerão durante o

processo e amparar-se em uma estratégia de comunicação inclusiva, áryil e contínua, como detalhado

anteriormente no Plano de Ação para esta concorrência, são providências previstas pela Pridea para

minimizar ss impactos negativos do Program¡ de Reassentamento.

2) Imagem de falta de transparência/idoneidade do órgão pode comprometer futuras ações

O trabalho de comunicação da Secretaria de Logística e Transportes tem por missão, aind4 descolar \
quaisquer resquícios da imagem da entidade como alvo de acusações no passado, a exemplo da denúncia de

16 Documento do Banco Mundial - normal NA5 bit.lv/2SNGpbZ
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desvio de verbas para reassentamento pela Dersa em 2016 publicada pelo portal uGlulT, segundo a qual uma

auditoria descobriu um desvio de R$ 7,5. milhões por uma funcionária responsável por cadasfar famílias

com direito a receber por desapropriações em obras viárias executadas pela estatal.

A Pridea enxerga a comunicação das ações desta secretaria e de seus órgãos também uma forma de

prestar contas à sociedade, informando com acurácia e prontidão por meio de seus manuais, treinamentos e

alinhamentos; monitorando a partir de ferramentas específicas já mencionadas; e pultivando o

relaciona¡nento e o diiílogo, reforçando o caráter idôneo da sua administração.

3) Imagem da Secretaria de Logirtica e Transportes reduzida a ?ftapa-büracos"

Com base em observações, pela Pridea, das redes sociais da Secreta¡ia de Logística e Transportes, há

frequentes comentiírios nos postsls sobre reclamações quanto àmanutenção de rodovias (muitas delas sequer

de responsabilidade estadual, ou seja, sob responsabilidade de gesti[o municipal). São cidadãos pedindo

consertos de semáforos, recapenmentos e outrasreivindicações legítimas, mas que denotam um entendimento

superficial ou mesmo errôneo da atuação do órgão e podem limitar ¿ imagem da instituiçäo a um só escopo,

quando há potencial para muito mais. Essa imprecisão acaba por limitar o tabalho de consolidação da marca

Secretaria de Logística e Transportes como um dos pilares da retomada econômica do Estado e referência

em desenvolvimento sustentavel.

A abordagem sugerida pela Pridea de incrementar o dirálogo com os cidadãos nas redes sociais a

partir de nosso suporte junto ao time online, com ¿N ações sugeridas anteriormente - o'Segue 
o Fio", de contato

mais próximo com os usuários; discursos previamente alinhados com porta-vozes da Secretaria e de órgãos

parceiros das diversas entidades envolvidas nos progr¿unas de logística e transportes, especialmente o

"Programa de Reassentamento" -, supre essa necessidade de maior visibilidade quanto ao papel

institucional, sempre em conformidade com a visão do órgäo prira que o leque de atuação da secretaria seja

mais bem-assimilado e amplamente divulgado.

17 Matéria do Gl elo.bo/3d4eni
18 P"rfil da Secretaria de Logfstica e Transportes no Instagram bit.lvl35HvkrR
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Análise de Imagem
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An¿ñlise Dirñria de Imagem

A pridea Comunicação realizou auditoria do conteúdo publicado em jornais, revistas,

televisão, rádio e intemet que se referem à imagem e marca da Secretaria de Logística e

Transporte do Estado de São paulo. A an¿ilise de imagem foi realizada durante o período de

outubro de 2020 a fevereiro de 2021, como estipulado pelo edital, a partir de levantamento

realizado pela agência Pridea Comunicação.

Foram selecionadas 100 reportagens veiculadas na mídia" de 50 veículos de imprens4

que envolveram ou citaram a Secretaria de Loglstica e Transporte e os departamentos sob

sua responsabilidade.

No período proposto, foram detectadas reportagens de diferentes temas ligados à pasta

e aos seus departamentos. Não houve ocorrência de matérias ligadas ao tema "Programa de

Reassentamento'o como proposto no edital. Portanto, o objetivo desta anrálise de imagem foi o

de produzir um diagnóstico da visibilidade e reputação que a instituição tem na imprensa. No

que diz respeito ao tipo de mídia" os conteúdos analisados abarcæam reportagens e matérias

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

matérias, representando  SYo.Emseguida aparecem as matérias de jomais impressos, atingindo

33Yo;ráñios l3Yo1'TVs, 5olo e revistas, 1olo.

Dentro do período analisado a partir do levantamento realizado pela Pridea

Comgnicação, constatou-se que a mídiatelevisiva e as emissoras de rádio somam apenas 18%'

Este cenário pode ser um ponto a ser avaliado pela Secretari¡ de Logistica e Transporte' São

veículos de comunicação com grande abrangência, atingindo públicos de diferentes classes

sociais.
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Revista

Rádio

Web

lmpresso

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

dividiu as matérias analisadas ente positivas, negativas e neutras. O que se percebeu foi que,

em sua maioria, as matérias relacionadas às ações da Secretaria de Logística e Transporte

são de conotação positiva" representando 66 das 100 matérias analisadas. Em seguida" foram

registadas 24 rcportagens neutras e 10 negativas. No geral, há uma boa avaliação referente à

imagem da Secretaria de Logística e Transporte em relação aos diversos temas observados

neste relatório envolvendo a pasta estadual e os departamentos sob seu guarda-chuva.

Positivas
Neutras

Negativas

\
Outro ponto de avaliação elaborado pela Pridea se refere ao caráter da matéria, ou sej4

o que motivou a imprensa a rcalizar a inserção de determinadas pautas em seus veículos. A

divisão foi feita entre Informativo e Denúncia. O primeiro, matcando glYo das matérias

analisadas, se refere ao conteúdo de informaçäo veiculado para população. Outro ponto ¿" ?"
avaliação elaborado pela Pridea se refere ao caráter da matériq ou seja, o que motivou a

t
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imprensa a realizar a inserção de determinadas pautas em seus veículos. A divisão foi feita ente

Informativo e Denúncia. O primeiro, marcando glYo das matérias analisadas, se refere ao

conteúdo de informação veiculado para população, como por exemplo, às diversas entrevistas

concedidas pelo secretário João Octaviano Machado Neto como os não reajustes nas tarifadas

das travessias litorâneas. Além dos investimentos em rodovias e hidrovias paulistas. Já o

segundo, üata de questões denunciadas pela imprensa Entre elas, o adiamento da concessão do

aeroporto Leite Lopes.

Denúncia

lnforrnativo

A Pridea também buscou compreender a posição que a instiutição ocupa nas notícias

avaliadas. Foram estabelecidos dois cenários: Protagonista" quando a Secretaria de Logistica

e Transporte 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 ou

neuÍa em 8l veículos de imprensa e em 19 como coadjuvante. Portanto, é recomendável um

esforço na estatégia de comunicação para qtre a mrrca da Secretaria de Logirtica e

Transporte aumente ainda mais sua participaçäo como protgonistas nas matérias veiculadas

pela imprensa.

\
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Coadjuvante

Protagonista

A pridea Comgnicação também buscou avaliar os veículos que a Secretaria de

Logística e Transporte marca presençq seja de maneira positiva ou negativL caráúer

informativo ou denuncioso, seja como protagonista ou como coadjuvante. O que se pode notar

foi a inserção de matérias em 50 diferentes veículos, destacando-se a rádio Jovem Pan do

interior. Em seguida, o Diário de Suzano com 5 matérias e a TV Tem com 4 e I na TV

Vanguarda. No monitoramento realizado, o Estado de S. Paulo regishou apenas 2 reportagens,

apenas I na revista Veja e não houve matéria na Folha de S. Paulo tampouco na TV Globo

nacional.

Também foi selecionaÅa aabrangência das reportagens veiculadas. Das 100 matérias

avaliadas, 73 tëm alcance no interior do estado de São Paulo. Demonsnandoo portanto, o

protagonismo que a SLT no ceniário estadual Em seguid4 o destaque é para as notícias

veiculadas em mídias da capital, regiäo metropolitana e estadual, totalizando 16 e na baixada

santista I I reportagens.

euanto à abrangência envolvendo as regiões administativas do Estado, 12 regiões

tazemnotícias sobre as ações da pasta.

,Â\
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A1ém disso, a Pridea também verificou diferentes oportunidades de comunicação para

a secretaria, que serão apresentadas no decorrer deste documento. Como método de

organização, as análises apresentam os seguintes dados: data veículo, programa/editoria" título

da matéria e região em que a matéria foi veiculada.

O documento incluiu itens como Anólise, que descreve e indica o tom da reportagem;

ponûos positivos, que destaca as qualidades da matéria; Riscos à imagem, que detectam o que

pode soar negativo para o Govemo Estadual; e Sugestão de estratégia, com ações

estrategicamente pensadas para as equipes de comunicação tomar em cada uma das situações

avaliadas.

\
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Data:0111012020

Veículos: Rádio Jovem Pan Sul Paulista 88,9 FM (Itapetiningay TV Tem (Itapetininga)/ O

Dirário de Mogi

Programas/editorias: Manhã da Pad TEM Notícias T edíçäol Geral

Títulos da matérias: Entrevista com secretário estadual de Logística e Transportes de São

paulo, João Octaviano Machado Neto/ Secretiirio de Logística e Transportes faz vistoria em

obras da Rodovia Raposo Tavares/ Estado mantém plano de pedágio em Mogi

Regiões: lnterior/ Interior/ lnterior

Veiculações: Positiva/ Positiva/ Neutra

Análises

Um tom amistoso, para não dizst, bem amigável, permeia quase uma hora de entevista do

secretário Octaviano Machado Neto para a Rádio Jovem Pan Sul Paulista. O âncora questiona

pontos críticos de forma bem suave, faz brincadeiras no ar e dá liberdade para o secretário

responder, sem ser combativo às suas respostas. Desta formq é confortável o tom e

posicionamentos do Secretario ao longo da conversa que traz vários pontos à tona sobre os

investimentos na região, entre eles o corredor logístico, beneficios para o desenvolvimento

econômico, além de assuntos mais sensíveis, mas bem respondidos, como ûecho de Angatuba.

A reportagem da TEM Notlcias mostra a visita do secretrírio na obra com bastante espaço para

sua entevista, na qual esclarece pontos sensíveis como a inviabilização do trevo em Angafuba

no forrrato original, emnzãode um antigo lixão. A matéria do Diário de Mogi, apesax do título

..Estado mantém Plano de Pedágio em Mogi'', taz pontos positivos da questão como apolítica

sendo revista após pressão popular para adoção de tarifas mais baratas para quem trafega no

local com frequência.

Pontos Positivos

Na entrevista concedida para a Rádio Jovem Pan Sul Paulista" o secretário teve tempo e espaço

para falar sobre temas positivos como os R$ 5,300 bilhões investidos pela Secretaria, e para

explicar pontos mais sensíveis como a SP - 139. A reportagem da TEM Notícias fala dos

investimentos vultuosos, da entega de um trecho em dezembro e abre espaço para o secretário

explicar pontos sensíveis. A matéria do Diário mostou que, apesar da questão ainda sem

decisão do pedágio, o Estado est¿ aberta a fiazror soluções após considerar as queixas da

população.

\,
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Riscos à imagem

O entrevistador da Rádio Jovem Pan Sul Paulista rasga elogios a um político e isso não é algo

tão comum de ser ver. Principalmente porque beirou o "puxa-saquismo" e isso pode dar uma

conotação negativa, como se ambos tivessem algum tþo de acordo, comercial ou não' Na TV

Temo o discurso deve estar em linha com a atitude. A não entega no prazo' prometida na

reportagem, pode resultar em matérias negativas no futuro. O Diario de Mogi resgata o historico

e dedica quatro parágrafos para falar das promessas não cumpridas pelo governo neste projeto'

que foi anunciado em 2005.

Sugestões de Estratégia

Na Radio Jovem pan Sul Paulista é importante procurar reduzir o tom de camaradagem na

próxima entrevista pois parece que estão batendo papo enquanto 'tomam uma no bar"'

Sugerimos que o secretário seja treinado de forma a passfir simpatia" mas mantendo o tom

profissional, afinalo este é um ponto primordial para uma boa reputação dos departamentos

prlblicos. Na TEM Notícias é importante utilizar a reportagem para ser veiculada nas redes

sociais da secretaria, com posts voltados pfira atingir os moradores do entorno para que os

seguidores possam ver os investimentos pelo olhar da imprensa" o que taz mais validação' Na

matéria do Diário, seria interessante monitorar o jornal acompanhando a cobertura do tema'

assim como acompanhamento nas redes sociais sobre o que o leitor comentou sobre a obra e a

questão do pedagio e, caso tenha muitos posts negativos, elaborar uma estratégia para

divulgação da "mudança de filosofia", colocada enûe aspas na matéria' m¿N que pode ser

melhor explicada nas redes sociais, como a cobrança de tarifas menores para usuários

frequentes.

I Tel: 11 38026146
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Data:0311012020

Veículos: O Estado de S. Paulo

Programas/editorias: Blog do Fausto Macedo

Títulos da matérias: Rodovias Inteligentes de SP: conexllo mais segurança viária

Regiões: Capital

Veiculações: Positiva

Análise

O artigo assinado pelo secretário estadual de Logística e Transportes foi publicado no blog do

Fausto Macedo, repórter de política do jornal O Estado de S. Paulo, veículo onde o blog esta

hospedado. O repórter cobriu a Operação Lava Jato e é bem conhecido do meio, não apenas

político, mas também muito lido por advogados e juristas, um público qualificado e formador

de opinião, o que elev4 assim, a qualificação deste tipo de divulgação. O texto apresenta as

possibilidades qr¡e podem ser aplicadas em rodovias e enfatiza que o Governo do Estado

enfrentará este desafioo mosüando o que já faze o que pretende fazer,mesmo com as incertezas

do futuro do setor automotivo, com os avanços de eléfuicos e híbridos.

Ponto Positivo

Espaço qualificado, assinado pelo proprio secretário, mostrando o foco em inovação da

Secretaria" tema tão combalido publicamente em relação à esta secretaria.

Risco à Imagem

Não foram identifi cados.

Sugestão de Estratégia

Inovação é sempre o assunto do momento, ainda mais quando envolve atgurn serviço público

que beneficiarâapopulação. Lnportante desenhar uma esüatégia de divulgação deste artigo

em jornais do interior do Estado, mais faceis de emplacar e que podem se interessar pelo

tema. Para potencializal o assunto nas redes sociais, propomos a publicação de posts

individuais sobre cada investimento mencionado no artigo com a chamada, quer saber mais <

sobre rodovias inteligentes? Clique aqui e leia o artigo do secretario publicado no jornal O

Estado de S. paulo Online. Por exemplo; Você sabia que não precisa gastar a internet do seu

celular na estrada xnc (nome)? basta se conectar ao wí.fi gratuíto. Saiba mais. t-
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Data:0511012020

Veículos: Rádio Cacique 1160 AM (Taubaté)/ Rádio Jovem PanNews 97,5 FM (Bauru)

Programas/editorias: Jornal da Cacique/ Jomal da Manhã

Títulos da matérias: Entrevista com a Secretaria Executiva de Logística e Transportes do

Estado, priscita Ungaretti/ Entrevista com a Secretiiria Executiva de Logística e Transportes

do Estado, Priscila Ungaretti

Regiões: Interior/ Interior

Veiculações: Positiva/ Positiva

An¿ilise

A secretária executiva du p*tq Priscila Ungaretti, 'onarldo seu texto durante toda a entrevista,

veiculadas na Rádio Cacique (Taubaté) e na Riádio Jovem Pan @auru). A matéria soa 100%

positiv4 já que foram mais de seis minutos falando sobre os investimentos do Governo em

obras.

Ponto Positivo

Importantes espaços conquistados em ambas as radios parutazer todas as mensagens-chave

preparadas pdra aentrevista. Na da Rridio Cacique, a inserção de uma infonnação pessoal da

secretaria, família da avó nascida na região, humanizou bastante o final do papo, quebrando o

tom o'decorado" demonshado durante toda a entevista'

Risco à Imagem

A secretaria touxe todo o discurso, mas a falta de naturalidade pode fazer com que o ouvinte

perceba que ela 1ê o texto que narra' o que não passa confiança muito menos credibilidade no

seu trabalho. Na entrevista da Jovem Pan o tom melhora, mas ela ainda gagueja em

infomrações e demonsffa falta de fa¡nitiaridade com o que fala.

Sugestão de Estratégia

A leitura do terto deixa aparente a falta de desenvoltura e o conhecimento da secretária. Hët

duas decisões a tomar: não a selecionar como porta-vozo ou prepará-la com media trainingo ou <
escrever o e&A de forma mais coloquial, como se fala mesmo, trazendo toda a oralidade

necess¡íria paltr- caÃapalawa" reduzindo a percepção de leitura.
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Data:0611012020

Veículos: SOPESP (Santos)

Programas/editorias : Geral

Tltulos da matérias: Rodovias inteligentes de SP: conexão com mais segurança vi¿ária

Regiões: Litoral

Veiculações: Positiva

Análise

O website do Sindicato dos Operadores Portuários (SOPESP) publica na íntegra artigo

veiculado no jornal O Estado de S. Paulo, no Blog de Fausto Macedo, e assinado pelo secretário

est¿dual de Logística e Transportes. O texto informq entre outras coisas, que o Governo de SP

planeja a vinda de novas tecnologias ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte, em português)

nos futuros contratos de concessão e mosfra o que já foi feito no passado neste sentido como a

instalação de wi-fi gratuito em algumas rodovias, pesagem de caminhos em movimento e

câmeras 24hs, que garantem assistênciamais rapida, e como tudo isso faz com que as rodovias

de São Paulo estejam entre as melhores do país.

Ponto Positivo

Importante notícia dada para os operadores do porto já que as benfeitorias em rodovias

beneficiam o escoamento das cargas.

Riscos à Imagem

O artigo informa os investimentos em rodovias e isso pode gerar cobranças da SOPESP sobre

quais serão os investimentos nos portos estaduais.

Sugestão de Estratégia

para que matérias como essa não gerem ruído junto ao seu público leitor, no caso os

operadores porturários sindicalizados, é importante enviar releases sobre benfeitorias do

Estado nos portos estaduais para este veículo, visando, assim, equilibrar possíveis queixas e

firturas demandas. O artigo pode e deve ser divulgado, após apublicação com exclusividade &=
no Estadão, paf,a outros veículos da mídia segmentada de transporte, como Frota e Cia, por

exemplo, além da imprensa regional. qL
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Data:0711012020

VeÍculos: Difuio da Regiäo (Säo José Do Rio Preto) / Primeira Página (São Carlos)

Programas/editorias: Artigos /Artigos

Títulos da matérias: Rodovias lnteligentes/ Rodovias Inteligentes de SP: conexão mais

segurança viária

Regiões: Interior / Interior

Veiculações: Positiva / Positiva

Análises

Importante espaço conquistado na editoria de opinião do maiorjomal de São José do Rio

preto na editoria de opinião. Três colunas com foto do secretario, em texto assinado por ele, é

considerado um espaço bem qualificado. O texto, além de mosfar as ações efetivas do

Governo para desenvolver rodovias mais inteligentes, também se posiciona como um Estado

que enxerg alânafrente, pens4 planeja e se mobiliza, mesmo com as incertezas do amanhä

no caso, os tþos de veículos que surgiräo ou aumentarão em alguns anos (eléhicos, híbridos,

autônomos). O jornal Primeira Paginq de São Carlos, também veicula o mesmo texto.

Pontos Positivos

Espaços qualificados foram conquistados para falar sobre as iniciativas inteligentes em

rodovias, não tão conhecidas da população e do pelo formador de opinião como wi-fi gratuito,

monitoramento 100% em várias esüadas, pesagem em movimento, e o sistema criado em

parceria com a polícia rodovi¿iria para registrar autos de infração e BOs'

Riscos à Imagem

Não foram identificados riscos à imagem.

Sugestões de Estratégia

Inovaçäo é sempre o assunto do momento, ainda mais quando ele envolve algum serviço

público que beneficiarâapopulação. O tema é bom, porém o texto poderia ser adaptado para

uma versão mais voltada à mídia interiorana. o volume de formadores de opinião não é tão

representativo, entâÍo um texto mais direto poderia surtir mais efeito. Ou sej4 enxugar o nariz

de cera e aproveitar o espaço para falar dos investimentos já feitos, dos que estêio por vir, e o

que a região já conta em suas rodovias neste sentido. Sugerimos que os artigos tenham uma
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versão para capital e, depois, uma outra para a imprensa do interior, respeitando o perfil das

mídias e dos leitores.
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Data: 09/1012020

Veículos: Rádio Jovem Pan 94,3 FM (São José Dos Campos) / Diário Carioca

Programas/editorias: Jornal da Manhã / Geral

Títulos da matérias: Entrevista com a secretária Executiva da Secretaria de Logística e

Transportes, Priscila Ungaretti/ Governo pede que motoristas evitem pegar a estrada

Regiões: Interior/ Rio de Janeiro

Veiculações: Positiva / Positiva

Análises

Nesta entrevista para a Rádio Jovem Pan São José Dos Cartpos, a secretária se mostra,

nitidamente, mais descontraída e segura do que diz, quando comparada com as entevistas

analisadas anterionnente. Possivelmente, após uma sequência de entevistas, já se sente mais

confortável, até porque as perguntas seguem o mesmo roteiro, auxiliando-a a "costurar" as

respostas enquanto explica os investimentos da Secretaria de maneira mais natural e fluída tais

como a Hidrovia Tietê-paran4 a rodovia Rio-Santos etc. A secretiíria também explicou com

desenvoltura a importância das medidas de segurança durante a pandemia" lembrando que o

Estado chegou afazerdistribuição de máscaras em alguns pedágios. Já o Diário Carioca, jomal

digital criado em20l7 e sem expressão no cenário de imprensa nacional, publicou matéria da

Agência Brasil, que üaz um texto bem informativo sobre a manutenção da quarentena

estabelecida pelo Govemo do Estado também durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida,

reforçando a mensagem de viajar apenas se necess¿ârio. A matéria conta com depoimento da

secretária executiva do órgão, Priscila Ungaretti, e o reforço do depoimento do diretor-geral da

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo

(Artesp), Milton Persoli.

Ponto Positivo

A Rfulio Jovem pan concedeu espaço para a secret¡íria falar dos investimentos, inclusive no

Vale do Paraíba, onde a entrevista foi concedida. Jâo Difuio fez um alerla sobre a

importância da quarentena forma clara e direta" sem fazer questões negativas como a falta de

contole de isolamento social no Estado.

Riscos à Imagem

Não foram identificados em ambas as matérias.
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Sugestões de Estratégia

A secretaria se mosba mais madura como porta-voz na entrevista que concedeu à Jovem Pan,

começando a demonsfiar que tem conhecimento sobre o tema que aborda, amarrando com os

interesses do Governo do Estado como um todo. Agor4 parece assertiva a estratégia de

elencá-la como porta-voz para o interior. Interessante continuar a estratégia de divulgação do

tema nas mídias sociais do Governo, criando posts com a foto da secretaria e breves techos

de depoimentos dela que enalteçam rrs ações da Secretaria e levem, em pílulas, informações

esüatégicas para isso. Para obter destaque, criar a tag *A gente te leva" sempre que posts

assim forem divulgados. O tema da matéria do Diário Carioca, manutenção da quarentena no

feriado, é importante demais para ser conhecido apenas por matérias distribuídas pela Agência

Brasil, por mais que ela atinja toda a imprensa nacional, porque é o controle da circulação de

pessoas que determina o aumento ou não da pandemia. Assim, é importante criar uma

estratégia prévia de conscientiz"ação da população sobre o tema, duas semanas antes, com

reforço maior na semana que antecede o feriado, por meio de entrevistas em todos os canais

com os onlines, as TV, emissoras de rádio e jornais, além de uma campanha específica nas

mídias sociais com dicas práticas de como se entreter em um feriado prolongado sem viajar

como, por exemplo, caminhar ao ar liwe, ler um livro, assistir a filmes vencedores do Oscar,

entre outras.
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Data: 1011012020

Veículos: Folha da Região (Araçatuba)lDiâno de Penápolis Online

Programas/editorias: Geral / Cidade & Região

Títutos da matérias: Governo pede que motoristas evitem pegax a estrada/ Governo de São

Paulo reforça orientação pata que motoristas evitem viagens no feriado prolongado de 12 de

outubro

Regiões: Interior/ Interior

Veiculações: Positiva / Positiva

Anrilise

Mesma matéria da Agência Brasil publicada no Diário Carioca (acima) também é replicada

nestes dois veículos. Na Folha da Região, ganha ainda mais espaço pois a matéria vem

acompanhada de foto, com legenda que destaca a mensagem geral do texto: Obietivo é evitar

exposição ao risco de contaminação por Covid. No Diário de Penápolis, a foto também traz

legenda que reforça a iniciativa do Governo: Governo de São Paulo tem reþrçado a

importância de se evítar viagens noferiadôío durante a pandemía.

Ponto Positivo

Alerta feito de forma clara e direta sem tazer questões negativas como afaltade contole de

isolamento social no Estado.

Riscos à Imagem

Não foram identifi cados.

Sugestões de Estratégias

Conforme falamos antes, recomendamos que o assunto faça parte de uma grande campanha de

divulgação para reforçar a quarentena e reduzir o número de viagens no feriado prolongado.

Uma outa forma de garantir que o recado seja dado é agendar entrevist¿s do Secretário de

Transportes nas rádios das principais cidades que dão acesso às estadas do Estado. Nas mídias

sociais, sugerimos um vídeo que mostre o percurso de uma pessoa contaminada de casa até o

local da viagem e todas as¡ pessoas que ela tansmite o vírus ao longo do fuajeto, do tio mais

velho que foi buscar em casa, passando pelo operador de pedágio, o vendedor ambulante na

praiao a recepcionista do hotel etc. Um vídeo impactante que, mais do que alertar sobre os riscos,

faça o cidadão refletir.
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Data: llll0l2020

veículos: cruzeiro do sul (sorocaba) / o Regional (catanduva)

Programas/editorias: Geral i Geral

Títulos da matérias: Com a palavra" os agentes políticos que representam a cidade/

Secreta¡ia de Logística e Transporte pede que motoristas evitem pegar estada no feriado

Regiões: Interior/ Interior

Veiculações: Negativa / Positiva

Análise

A matéria do jornal O Cruzeiro do Sul é a última de uma série de reportagens sobre o potencial

do Aeroporto de Sorocaba e porque o projeto não sai do papel. O texto, porém, p¿ßsa a sensação

que foi utilizado como bancada política dos deputados estaduais. Foram seis citados ao longo

de todo o texto e o que cada um fez paru tent¿r resolver a situação, por meio de pressão e

agendamento de reuniões. O próprio título deixa claro: Com a palavra os agentes locais que

representam a cidade. A matériadojornal O Regionat apresentaarecomendação e aorientação

para que a população peûnaneça em quarentena e näo viagem no feriado de 12 de outubro e

traz depoimentos da secret¡íria executiva e do diretor-geral da Artesp. A foto reforça o alerta

com a legenda de que mensagens de conscientiz.açäo serão transmitiras em painéis ao longo das

rodovias. Texto !\\o/opositivo pois mosta as iniciativas no combate à pandemia.

Ponto Positivo

Não identificamos ponto positivo na matéria do jomal O Cruzeiro. Já na reportagem do jomal

Regional tudo favorece a imagem da Secretaria por meio das orientações, da iniciativas, e dois

depoimentos.

Riscos à imagem

O ..promete, mas não faz)', o 'oempurra-empurra", a pressão dos representantes da cidade para

os projetos avançarem. Tipo de matéria do jomal O Cruzeiro do Sul que mostra a lentidäo e a

falta de foco do Governo. Já na reportagem do O Regional não foram identificados riscos à

imagern.

\

Sugestão de estratégia

O Cruzeiro do Sul: tþo de assunto que recomendamos deixar se esvair e, paralelamente, se

aproximar do jornal oferecendo pautas exclusivas sobre outros investimentos e benfeigdasna Y
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cidade, procurando criar, assim, uma agenda positiva na região como forma de minimizar o

impacto negativo do imbróglio que não se resolve. No O Regional parece ser um release,

portanto, sugerimos continuar a divulgaçäo do texto na imprensa geral, assim como também

uma carnpanha nas redes sociais, com algumas semanas de antecedência ao feriado.

(N
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Data:1311012020

VeÍculos: ABC do ABC/ Guarulhos Online

Programas/editorias: Geral / Geral

Títulos da matérias: Volume nas rodovias neste 12 de outubro fica igual ao do último

feriado/ Tráfego durante o feriado nas rodovias paulistas não aumentou neste feriado

Regiões: Região Metropotitana / Regiäo Metropolitana

Veiculações: Negativa / Neutra

Análise

Matéria bem factual do ABC do ABC sobre o táfego registrado nas estradas paulistas durante

o feriado de 12 de outubro. O ponto negativo é a grande circulação de pessoas durante a

pandemia, mesmo com a recomendação do Governo do Estado em ficar em casa e não se expor

à contaminação da Covid. O número de veículos foi 0,5% maior do que o apresentado no feriado

da Independência. Isso pode demonstrar, mesmo que a diferença seja pequena, afalta de ação

do Governo no controle da pandemia. Já o Guarulhos Online publicou a mesma notíci4 mas

com outro viés. Não considerou o percentual de 0,5% como aumentoo ao contrário, disse que o

tráfego não cresceu quando comparado ao feriado anterior, o que minimizou o impacto da

matéria.

Ponto Positivo

Não foi identificado no ABC do ABC. No Guarulhos Online o título (TrufÍe4o durante o

feriado nas rodovias paulistas não aumentou nesteferiado), e a linha finq(Aproximadamente

3,9 milhões de veículos víajaram durante oferiado de Nossa Senhora Aparecida, nútneros

muíto próximos comparado aoferiado dø Independência) apaziguaram o tom damatéria'

Riscos à imagem

A pandemia ensinou que basta passar um feriado que há um aumento considerável de casos.

O risco, em ambas as matérias, são as críticas que deverão surgir nas semanas seguintes à esta

matéria sobre a atuação do Governo, por intermédio daPðÞ, no combate à pandemia.

Sugestão de estratégia

A população é contraditória. Julga as ações do Governo no controle dapandemia" mas ao

mesmo tempo desrespeita às orientações das autoridades e aglomera durante o feriado.

á-

Situações deste tipo, no meio da pandemi4 quando o Goverro do Estado já sofre
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todos os lados, só reforça a fragilidade da atuação do Governo nesta guerra confra o vírus.

Matérias assim podem ser combatidas com outras de agenda positiva como uma possível

distribuição de miiscaras pelo govemo, ou aplicaçäo de testes rápidos durante o feriado,

enfim, apurar o que foi feito durante o feriado que beneficiou a população durante a pandemia

e divulgar para imprensa e nasi mídias sociais.

\N
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Data: 1911012020

Veículos: Jornal da Comarca

Programas/editorias : Região

Títulos da matérias: Plano de Investimento nas ferrovias paulistas exclui média e Alta

Sorocabana

Regiões: Interior

Veiculações: Positiva

Análise

O jomal, que fica na cidade de Patmital, repercutiu a matéria do Gl, como díz ao final como

..fonte". O tom crítico começa já no início da matéria, pois o anúncio fazpatte de um plano de

ampliação da malha fenoviária paulista que não se via em 50 anos, porém o enfoque foi dado

para aexclusão da Alta Sorocabana" sem que isso tenha sido contextualizado e porque isso é

considerado representativo denfo de um plano importante como este de expansão. Tipo de

reportagem que já parte do princípio que o Governo precisa ser contestado, mesmo com uma

informação positiva como essa. Ao longo da reportagem, o texto se toma bem mais facfual,

apontando os detalhes do plano, com espaço para quato depoimentos do Governador e um pæa

a secretiiria priscila Ungaretti, o que suaviza bem o início do texto e encena como um anúncio

positivo do Govemo, tendo em vista o grande investimento'

Ponto Positivo

Tirando o título e o lead todo o restante da extensa reportragem é positiv4 pois mosta os

investimentos do Governo e da Secretaria de Logística e Transportes.

Riscos à imagem

O risco é o jomal fazer o assunto render, com outareportagem dizendo os prejuízos danão

inclusão da Alta Sorocabana.

Sugestão de estratégia

para que ojornal não continue com este tom confrontador e excludente nas próximas matérias 
F=

sobre a malha ferroviária, que certamente virão a partir do momento que as obras se

iniciarem, é importante que a assessoria de comunicação da Secretaria de Logística e

Transporte desenhe wn planejamento estratégico de comunicaçäo para criação de uma agenda >
positiva na imprensa de toda a região. Por exemplo, o início das obras, os beneficios quo a
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recuperação do fecho tarápara apopulação local e do entomo. O plano deve incluir

inserções nas mídias sociais com posts que remetam ao resgate de um passado para um futuro

promissoro principalmente em razÅoda maior facilidade de conexão com o Porto de Santos.

Â=

(^
L\
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Data:2011012020

Veículos: Jornal Tribuna - Ribeirão Preto

Pro gramas/editorias: Geral

Títulos da matérias: Concessão do aeroporto ficapara202l

Regiões: Interior

Veiculações: Positiva

Análise

Ampla matéria sobre o pacote de desestatizaçáo dos22 aeródromos administrados pelo

Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo (Daesp) que foi incluído no plano batizado

de "Retomada2ll22". Estimado em R$ 36 bilhões, pretende impulsionar a economia paulista

e geÍir cerca de dois milhões de empregos no pós-pandemia. Uma notícia e tanto que mostra

o empenho do governo do Estado em recuperar a economia debilitadapelos impactos do

coronavírus.

Pontos Positivos

O aspecto positivo dareportagemveiculadano Jornal Tribunaé justamente o espaço concedido

para o tema. Além da importantes informações ao leitor sobre o valor destinado justamente para

impulsionar a economia-täo abalada em tempos de pandemia.

Riscos à imagem

A concessão do Leite Lopes para ainiciativa privada já estava prevista desde o início de 2019,

mas a publicação do edital foi adiada várias vezes, mostrando a lentidão e falt¿ de organização

das autoridades.

Sugestão de estratégia

A matéria pode ser ainda melhor aproveitada se sugerida uma entrevista da secretária

executiva, um pingue-pongue paru aedição de domingo. Nesta enfievista, a secretária poderia

aproveitar para falar não apenas do aeroporto, mas também oufos investimentos feitos ou a

serem feitos. -Ë>

\

Rua Capitão Antônio Rosa, 376, 9" andar, Conjunto 91o o Jardim Paulistano ] São Paulo - SP I CEP 01443-010 | Tel: 11 S807.6146 
¡ I



Data:22/1012020

Veículos: Diário do Litoral Online (Santos) / Jornal de Penápolis

Programas/editorias: Geral / Geral

Títulos da matérias: Governo de São Paulo registra redução nos acidentes com mortes nas

rodovias/ Governo de São Paulo deve mudar edital e aeroporto de Penápolis poderá custar R$

I

Regiões: Litoral / Interior

Veiculações: Positiva / Positiva

Análise

O Di¿irio traz uma maténaextremamente positiva na qual mostra o menor número de óbitos nas

estradas apresentado desde 2015, quando foi iniciada a série histórica do Programa Respeito à

Vida, do Governo de São Paulo. A reportagem é longa e conta ao longo delatodos os esforços

da Secretari4 entre outros órgãos estaduais como a Artesp e DER para melhorar a segurança

nas estradas. Contém o depoimento da secret¿ária executiva da Secretaria Estadual de Logística

e Transportes, Priscila Ungaretti, e deixa claro que os investimentos são da gestão Dória já que

se iniciaram em 2019. Já no Jornal de Penápolis, apesar do título informar que o aeroporto da

cidade deverá valer apenas R$ 1,00 no processo de privatização, a reportagem em nenhum

momento desabona a decisão do govemo ou faz questionamentos sobre ela, outtazdepoimentos

de autoridades locais criticando a resolução. O texto traz, inclusive o exemplo de que o modelo

foi adotado pelo Porto de Santos com os terminais de celulose e inform4 na linha fina, que o

Govemo está abrindo mão da arrecadação para garantir investimentos locais. A única questäo

é que o posicionamento do Governo ficou alocado no ultimo parágrafo.

Ponto Positivo

Em nenhum momento a matéria do Dirário questiona qualquer ação da Secretaria e ainda taz
detalhes importantes, como a existência de um profissional pronto para ajudar a cada 3,6

quilômetros de rodovia concedida. O segundo parágrafo do Jomal de Penápolis referenda

matéria do O Globo de que a outorga mínima trará mais competitividade neste momento de

crise do setor aéreo. >=

Risco à Imagem

Não foram identificados riscos à imagem na matéria do Diário e do Jornal de renano{s.
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Sugestão de Estratégia

A redução de mortes em estradas é um assunto de maior importância para a população e,

obviamente, püa a imagem da Secretaria de Logística e Transportes. Qualquer ação do órgão

que salve vidas é determinante para demonstra¡ a efetividade desta gestfÍo. Principalmente

porque sempre é recorrente o aumento de número de acidentes nas eshadas, principalmente

durante feriados. Assim, sugerimos que o temapublicado no Diário possater continuidade por

meio de um plano de ação que divulgue, em doses homeopáticas, todas as iniciativas citadas

nesta matéria. Por exemplo, uma pauta que mostre a rotina destes profissionais que estão à

disposição nas estradas a cada 3,6 quilômetros. Os c¿lsos de atendimento, podem, inclusive,

virar cases de pautas de serviço na TV sobre os cuidados a serem tomados nas estradas pelos

motoristas para evitar acidentes. Isso reduziria as chances, por exemplo, de questionamentos se

o motivo da diminuição seria a pandemia e a redução de carros nas estradas. Jâ a matéria do

Jornal de Penápolis pode ser melhor aproveitada se sugerida uma entrevista da secretiiria

executivao um pingue-pongue paraaedição de domingo. Nesta entevista, a secretária poderia

aproveitar para falar não apenas do aeroporto, mas também outros investimentos feitos ou a

serem feitos no entorno da região.
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Data:24/1012020

Veículos: O Dirário (Mogi das Cruzes)

Programas/editorias : Geral

Títulos da matérias: site do DER vai divulgar localização de radares

Regiões: Interior

Veiculações: Positiva

Análise

Matéria enxuta e bem factual sobre o anúncio da publicação diária - pelo Departamento de

Estradas de Rodagem (DER) - da localização e dos limites de velocidade de todos os radares

instalados nas rodovias estaduais paulistas. É o tipo de notícia que todo motorista gosta de saber,

na realidade, como a própria matéria diz, uma antiga reivindicação. Isso porque todo mundo

que dirige já foi pego, ao menos uma vez, por um radar justamente por ele não ser sinalizado,

o que muitos comentam ser uma espécie de 'þegadinha" das autoridades para aumentar a

arrecadação. Esse tema, inclusive, foi abordado na última campanha das eleições para

governador do Estado de São Paulo.

Ponto Positivo

A matéria é curta, mas traz a informação necessiáriaparao leitor sem trazer questionamentos

sobre queixas feitas no passado, ou número de processos feitos por motoristas para recorrer as

mult¿s emrazão da fraca sinalização.

RÍsco à imagem

A matéria diz que as informações estarão disponíveis no site do DER, mas não informa sobre

a informação da Iocalização dos radares nas próprias eshadas.

Sugestão de estratégia

Localizar radares em um website antes de pegar esÍada não costuma ser um hábito recorrente,

principalmente porque, ao se dirigir na rodovi4 dificilmente o motorista se lembrará da

localização de cada um dos radares indicados no website. Verificamos no site da DER que, só

na Rodovia dos Imigrantes, por exemplo, são mais de 15 radares. Difîcil ficar atento a cada

um pela informação do site. Para evitar que a imprensa e a opinião pública diga que a

publicação no site foi feit¿ para "inglês ver", ou sej4 assim a secretaria de Transportes pode

aftrmar, diante de quaisquer queixas, que o'está lá no site", seria importante iniciar uma

,:
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ca¡npanha nas redes sociaiso por meio da qual sejarn feitas imagens de onde estäo os

principais radares nas estradas e como o motorista pode identificar pelo website e, assim,

garantir que atendera as medidas locais, assegurando sua segurança e evitando multas. É o

tipo de matéria de serviço que interessa a todos e merece ser mais compartilhada.
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Data:2511012020

Veículos: Jomal da Franca

Programas/editorias : Geral

Títulos da matérias: Estado regista redução nos acidentes com mortes nas rodovias

paulistas

Regiões: Interior

Veiculações: Positiva

Análise

Assim como a matéria do Di¡ário do Litoral Online, o Jornal da Franca tazvrnamatéria

extremamente positiva na qual mosta o menor número de óbitos nas estadas apresentado

desde 2015, quando foi iniciada a série histórica do Programa Respeito à Vida, do Governo de

São Paulo. A reportagem é longa e conta ao longo dela todos os esforços da Secretaria, entre

outros órgãos estaduais como a Artesp e DER, para melhorar a segurança nas estradas. Conta

com depoimento da secretária executiva da Secretaria Estadual de Logística e Transportes,

Priscila Ungaretti, e deixa claro que os investimentos são da gestão Dória, já que se iniciaram

em 2019.

Ponto PosÍtivo

Em nenhum momento a matéria questiona qualquer ação da Secretaria e ainda fiaz detalhes

importantes como a existência de um profissional pronto para ajudar acada3,6 quilômetros de

rodovia concedida.

Risco à Imagem

Não foram identificados riscos à imagem.

Sugestão de Estratégia

Como dissemos na análise do Diário do Litoral Online, que publicou a mesma maténa, a

redução de mortes em eshadas é um assunto de maior importância paru a população e,

obviamente,püã a imagem da Secretaria de Logística e Transportes. Qualquer ação do órgão

que salve vidas é determinante para demonstrar a efetividade desta gestão. Principalmente

porque sempre é recorrente o aumento de número de acidentes nas estradas, princþalmente

durante feriados. Assim, sugerimos que o tema possa ter continuidade por meio de um plano de

ação que divulgue, em doses homeopáticas, todas as iniciativas citadas nesta maté¡k-to.
V
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exemplo, uma pauta que moste a rotina destes profissionais que estão à disposição nas esûadas

a cada 3,6 quilômeüos. Os casos de atendimento, podem, inclusive, virar cases de pautas de

serviço de TV sobre os cuidados a serem tomados nas estradas pelos motoristas para evitar

acidentes. Isso evitaria, por exemplo, questionamentos se o motivo da redução seria a pandemia

e a redução de caros nas eshadas.
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Data:26/10/2020

Veículos: ABC do ABC/AgoraVale

Programas/editorias: Geral / Geral

Títulos da matérias: DER retoma pesagem de caminhões em caráter educativo a partir desta

segunda-feira/ DER retoma pesagem de carrinhões em caráter educativo a partir desta

segunda-feira

Regiões: Região Metropolitana / Interior

Veiculações: Positiva / Positiva

Análise

Mesma matéria foi publicada no Jomal ABC do ABC e no Agora Vale. Bem factual, informa
que a verificação de peso dos caminhões nas rodovias estaduais paulistas será retomada em

caúúer educativo, não havendo aplicação de multas durante uma semana. A iniciativa é do DER

@epartamento de Estradas de Rodagem) e o texto informa que o órgäo é vinculado à Secretaria

Estadual de Logística e Transportes. Este é o tipo de notícia que todo caminhoneiro gosta de

saber, a^final, receberá informação se apesagem estiver elevada e não será multado na ocasião.

Isso demonstra o empenho das autoridades na educação e não na cobranga de multas, foco esse

que o imaginririo popular sempre tem em mente: que ¿ß autoridades multam para aumentar a

arrecadação. Outro ponto positivo é a orientação sobre a Covid-|9, feita também nesta referida

semanq durante a pesagem, deixando claro que o Governo não deixa passar em branco qualquer

oportunidade de conscientizar a população para evitar o alastramento da pandemia.

Ponto positivo

A matéria traz todas as informações necess¿írias sem trazer quaisquer questionamentos

referentes à iniciativa.

Riscos à imagem

Não foram identifi cados.
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Sugestão de estratégia

A iniciativa do DER é interessante porque enfataaa preocupação maior em educar o

caminhoneiro e não somente puniJo caso não obedeça às regras de pesagem. Importante

também que a matéria informa, mesmo que ao fmal, o porquê de se garantir uma pesagem de

acordo com o modelo de veículo e do tþ de esûada e os riscos que imprudências deste tipo
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podem trazer. Sugerimos que apauta seja estendida a emissoras de rádio, produzindo notas

enxutas, prontas para serem lidas por emissoras pequenas, do interior que têm programação

musical interiorana, muito acompanhada por caminhoneiros, público-alvo desta notícia.
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Data:27/1012020

Veículos: Jomal Ipanema I Gazetade Votorantim / Tribuna do Norte @indamonhangaba)

Programas/editorias: Geral / Geral / Geral

TÍtulos da matérias: DER retoma pesagem de caminhões em caráúer educativo a partir desta

segunda-feim/ DER retoma pesagem de caminhões em caráûer educativo a partir desta

segunda-feira/ DERretomapesagem de caminhões em caráter educativo apartir desta

segunda-feira

Regiões: Interior / Interior / Interior

Veiculações: Positiva / Positiva / Positiva

Análise

As matérias publicadas no Jornal lpanem4 Gazetade Votorantim e Tribuna do Norte são

exatamente iguais às do portalABC do ABC e no Agora Vale. Abordam a pesagem de

caminhões em caráter educativo. Muito provavelmente, estas matérias são resultado de release

divulgado pela assessoria de imprensa da Secretaria de Transportes e Logístic4 e publicados

na íntegra. Assim, as reportagens são consideradas positivas.

Ponto positivo

O release parece ter sido publicado na íntegra.

Riscos à imagem

Não foram identificados.

Sugestão de estratégia

Como dissemos na análise anterior, esta notíci4 para ter um alcance maior junto aos

caminhoneiros, público mais interessado na notícia, sugerimos que a pauta seja estendida a

emissoras de rádio. Porém, do ponto de vista institr¡cional, também pode ser interessante

pautar o assunto no Gl, veículo responsável pela viratização de notícias, ou sejao o Gl pauta

outos veículos, e pode colaborar com a disseminação de iniciativas como ess4 podendo,

inclusive, mudar o foco para as ações educativas que a Secretaria de Logística e Transporte

realiza junto aos caminhoneiros durante a pandemia.

À
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Data:2811012020

Veículos: TV Clube (Ribeirão Preto) /Jornal da Cidade (Bauru) / SB Notícias (Santa Barbara

d'Oeste)

Programas/editorias: Jornal da Clube / Geral / Geral

Títulos da matérias: Concessão do aeroporto Leite Lopes é adiada paru2}2l/DER retoma

pesagem de caminhões em caráter educativo/ Operação Finados começa nesta 5u feira nas

rodovias paulistas

Regiões: Interior / Interior / Interior

Veiculações: Negativa / Positiva / Positiva

Análise

Longa a reportagem de 4' e 50" da TV Clube, espaço suficiente para não apenas informar o

adiamento da concessão do aeroporto Leite Lopes, como também tazer à tona a reflexão sobre

os recorrentes atrasos e "falta de vontade política", como foi dito por um dos entrevistados, um

professor da USP local. Além desta fonte, a reportagem também ouve de um "especialista em

turismo" que a privatizaçäo vem sendo a¡rastada por anos. A matéria fala ainda dos benefícios

que os investimentos no aeroporto trarão por meio de uma entrevista com um professor da USP

local e encerra alertando sobre os prejuízos que o atraso napnvatização vem trazendo paru a

região. A Secretiária Executiva de Logística e Transportes do Estado, Priscila Ungaretti, é

enûevistad4 porém sua enfevista é veiculada antes das queixas das outras fontes, sem que

fosse mostrado algum depoimento dela que explicasse os atasos, enfte outros pontos negativos

apresentados pelas referidas fontes. Assim, consideramos a reportagem negativ4 pois ressalta

a morosidade do Governo e os impactos disso na região. Já o Jornal da Cidade publica na íntegra

as mesmas matérias que analisamos anteriormente sobre a pesagem educativa de caminhões,

ratificando a percepção de que se trata da divulgação de um release que foi aproveitado pela

mídia regional na íntegra. No SB Notícias, matéria bem factual sobre a operação nas rodovias

a ser implantada em razÃo do feriado de Finados. O texto é longo e taz todos os pontos que

serão feitos pela Secretaria de Logística e Transportes para garantir maior segurança e conforto

aos usuários que forem viajar neste feriado prolongado.

Pontos Positivos

No Jornal da Clube, a secretária teve a chance de falar sobre os investimentos que serão feitos

com a pnvatização e que o edital serápublicado em breve. No Jornal da Cidade só hápontos

positivos foi trata-se, provavelmente, dapublicação de um release, já que em nenhuma das
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matérias que publicam este texto na íntegra houve alguma sinalização sobre agência de

notícias. Toda a matéria do SB Notícias é positiva pois mosûa a mobilização da Secretaria

para garantir a segurança de quem viaja no feriado, e conta ainda com depoimentos da

secretária interina e do Diretor-Geral da ARTESp.

Riscos à imagem

Toda a reportagem da TV Clube aponta prira as falhas das autoridades estaduais em, de fato,

abraçar este projeto e fazêJo acontecer. Em nenhum momento a secretária teve a

oportunidade de explicar os aÍasos e de dizer que, justamente nesta gestão, o processo está

andando já que o edital será publicado em breve. Não foram identificados riscos na matéria

do Jornal da Cidade e do SB Notícias.

Sugestões de Estratégia

A reportagem da TV Clube (transmissora da TV Bandeirantes local) falha ao não dar espaço

para a secretaria se posicionar melhor e abre bastante espaço para fontes não oficiais com utr
professor da USP e um "especialista em turismo". Como sugesti[o, seria interessante pautar uma

enûevista da secret¿ária em oufro telejornal local - como a EPTV Ribeirão - enfatizando que o

edital será publicado em breve, graças ao empenho deste governo que lançou o programa de

retomada de desenvolvimento econômico em razão da pandemia. Na matéria do Jomal da

Cidade, sobre apesagem educativa de caminhões, seguimos com as sugestões que já apontamos

em matérias similares acima" tais como a divulgação da pauta para rádios por meio de notas

prontas a serem enviadas às pequeftis emissoras interioranas acompanhadas pelos

caminhoneiros, além de pautar o assunto no Gl, veículo que pauta outros veículos de mídi4 e

pode colaborar com a disseminação de iniciativas como essa. Para temas de serviço como este

publicado no SB Notícias, sugerimos que, além da divulgação do release, a assessoria da

Secretaria de Logística e Transportes divulgue notas prontas para serem veiculadas em

emissoras de rádio, desenhem pautas de TV, tendo como foco não apenas o conforto e a
segurança dos viajantes, como também as atitudes que evitem a proliferação da Covid-19.
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Data:29110/2020

Veículos: R¡idio Band Vale FM 102,9 (São José Dos Campos) / Veja / Tamoios News / O
Vale do Ribeira

Programas/editorias: 1" Hora Regional / Brasil / cidades / Geral

Títulos da matérias: Entrevista com Dra Priscila Ungaretti, secretiiria executiva de Logística
e Transportes do Estado/ Governo de SP d¿â mais um passo para desidratar a radioativa Dersa/
Travessias Litorâneas passam a ser administradas pelo Departamento Hidroviário de São

Paulo/ Travessias Litorâneas p¿tss¿tm a ser administradas pelo Departamento Hidrovirário de

São Paulo

Regiões: Interior / Nacional / Litoral / Interior

Veiculações: Positiva / Neuûa / positiva/ positiva

Análises

A Band Vale FM entrevista a secretiiria durante quase 8 minutos sobre o tânsito das rodovias
no feriado de Finados e a expectativa do volume de viajantes tendo em visto a pandemia. Teve
espaço para falar sobre os cuidados que o Governo estií tomando em conjunto com ouhos
órgãos estaduais envolvidos para imFlantar uma maior fiscalização, mâis informações ao longo
das rodovias sobre a pandemia e su¿ts norrnas de distanciamento. Entrevista bem positiva que

mostraapreocupação da Secretariano controle dadoença" porém, asecretiíriaescorregaquando

diz que não acredita numa segunda onda" mostrando a faløde preparo e sinergia com outras
secretarias e o Governo do Estado. A Veja sempre publica matérias com um viés mais crítico e

é isso que faz ao noticiar que Departamento Hidrovi¿irio ¿lssume as oito havessias litorâneas do
Estado no lugar da Dersa" que chama de'1rma das marcas radioativas das gestões fucanas em
São Paulo". Informa ainda que o movimento tem o objetivo de reduzir custos. Já as matérias
dos jornais Tamoio News e do O Vale do Ribeira dão ouho foco à notícia. Dizem que a mudança
da administração das travessias litorâneas não afetará os usu¿írios e que o serviço continuará o
mesmo. Ambas as matérias são iguais o que leva a crer que se trata da publicação de um release

divulgado pela Secretaria.

Pontos Positivos

Na Veja certamente foi a informação de que o processo foi criado para redução de custos. Já as

matérias idênticas da Tamoio News e do O Vale do Ribeira são 100% positivas, pois trazem
todas as mensagens-chave em release aproveitado por ambos os veículos.
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Riscos à imagem

Durante a entrevista na R¡ádio Band Vale, a secretaria escorrega quando é questionada sobre a

chegada da segunda onda e como feriados prolongados e viagens podem colaborar para

fomentar esta situação. A resposta de que "não acreditamos nisso" e isso 'ocompete à fuea da

Secretaria de Saúde" pode transparecer falta de preparo e de sinergia entre Secretarias. Na
Veja não há necessariamente um risco à imagem, mas uma pulga atris da orelha foi plantada

no leitor com a afirmação de que a Dersa é trma das marcas radioativas das gestões tucanas

em São Paulo, dando a entender que houve problemas consistentes no departamento e que

eles vêm sendo adiado pela gestão tucanahátempos. Não foram identificados riscos à

imagem no Tamoio News e no O Vale do Ribeira.

Sugestões de Estratégia

É importante ocupar espaços nas rádios do interior para falar sobre as ações da Secretaria de

Logística e Transporte na Rádio Band Vale, principalmente porque elas são muito menos

questionadoras e reservam um belo espaço para a Secretaria discorrer seu discurso. A
pergunta sobre a chegada da 2" onda sendo beneficiada pelo feriado é uma questão basica e a

secret¡iria não estava preparada" assim, propomos um maior ûeinamento com ela, já que

também demonstrou falta de experiência e traquejo em oufas entrevistas analisadas acima.

Feriado prolongado durante apandemia sempre preocupadapois o número de casos

geralmente aumenta depois, entêio o discurso cairia melhor e seria mas congruente com a

sifuação se, antes de falar sobre as iniciativas para ¿ßsegurar segurança nas estradas o discurso

começasse com uma orientação para que rß pessoas, se puderem, evitar viajar, estando em

linha com o que o Governo do Estado preconiza. A Veja é o tipo de veículo que deve ser

contatado para ajustar a matéria somente se tiver alguma informação comprovadamente

errada. Sendo assim, sugerimos apen¿ß monitorar o veículo e, posteriormente, divulgar notas

em colunas da revista que moshem a efic¿icia da nova gestäo das travessias litorâneas. Com

relação à matéria da Tamoio News e do O Vale do Ribeira sugerimos continuar a divulgação

do release para outros veículos.
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Data:30/1012020

Veículos: Gl Vale do Paraíba e Região / A Tribuna (Amparo) / Rádio Jovem Pan 95,1 FM

(Santos) / Diario de Taubaté

Programas/editorias: Vale do Paraíba e região / Geral / Jornal da Manhã / Geral

Títulos da matérias: Feriado de Finados amplia movimento nas estradas da região/ DER

retoma pesagem de caminhões/ Comentarios sobre serviços de balsas sob comando da

DERSA/ Travessias litorâneas passam a ser administrada pelo Departamento Hidrovirário de

São Paulo

Regiões: lnterior / lnterior / Litoral / Interior

Veiculações: Positiva / Positiva / Positiva / Positiva

Análise

A matéria do Gl também replica bastante o release divulgado pelo departamento de

comunicação da Secretaria, mudando apenas o começo do texto quando enfoca nas rodovias

que deverão ter maior movimento e o período. Sentimos falta de mais menções à pandemia, só

mencionadas no último parágrafo, quando é informado que serão usados megafones para

reforçar a necessidade do distanciarnento social em pontos específicos e que a PM dará apoio à

fiscalização das equipes de vigilância sanitriria. A Tribuna de Amparo replica a mesma matéria

já analisada em outros jornais a respeito da pesagem educativa de caminhões, texto que parece

que foi exhaído de um release, portanto, totalmente positiva. A travessia Santos Guarujá pela

balsa é muito atiliz,ada pelos moradores da região o que faz com que qualquer mudança no

serviço seja questionada. Nesta entrevista da Rádio Jovem Pan Santos, um ouvinte pergunta se

o padrão de qualidade será mantida com a transferência da gestão pelo Departamento

Hidroviário. O entrevistado André (seu cargo não é identificado pelo áudio), muito articulado,

explica que a mudança se trata de um progftÌma maior e que urna gestão conjunta já foi testada

durante um feriado apresentando os melhores resultados em cinco anos. Já a matéria do Di¿ário

de Taubaté trata do mesmo tem4 porém, replica o release divulgado pela Secretaria e publicado

em outros veículos, conforme já avaliado neste exercício de análise.

>-,
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Ponto Positivo

Consideramos todas as matérias positivas pois a Secretaria conseguiu orientar a população

sobre o esquema de segurança e a assistência nas estradas durante o feriado. Importante espaço

ocupado na Rádio Jovem Pan Santos para explicar a transferência de serviços com um
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entevistado bem articulado e seguro no que diz. Diário de Taubaté replicatodas as mensagens-

chave divulgadas pelo Govemo.

Risco à imagem

A reportagem do Gl Vale do Paraíba menciona o nome da Secretaria errado (diz Secretaria

Estadual de Transportes) e não enfatiza as atitudes de prevenção da pandemia durante viagens

de feriados prolongados que causam aglomeração de pessoas e, portanto, maiores chances de

contagio. Já na Rádio Jovem Pan Santos o entrevistado fala sobre o futuro do transporte entre

Santos e Guarujá e a soþão da "famosa solução seca", tema que há mais de 30 anos é discutido

na região, sem qualquer solução, podendo ascender uma brasa (mais uma) de discussão na

imprensa local. Não foram identificados na matéria do Diário de Taubaté nem na Tribuna de

Amparo.

Sugestäo de Estratégia

O Gl é um dos mais imFortantes veículos de mídia do país porque é do grupo O Globo, é online,

tem grande alcance e pauta v¿irios outros veículos de comunicação. Sugerimos que a

comunicação da Secretaria paute uma entrevista com a secretária executiva da pasta parufalar

especificamente do que estii sendo feito para conscientizar a população sobre o risco de viajar

na pandemia. Sugerimos também a sugestîio de entrevista da secret¿ária na TV Vanguarda, para

ter a oportunidade de falar sobre os dois assuntos: proteção nas estradas e conscientização da

pandemia.

A transferência da operação das travessias, publicada na matéria do Dirário de Taubaté, é um

tema que, entendemos, será recorrente até que a pnvatização seja feita. Importante, até para

atrair investidores, iniciar um planejarnento de divulgação que aborde a qualidade dos serviços,

a arrecadação mensal ou anual com o transporte de carros oferecido pela população,

enaltecendo este serviço tão importante nas regiões que precisam deles para se locomover por

¿ireas metropolitanas, com a da Baixada Santista.

Já A Tribuna publicou, assim como outros veículos analisados anteriormente neste relatório,

uma matéria bem factual que infonna a verificação de peso dos caminhões nas rodovias

estaduais paulistas em caráter educativo, não havendo aplicação de multas durante uma semana.

Conforme sugerimos anteriormente, entendemos que.o tema possa ser melhor explorado em

veículos do tade e, por meio de notas cwtas, nas pequenas rádios regionais, muito ouvidas

j ustamente pelos caminhoneiros.
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Data:3111012020

Veículos: Gl

Programa/editoria: São Paulo

Títulos da matérias: Rodovias de SP têm filas na saídapara o feriado de Finados; confira as

condições

Região: Capital

Veiculação: Positiva

Análise

A matéria do Gl fala sobre o movimento intenso das rodovias durante o feriado, regisnando como o

maior vohnne de veículos nas vias da capital desde o início da quarentena conûa o coronavírus. No

quarto panágrafo, amatériarele,rnbraque o Govemo do Estado reforçaaimportânciade evitarviagens

desnecessárias e que apandemianão acabou e que as autoridades de saridetememuma"segundaonda"

de aumento com a maior circulação de pessoas em fedados e festas de fim de ano. A reportagem é longa

pois apresentaa expectativade tnífego de oito estadas.

Ponto Positivo

Espaço para conscientizar apopulação sob orientação do Govemo.

Riscos à imagem

O aumento devolume depessoas viajando crir¡sasemprìe urnreceio naqueles queficamporque

decidiram se preservar dt¡rante a pandemia

Sugestilo de Estrategia

É impossível segrlmrapopulação emcasaàforç4 aindamaisdçoisdetantosmeses depandemia Os

feriados t€rão sempreumamaiorcirculação depessoas, aglomeração, aÌmento de casos duas

senuruñ depois, além das ocorrências de tânsito, como acide,ntes e mortes. É ago que não se pode

controlar.Interessante seriaque a Secretaria de Transportes, em coqjunto com a Secretaria de

Saúde, lançasse r.rma campanha a ser disseminada até um mês antes do feriado sobre como a

proliferação do vÍrus piora durante a pandemia mostrando, por exemplo, o percurso de um

viajante (fictício) e sua família desde a saída de casa até o restaurante de frutos do mar da

praia e todas as pessoas que um dos integrantes da famíli4 sem sintomas, contaminou ao

longo do feriado. A campanha deve incluir matérias na imprensa geral, assim como vídeos e

posts nas redes sociais de ambas Secretarias (Transporte e Saúde), além dos painéis
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eleüônicos das estradas com textos mais impactantes como: Se você estiver viajando

contaminado sem saber pode dísseminar o vírus durante oferíado.

>-:
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Data:04/lU2A20

Veículos: O Dirário de Mogi Online

Programas/editorias : Geral

Títulos da matérias: Após 40 anos de esper4 DER conclui projeto de melhoriaparua estrada

da Volta Fria

Regiões: Interior

Veiculações: Negativa

AnáIises

O título já dá o tom da matéria: "após 40 anos"; o que significa uma longa espera para os

habitantes da região de Mogi que, de acordo com o jornal, aguardam todo esse tempo pela

melhoria da estrada de Volta Fria. O entrevistado é o diretor-superintendente do DER, paulo

César Tagliavini, responsável pelas obras, que visitou o jornal, uma fonte um tanto frágil para

um tema tão sensível que poderia ter sido repassado à Secretaria de Logística e Transportes.

O texto diz que o'ele apontou uma série de empecílhos que impediram a realização da obra,

prometida no início da administração do governador João Doria (PSDB), mas que continua

apenas nos plonos e promessas", tipo de declaração mal feita e mal colocada do jomal, que

mais julga que informa. Sob o intertítulo '?romessas" o texto diz que as melhorias foram

asseguradas pelo secret¿irio de Logística e Transportes, no início da gestão durante visita feita

à região e o entrevistado ratific4 prometendo que a obra já está autorizada e será uma das

primeiras vicinais a serem executadas. Não foi informado um cronograma oficial e sim mais

afirmações que, caso não ocorram, trarão mais matérias negativas no futuro.

Ponto Positivo

o ponto positivo foi o anúncio da conclusão do projeto de melhoria.

Risco à imagem

Fonte errad4 promess¿ls de entrega feitas sem um calendrírio oficial dá a sensação de falta de

transparênc ia pan a sociedade

Sugestão de Estratégia

A'1a9" do alto dapágina diz "Vamos cobrar", deixando bem clara a intenção do jornat. A
obra já tem histórico de quaüo décadas de atasado e uma fonte que garante que a entrega esûi

no primeiro lugar da fila, formando um terreno arenoso neste eterno cen¡irio de promessas e

<.
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cobranças. A partir de agor4 como uma forma de criar uma espécie de "colchão de proteção,,,

sugerimos que a assessoria da Secretaria desenhe um plano de comunicaç€io que comece pela

definição de fontes oficiais sobre o tem4 e crie uma agenda positiva na região. Isso pode ser

feito, por exemplo, com a divutgação fracionada quando o projeto começar a sair do papel.

Por exemplo, a contratação de funcionrários locais, os investimentos a serem feitos e o que

isso tará de beneficios p¿ua a região.

.F5
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Data: 0611112020

Veículos: Rádio Clube 580 AM (Americana)

Programas/editorias: Liberal no Ar

Títulos da matérias: DER inicia instalação de defensas metiilicas na Rodovia Virgínia Viel

Campo Dall'Orto, em Sumaré

Regiões: Interior

Veiculações: Neuha

Análise

Pouco mais de um minuto foi destinado à nota sobre a instalação de ba¡reiras de contenção na

Rodovia Virgínia Viel Campo Dall'Orto, em Sumaré. Segundo a veiculação, forarn instaladas

após o deputado estadual Dirceu Dalbem enviar oficio à Secretaria de Logística e Transportes,

à DER e ao vice-Governador, após a ocorrência de um grave acidente quando um motorista

invadiu a pista contrária. Consideramos a nota neutra e informativa.

Ponto Positivo

A nípida resolução do caso

Risco à imagem

A bareira só foi instalada após a ocorrência de um grcve acidente e do pedido de um

deputado da região e não de tuna iniciativa da Secretaria.

SugestÍio de Estratégia

A instalação de uma barreira de contenção pode tazer uma redução de acidentes graves, já que

reduz o risco de invasão de pista. Porém, isso não estava no projeto da rodovia estadual e um

acidente precisou ocolrer (ou talvez ouüos já tenham oconido). Além disso, foi um

deputado estadual que conseguiu a instalação rapidq de acordo com a nota, provavelmente

plantada pela assessoria do deputado. Assim, entendemos que é o tþo de assunto que deve ser

mantido low profile, pois não há ganhos para a Secretaria. O que pode ser feito no futuro é a

divulgação de possível redução de acidentes ou de acidentes graves registrados, por exemplo,

seis meses ou I ano após a instalaçäo Mdefensa metálica, tendo a Secretaria como fonte oficial.

/2<=ì

)

Rua Capitão Antônio Rosa, 376, 9o andar, Conjunto g1

Jardim Paulistano I são Paulo - sP I cEP 01443-010 | Tel: 11 3807.6146o o
6r.



Data: l2lll/2020

Veículos: Jomal da Cidade - Bauru

Programas/editorias: Geral

Títulos da matérias: Ampliação da rodovia Tietê-Paraná em Ibitinga tem Tdetonação de

rocha.

Regiões: Interior

Veiculações: Positiva

Análise

Matéria totalmente positiva pois informa um importante investimento da Secretaria (R$ 10

milhões) em uma obra que beneficiará de fonna considerável a economia da região, pois

facilitará o escoamento de barcos na hidrovia Tietê-Paraná. Traz o depoimento do

superintendente do Departamento Hidroviário. Nele, porém, o superintendente chega a

mencionar um "importante ganho ambiental", o que não parece correto tendo em vista que

estamos falando de dinamitar rochas. A matéria não comenta sobre o estudo para redução de

dados ao meio ambiente, ou algo parecido, ali¿is, o unico ponto de risco considerado,

principalmente porque, tanto o título, quanto o lead e as hês fotos informam a mesma coisa:

detonação de dinamite nas rochas nas margens da hidrovia. O ultimo parágrafo traz uma

informação bem estratégia que é a continuidade dos serviços hidroviririos na pandemia e o

volume operado em 10 meses.

Ponto Positivo

O andamento de uma obra importante para a região.

Risco à Imagem

Ambientalistas questionarem os estudos para dinamitar as rochas das margens do rio o que

gerar matérias com este foco negativo.

Sugestão de Estratégia

Três fotos de explosões, com legenda de 900 quilos de dinamite, não é o tipo de imagem ideal

para uma matéria sobre alargamento de hidrovia Ideal seria um barco, carregado de soja,

navegando pela região e mostrando, assim, a importância da hidrovia Tietê-Pamnát

materializada em uma só imagem. Sugerimos que as próximas divulgações do tema na região

- sejam elas release, ou agendamento de entevista - contenham um novo álbum de fotos,

Rua Capitão Antônio Rosa, 376, g" andar, Conjunto 9l
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mais focado na navegaçäo de barcos na região. Um vídeo a ser divulgado nas redes sociais

que moste a dificuldade de manobratambém favorece e apaagwos ânimos caso surja

alguma Ong ou técnico especialista questionando os maleficios à natureza.

)
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Data:2211112020

Veículos: O Estado de S. Paulo

Programas/editorias: Blog do Fausto Macedo

Títulos da matérias: Fakes argumentos ou qpenas falsas polêmicas?

Regiões: Capital

Veiculações: Positiva

AnáIise

Importante artigo assinado pelo Secretiário de Logística e Transportes e publicado no blog do

repórterpolítico Fausto Macedo no jomal O Estado de S. Paulo sobre uma demanda, realmente

muito antiga dos moradores da Baixada Santista: una conexão seca entre Santos e Guarujá. O

texto, porém, é usado como arma contra o Governo Federal. O Secretiário salienta que as obras

já poderiam ter começado se tivessem o aval da União. O texto apresenta ainda fortes

argumentos contra possíveis "fake ne\ils" disseminadas sobre a ponte versus o tunel, o que,

diante dos fatos apresentados, mas parece um esforço prÌra que a tigação não saia do papel.

Ponto Positivo

Tmportante espaço obtido pam apresentar o ponto de vista do Govemo Estadual a respeito da

ligação seca ente Santos e Guarujrá, combatendo possíveis fäke news com espaço

exclusivamente dedicado a aborda¡ seu ponto de vista.

Risco à imagem

A resposta do Governo Federal pode e virár, seja em forma de artigo ou matéria.

Sugestão de estratégia

A ligação seca entre Santos e Guarujá é alvo esperado há muitas gerações pam os moradores

da região. O que menos o leitor, ou eleitor, quer ver é o jogo de empurra. Espera-se que algo

concreto saia do papel e para a Secretaria demonsûar toda sua disposição para que a obra tenha

início nesta gest€io é preciso munir a imprensa de uma agenda positiva. Além de debates, como

este mencionado no próprio artigo, rcalizado pelo maior grupo de comunicação da região, o A
Tribuna, o temapode ser levado para oufras esferas como entevistas do Secretário em rádios e

progr¿Imas de TV locais, principalmente do grupo mencionado acima, em razão da maior -
audiência. Entendemos que é importante também considerar redes sociais, lives,
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além, é claro, de divulgações da assessoria de comunicação nos jomais locais e também da

capital.
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Data:25/1112020

Veículos: Diario do Litoral / Tribuna Online (Santos)

Programas/editorias: Úhimas Notícias / Santos

Títulos da matérias: Ponte Santos-Guarujá: SP aguarda sinal verde da União para iniciar

obra / Governo de SP aguarda aval para obra da ponte Santos-Guarujá

Regiões: Litoral / Litoral

Veiculações: Positiva / Positiva

Análise

Ambas matérias discorrem sobre o mesmo tema e são bem claras desde o lead: a Secretaria de

Logística e Transportes estii pront¿ para iniciar a obra da ponte que ligará Santos e Guarujá e

só não o faz por um entrave: o aval do Ministério da Infraestrutura. As reportagens contam

com espaço suficiente para explicar todas as questões técnicas - como a reduçäo do tempo de

viagem das cargas e um segundo acesso ao Porto - e beneficios para a região - a exemplo da

geração de 4 mil empregos diretos e baixo impacto ambiental. O secretiirio teve espaço para

falar sobre o avanço do projeto e sua importÍinciapara a Baixada Santista em depoimento.

Não há nenhuma outra fonte que contaponha as informações da reportagem.

Pontos Positivos

Muitos beneficios foram abordados na longa reportagem enaltecendo os estudos realizados, os

recursos obtidos e os ganhos para a região, nenhuma outra fonte foi ouvida, apenas o release

aproveitado.

Risco à imagem

Por ser uma obra aguardada há décadas será muito acompanhada e combalida caso erros e

atrasos aconteçam.

Sugestão de estratégia

Os próprios comentiirios de leitores da matéria do Diririo mostram o descaso que a população

dâparuo tema, jâtão recorrente há décadas sem nunca virar realidade. Um deles diz "Serd

que um dia "veremos" ???? A Ponte Rio- Niterói , þi inougurada em 1969 (ainda, no

Governo Milítar). Além da Secretaria e o Govemo serem metralhados pela população, há

ainda o embate com o Governo Federal que, por questões políticas, está "sentando" na

aprovaçäo. Um plano de comunicação é necessário para o antes, o durante e o depois da

-\,
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entega daponte. No antes, entendemos que é preciso continuar com matérias como estas e

como o artigo no blog do Fausto Macedo, que apontem os avanços neste Governo natentativa

de transformar o sonho local em realidade e apresentem o embate com o Federal. Notas em

colunas como a Mônica Bergamo e matérias em veículos com o Gl também são bem-vindas,

já que ambos pautam a imprensa. Além desta pressão pública" é importante deixar os

beneficios mais claros para apopulação. Divulgações fracionadas funcionammelhor nestes

casos, pois a população consegue absorver¡relhor e começar a esmorecer suas crítica como a

de outro comentiário de leitor que diz: 'oOnde que esso ponte ë boa sem ser para ECOVAS? ".
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Data:26lll/2020

Veículos: Rádio Mix 106,7 FM (Santos) / Rádio Jovem Pan 94,1 FM (Santos)/ Diario do

Litoral (Santos)

Programas/editorias: Jornal da Mix / Jornal da Manhã / Cidades

Títulos da matérias: Entevista ao vivo com Secretário Estadual de Logística e Transportes

de SP, João Octaviano Machado Neto/ Entevista ao vivo com Secretário Estadual de

Logística e Transportes de SP, João Octaviano Machado Neto/ Travessias litorâneas não terão

tarifas reajustadas

Regiões: Litoral / Litoral lLitoraV

Veiculações: PositivaÆositiva/Positiva

Análises

Na Rádio Mix, o Secretário de Logística e Transportes, em enüevista,taz só boas notícias:

usuários das travessias litorâneas não terão reajuste pelo segundo ano consecutivo, melhoria na

operação das travessias, 11 embarcações reformadas, e maior agilidade com umanova operação

montada pela Dersa. A apresentadora diz, inclusive, que ooas mudanças são visíveis". Mas é a

entega do projeto da ligação seca Santos/ Guarujá ao Ministério da Infraestrutura que domina

o bate-papo. Já a Rádio Jovem Pan local começa a entrevista com o Secret¿ário indo direto ao

ponto, aludindo que o tema é "de cair da cadeira": atão esperada ligação seca Santos/ Guarujá.

O portra-voz direciona que o projeto está na União e que conseguiu fazer a lição de casa,

ajustando-o às demandas do Federal. Os apresentadores falam abert¿mente das mudanças de

humor do presidente Bolsonaro e como isso pode influenciar a aprovação. Um deles chega a

dizer: "Vamos díreto nafonte, në? Bolsonaro, você vai autorizar essa ponte do Doria aí?". A

reportagem do Diá¡io do Litoral trouxe a notícia do não reajuste de tarifas nas üavessias

litorâneas e ressalta que desde 2019 o preço não muda. No segundo parágrafo, depoimento do

secretário ratifica: "Melhoramos o sistema, reduzimos significativamente o tempo de espera e

trotnemos maîs segurança aos usuários, tnesmo sem reajustar as tarífas nesse período".

Pontos Positivos

As três matérias trazem só pontos positivos. Na entrevistas na Rádio Mix e Rádio Jovem Pan,

o Secretario teve tempo para falar e total apoio dos apresentadores que fizera¡n comentários

como "mudanças visíveis", quando se referia ao serviço de travessi¿rs e, na Jovem Pan, o

chamamento para o presidente do país para aprovar o projeto. O Diario houxe pontos ainda não

explorados em outras matéria como o aplicativo Travessia.
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Riscos à imagem

Não foram identificados, a Secretaria obteve um espaço qualificado nas três publicações sem

ser contestada em nenhum ponto e ainda ganhou apoio de jornalistas.

Sugestões de Estratégias

A Secretaria adotou uma bela estratégia ao fazer pressão no Governo Federal para aprovação

do projeto levando o Secretário - que é um bom porta-voz e se mostra além de conhecedor da

causa, também ser bem articulado - a levar dois temas de forma recorrente à imprensa: a

ligação seca e as travessias com mesmo valor, sem reajuste. Um momento bem positivo de

exposição e na região onde mais precisa de apoio: a Baixada Santista. Sugerimos

complementar com uma entrevista no progr¿rma Jornal Tribuna l" edição, da TV Globo local,

progr¿ìma de grande visibilidade e que possui espaço para entrevista ao vivo. O Gl locat

também é um importante veículo. Complementannente, as matérias podem ser postadas nas

mídias sociais, uma forma de ter as iniciativas validadas pela imprensa.

^\
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Data:27lll/2020

Veículos: Porto Gente

Programas/editorias: Cais das Letras

Títulos da matérias: Secretá¡io de Logística e Transportes de SP fala sobre o projeto da

ponte

Regiões: Litoral

Veiculações: Positiva

Análise

Matéria do trade bem focada nos seus interesses e dos leitores. Deixa claro o benefício da ponte

logo no lead. Já informa nas primeiras linhas que a Secretaria de Logística e Transportes de SP

esperou quase um ano por uma reunião com o Governo Federal. Foi o único veículo analisado

até agora que deu esta infonnação. O texto também ratifica que o andamento do projeto depende

aperurs do aval do Ministério da Infraestrutura.

Ponto Positivo

A extensa reportagem abre espaço para dados importantes e inéditos como as fotos dos três

projetos da ponte e o que foi ajustado exatamente, deixando bem claro ao leitor todo o

trabalho sério feito até aqui pam que o projeto saia do papel.

Riscos à Imagem

Não foram identifi cados.

Sugestão de Estratégia

Este pode ser um importante aliado do tade para esclarecer melhor a questiÍo do debæe sobre

funel e ponte. Eles fomentam o debate constantemente, como, por exemplo, a realização de

um webinar. Um conhecer técnico, da imprensa do Íade, que pode ajudar a elucidar detalhes

práticos como a viabilidade econômica" jurídica e a relação porto e cidade, levando em conta

questões como amobilidade pública a expansão imobili¿iria e os riscos ambientais que a obra

implica. Um dos diretores do portal é o ex-vereador e porturário José Antônio Marques

Almeida, o Jama. Sugerimos aproximação com este veículo de comunicação por meio de um

encontro presencial ou reunião on-line para iniciar o bate-papo amistoso.
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Data: 0311212020

Veículos: A Estância (Guarujá)

Programas/editorias : Geral

Títulos da matérias: Governo federal avalia novo projeto da ponte

Regiões: Litoral

Veiculações: Positiva

AnáIise

A matéria é destaque da primeira págnado jorral que já começa uma importante pressão na

manchete: *União avalia novo projeto daponte Santos-Guarujá", afirrnando que o Governo

Federal já iniciou os trabalhos de avaliação, sendo que o documento foi apenas entregue. Uma

arte feita quase que igual a uma foto mostra como ficará a ponte depois de pronta e sua

Iocalizaçäo. Foi o único veículo de imprensa que publicou esta imagem até agora, o que

valonzamuito o projeto e faz com que o apoio do leitor seja imediato antes mesmo de ler o

texto. A reportagem é a publicação de um release, pois o mesmo texto já foi visto em outras

matérias nesta an¿álise.

Ponto positivo

Texto redondo do release e foto que valoriza o projeto.

Riscos à imagem

Não foram identificados.

Sugestão de Estratégia

Até aqui se percebe que a estratégia da assessoria de comunicação da Secretaria de Logística e

Transportes tem sido bem-sucedida. O anúncio da entrega do projeto à União foi coberto por

um bom pedaço da imprensa regional da Baixada Santista. Sentimos falta de matéria em TV.

Uma boa maneira de ganhar apoio da população é pautar uma no TV Globo local, a TV

Tribuna" que mostre, via simulação digital (fornecida pela Secretaria), como será uma viagem

de carro ou caminhão por esta ponte, de onde ela sai, para onde ela leva, o que ela agrega

principalmente em agilidade e o esco¿rmento de carg¿ß, até a entrega de comodities no interior

de São Paulo, por exemplo. Desta forma é possível compreender amagnitude da obra e

desentender o pouco caso da União.
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Data:08/1212020

Veículos: Folha/ Ribeirão Pires

Programas/editorias : Cidade

Títulos da matérias: Govemo aprova obra de R$ 2,8 milhões para modemização da Rod.

índio Tibiriçá

Regiões : Região Metopolitana

Veiculações: Positiva

Análise

A matéria anuncia as obras de modernização da Rodovia Ín¿io fiUiriç{ que incluirá a

construção de um novo viaduto que fará ligação das regiões Alto Tietê e Grande ABC. Todo o

texto lembra um release, tendo em vista o texto redondo que apresenta todos os beneficios e

pontos positivos - como número de beneficiários, investimentos, melhoria no escoamentos de

cargas, e inclui depoimento do Secrekário. A matéria foi chamada de capa do jornal.

Ponto Positivo

Toda a matéria é positiva para. a Secretaria pois mostra o investimento na região e o beneficio

à populaçäo e também aos 16 mil motoristas que circulam por lá diariamente

Riscos à Imagem

Não foram identificados

Sugestões de Estratégia

O tema é positivo e o jornal abriu seu melhor espaço - a capa- para ele. Tipo de assinto que

pode conseguir o mesmo tipo de repercussão em outros veículos regionais que têm o trecho da

estrada em seu domíiúo territorial. Sugerimos a divulgação do release para outros veículos.
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Data: 1211212020

Veículos: Diario da Região

Programas/editorias: Cidade

Títulos da matérias: Obras na eshada

Regiões: Interior

Veiculações: Neutra

Análise

Trata-se de uma pequena nota publicada em uma coluna do jornal Diário da Região que

esclarece, primeiramente, que as obras nas rodovias estaduais não foram paralisadas emraz-ão

dapandemia. lnfonna quanto estiá sendo investido, empregos gerados e quilômetros em obras.

Encerra informando que a Constroeste do Rio Preto esta entre as empresrx contatadas. A
partir daí a nota muda seu foco para falar desta referida empresa e sua responsabilidade em

ouÍa três obras estaduais, o que leva a crer que a nota foi plantada pela assessoria da

Constroeste. A informação inicial foi usado apenas como gancho da notícia.

Ponto Positivo

Ter entrado de carona na divulgação de uma nota de empresa contratante.

Risco à imagem

Não foi identificado, pois a not¿traz apenas um registo

Sugestão de Estratégia

Apesar de entar de carona na divulgação da Constoeste, a informação divulgada inicialmente

é importante pois traz dados como R$ 193 milhões de investimentos em estradas mesmo em

tempos de pandemia e a geração de 868 empregos, ponto também de destaque em razão do

aumento do nível de desemprego nesta crise sanitária. Sugerimos que a assessoria de

comunicação divulgue nota exclusiva para a coluna da Monica Bergamo na Folha de S. Paulo

falando dos investimentos nas estradas e beneficios. Sua coluna pauta viirios outros veículos de

comunicação que deverão enhar em contato para explorar o tema.
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Data:1311212020

Veículos: Dirário de Suzano / JE Online (Mairinque)

Programas/editorias: Cidade / Notícias

Títulos da matérias: Estado confi.rrna três vicinais no progftima de pavimentaçãol Estrada

Mário Covas será reformada em Mairinque no início de202l

Regiõesr Interior

Veiculaçõesr Positiva / Neuta

AnáIises

Só informação positiva é veiculada nesta matéria publicada no Diário de Suzano sobre as

melhorias nas estadas do Furuyam4 do Caulim e dos Fernandes, denÍo do Programa Novas

Vicinais. Em uma matéria de apenas seis parágrafos, o governador em exercício, Rodrigo

Garci4 conta com dois longos depoimentos, nos quais fala sobre ser o maior programa de

infraestrutura nos últimos anos e sobre como este projetos darão mais segurança e melhoraräo

a condição de competitividade do Estado.

A matéria do JE Online foi, provavelmente plantada pela assessoria do Prefeito, pois anuncia

que a reforma na Estrada Mario Covas foi compartilhada pelo Prefeito Eleito de Mairinque,

Toninho Gemente, após reunião na Secretaria de Transportes . Aproveitou o espaço para

palanque, ao agradecer parlamentares que ajudaram a viabiluar a audiência. A reportagem,

porém, checa com o DER que confinna a informação, dizendo que estudos já foram iniciados,

e ainda fez levantamento de matéria do Gl que mostuava 12 pontos críticos na rodovia. O JE

Online menciona que chegou afazm diversas matérias da situação da eshada e que na ocasião

houve uma disputajudicial movidapela Prefeitura de Mairinque conta o (DER).

Ponto Positivo

Toda a matéria do Diário de Suzano é positiv4 pois não hri qualquer ponto de contestaçäo ao

longo do texto. No JE, o ponto positivo é o anúncio da reforma da eshada confirmada pela

Secretaria de Logística e Transportes.

Risco à Imagem

Não foram identificados riscos na reportagem do Diário. A reportagem do JE apresenta todo o

histórico da reforma desta estrada, que levou até a ação judicial.
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Sugestão de Estratégia

O assunto publicado no Dirário pode ser levado à outros veículos de comunicação de Suzano

como, por exemplo, notas secas na Rádio SAT FM. Outa matéria no jomal local também

pode ser pautada quando do início e enhega das obras, com entrevistas com personagens

sobre os beneficios que as melhorias trouxeram. Já a reforma da estrada M¡irio Covas, por ter

histórico de processo judicial, é o tþo de notícia que se provocada vai sempre desengavetar o

histórico negativo. Porém, mesmo assim, é possível ter ganhos de imagem se a divulgação for

feita em outuos veículos da região como o STB local, e coordenada pela assessoria de

comunicação da Secretaria de Logística e Transportes, tendo como foco os beneficios paraa

região e a resolução do imbróglio pela gest2Ío atual.
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Data:22112/2020

Veículos: TV Vanguarda (S. José dos Campos) / Bragança Jornal @ragança Paulista)

Programas /editorias: Link Vanguarda / Notícias

Títulos da matérias: Travessia da balsa segue com medidas especiais: número de viagens entre

São Sebastião e Ilhabela deve aumentar no fim do ano/ Est¿do investe em melhorias na rodovia

Capitîio Barduíno/ Entrevista gravada com João Octaviano Neto, secretário de tansportes do

Estado de SP

Regiões: Interior

Veiculações: Positiva / Positiva

Análise

O secret¿ário João Otaviano Machado Neto aproveita logo o começo da entrevista ao vivo na

TV Vanguarda - sobre a Operação Verão na havessia da balsa São Sebastião / Ilha Bela -, para

falar que a recomendação é ficar em casa mas, que mesmo assim, a Secretaria estri se preparando

para atender o volume registrado nos últimos anos. O porta-voz explica que foi feita redução

da capacidade na balsa para evitar aglomeração e que as pesso¿rs não poderão sair dos seus

carros. A apresentadora perguntou sobre apnvatizaçåio das oito travessias, que foi adiada em

razão da pandemia. O secretario aproveitou também para falar sobre a manutenção da entrega

da duplicação do trecho de serra da rodovia Tamoios paru2022, como previsto, mesmo com a

pandemia. A matéria do Bragança Jornal fala da entrega da revitalização da rodovia Capitão

Baduíno como parte do programa de recuperação de 44krî de esfiada. lnforma ainda que,

mesmo com a pandemia, a Secretaria de Logística e Transportes estiá dando andamento as 171

obras e quase 2 mil quilômefios de rodovias, com "55 empregos diretos em plena crise"o disse

certo trecho do depoimento do secret¿írio.

Pontos Positivos

O Secretario teve um bom espaço para alertar sobre a pandemia, para informar sobre como

será a Operação Verão e tocar em outros assuntos pendentes na região. Toda a matéria do

Bragança Jomal é positiva e pode ser que seja o aproveitamento de um release da DER.

Riscos à Imagem

Não foram identificados nas duas aniflises.
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Sugestões de Estratégias

A TV Vanguarda recebe o secret¿írio por dois anos seguidos, o que quer dizer que abre espaço

o porta-voz falar dos investimentos na região e dos serviços oferecidos. A entrevista é

conduzida de forma bem cortês, com perguntas bem diretas, sem inquisições à Secretaria ou

ao Governo. Sugerimos continuar esta boa relação com a afiliada da TV Globo local e

divulgar a Operação Verão também para os demais veículos de mídia como a CBN Vale, o

Grupo Bandeirantes etc. Paralelamente, recomendamos campanha nas mídias sociais a

respeito da Operação Verão para orientar os viajantes e, quem sabe, conscientizar muitos a

desistirem da ideia. A divulgação da DE& rcalizadano Bragança Jomal, pode ter

continuidade em outras mídias da região, assim como a Secretaria tem feito, divulgando que,

mesmo com apandemia, as obras e as melhorias não param nas rodovias estaduais.

Interessante fazer uma divulgação em massa destas melhorias em toda a imprensa do Est¿do

após a conclusão de todas as obras nas rodovias ou antes desta gestÊio finalizar seu mandado

para documentar os avanços alcançados por esta pasta.
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Data:2411212020

Veículos: Rádio Mefopolitana 101,9 FM (Taubaté)

Programas/editorias: Primeiras Notícias

Títulos da matérias: Entrevista com João Octaviano

Regiões: Interior

Veiculações: Positiva

Análise

À R¿¿io Metropolitan4 o Secretario esclarece em entrevista que o ideal é que a população

não viaje no fim de ano emruzão da pandemia. Relembra que o Estado esta em um momento

crucial da pandemia, procwando provocar a consciência dos ouvintes mns, caso não seja

possível, orienta sobre os cuidados necessários, além dos horários a se evitar transito e

aglomerações. O porta-voz aproveita a oportunidade para falar de outros investimentos que

impactam positivamente a viagem, como as mais de I mil câmeras que monitoram as rodovias

e a fiscalização remota, denho de um novo plano que inclui ainda drones, uma robusta

Operação Verão para melhorar a segurança.

Pontos Positivos

Importante espaço para informações de serviço conquistado na Rádio Metropolitana, com

entrevista gravada sem intervenções negativas ao vivo.

Riscos à Imagem

Não foram identificados

Sugestões de Estratégia

Toda Operação Verão nas estradas deve ter uma ampla campanha de comunicação da

Secretaria de Logística e Transportes. Entendemos que a entevista à Râdio Menopolitana foi

apenas uma ação deste plano que, recomendamos, deve continuar com divulgações em massa

em rádios, jornais, websites, emissoras de TV e, claro, também complementarmente nas

mídias sociais visando dois pontos: conscientizar sobre a pandemia para os viajantes se

protegerem e evitarem aglomerações e informações que garantam o conforto e a segurança

nas estradas.
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Data:3011212020

Veículos: TV Diário (Mogi das Cruzes)

Programas/editorias: Di¿irio TV lu Edição

Títulos da matérias: DER anuncia que obra de duplicação na Mogi-Duta não será entegue

até o fim deste ano

Regiões: Interior

Veiculações: Positiva

Análise

A apresentadorajâdrzno início: é um assunto que interessa muito aos motoristas, a

duplicação da rodovia Mogi-Dutra que, infelizrnente, teve a data de conclusão adiada pela

segunda vez. Apesar desta abertur4 o secretá¡io João Otaviano é claro ao explicar que o

período de chuvas foi o motivo do atraso e não outro qualquer problemano DER. Ele é

assertivo ao falar e passa credibilidade, repete a mesma informação mais de três vezes para

realmente ficar claro ao telespectador, uma recomendação comum, dada até em média

fainings.

Ponto Positivo

O Secretario teve tempo e espaço para explicar com calma e serenidade a todas as dúvidas

trazidas pela repórter em diferentes temas, esclarecendo cada uma das situações questionadas.

Risco à Imagem

Dois pontos sensíveis foram trazidos à mesa: a não desapropriação de uma moradora que

impediu que certo trecho fosse continuado conforme o previsto e estudos para instalação de

pedágio na Mogi-Duta. Neste techo da matéri4 são exibidas imagens de uma manifestação

popular que ocorreu no passado conta esta iniciativa.

Sugestão de Estratégia

O Secretrírio é um excelente porta-voz, se sai muito bem em todas as entrevistas avaliadas até

agora, tanto em emissoras de rádio quando de TV. Consegue passar tranquilidade até nos

temas mais cabeludos. Entendemos que um bom porta-voz deve ser aproveitado

principalmente em momentos de crise. Por este motivo, pode ser importante criar um

programa de "good will" do secretário com a mídia do interior, elencando aquelas regiões

com maiores problemas para iniciar o relacionamento, levando sempre uma notícia positiva

ç-\

Rua Capitão Antônio Rosa,376, 9'andar, Conjunto g1)oo Jardim Paulistano I São Paulo - SP I CEP 01443-010 | Tel: 11 3807.6146
\ô



da região, o que contrabalanceará com as notícias negativas futuras e poderá esclarecer rusg¿ts

antigas pela voz coesa do Secretário.

(Þ
\

Rua Capitão Antônio Rosa, 376, 9o andar, Conjunto 91

Jardim Paulistano I São Paulo - SP I CEP 01443-010 | Tel: 11 3807.0140

^>

)oo t!



Data:3111212020

Veículos: G1 Mogi das Cruzes e Suzano / Jornal Cidade (Rio Claro)

Programas/editorias: TV Diário / Notícias

Títulos da matérias: Triífego é intenso na rodovia Mogi-Bertioga na saída do feriado de Ano

Novo/ Operação de Réveillon tem início nas estradas de SP

Regiões: InteriorÆnterior

Veiculações: Positiva / Positiva

Análise

Matéria de serviço realizado pelo Gl inforrra a queda de24% na movimentação de veículos

na Rodovia Mogi-Bertioga durante o feriado de Natal. De23 a27 de dezembro, p¿rssaram

cerca de 81 mil veículos, já no mesmo período do ano passado foram mais de 100 mil, ponto

importante pois mostra que a conscientização da população de certa forma funciona; alguns

realmente se conscientizaÍLe decidem não viajar. Depoimento de sargento da Polícia

Rodoviária reforça: "O movimento eshíbemabaixo do eqperado. Essaépocado anojátinhapontos

de congestionamento e lentidão". Já o depoimento do Secretario sinaliza pr¿¡¿ que a população eviæ

viajar mas, caso não sej4 possível, a Secretaria esüi oferecendo r€cr¡rsos paxa qlre a viagerr seja segura

por meio da Operaçao Réveillon e a Operaão Verão. O Jomal Cidade destaca o uso de dn¡nes nas

esffadas, ponto ainda não destacado por nentrum veículo e aventado em aruáIises passadas: o

fracionarnento de beneficios oferecidos nas estradas sempre rendemummaiorvolume dematerias e,

assinrL maiorpercçção dos avanços realizados pela Seøetaria

Ponto Positivo

A matéria do Gl informa que as rodovias estaduais contarão com o uso de drones, além de câmeras de

fiscalização e sensores de máfego. Já o Jomal Cidade destacou o uso de drones no título, o que mosha

os investimentos err tecnologia para esûzdas inteligentes.

Riscos à imagem

Não foram identificados em ambas as matérias.

Sugestão de Estratégias

A matéria do Gl é típica matéria que chamamos de serviço, com dados sobre movimentação

de estradas, e recursos de monitoramento no feriado. Entendemos que as nov¿rs tecnologias

apontadas, assim como o uso de drones, é o tipo de matéria que pode render muito mais.
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Como, por exemplo, uma reportagem na TV local mosfrando o percurso de um drone,

olhando da cabine de comando. O que ele avista e como ele colabora para garantir com mais

segurança nas eshadas. O próprio Jomal Cidade, que colocou os drones no título, tarnbém

podem estar abertos a publicar uma matéria como esta, pois não exploraram o tema. A
imprensa do interior poderia ser convidad4 ent€io, a acompanhar a segurança da estradas em

uma reportagem especial que os leve para onde geralmente não têm acesso como a cabine de

comando da operação no feriado.
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Data: 0210112021

Veículos: Mogi News (Mogi das Cruzes) / Gl Mogi das Cruzes e Suzano

Programas/editorias: Geral / TV Diário

Títulos da matérias: Obras na Mogi-Dutra vão terminar em202ll Rodovia Mogi-Bertioga

regisüa 20 quilômetos de lentidão, no sentido Mogi

Regiões: lnterior/ Interior

Veiculações: Positiva / Positiva

Análises

A matéria do Mogi News aborda a modernizaçáo da Mogi-Dutra que foi praticamente

concluída, não fosse a aplicação de uma camada final de rolamento adiada emrazão das chuvas

e do asfalto úmido. Os investimentos de 103.9 milhões forarn mencionados duas vezes, assim

como a informação que, mesmo com a pandemia, as obras nunca parrir¿rm. Para completar, um

depoimento do secretário de Logística e Transportes reforça as mensagens-chave. A reportagem

do Gl fala sobre alentidão daMogi-Bertiogapelo excesso de carros, além de um acidente com

uma caminhonete. A Secretaria Estadual de Logística e Transportes teve espaço para informar

a queda de 24%o na movimentação de veículos durante o feriado de Natal e orientar sobre

deslocamentos desnecessiirios, além de reforçar que, c¿rso isso não seja possível, a Secretaria

oferece rodovias para que a viagem ocona da melhor maneira possível.

Pontos Positivos

Toda a matéria do Mogi News é positiva pois ressalta as iniciativas do governo, os

investimentos e a manutenção do cronograma de obras. No Gl viírios pontos foram positivos

entre eles a divulgação de equipamentos modernos para auxiliar com a segurança nas estradas

como drones, além de câmeras de fiscalização e sensores de tn[fego.

Riscos à imagem

Não foram identificados em ambas.

Sugestões de Estraúégias

A matéria do Mogi News é importante pois explica o suposto atraso na entrega da reforma da

rodovia e deixa claro que amzão foi o asfalto úmido pela chuva. Sugerimos a manutenção da

estratégia com a divulgação reativa do tema por meio de nota. A matéria do G-l é típica pauta
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de serviços de feriadão. O tema sempre deve ser divulgado pela prefeitura via release e

agendamento de entrevistas quando necessário, informando hráfego e ocorrências, mas

também sempre ressaltando as iniciativas da Secretaria.

R
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Data:04/0112021

Veículos: Notícias do Vale @egistro) / Tamoios News

Programas/editorias: Geral / Geral

Títulos da matérias: Mais segurança no embarque e desembarque de veículos na travessia

Iguape/Juréia/ Mais segurança no embarque e desembarque de veículos na travessia

Iguape/Juréia

Regiões: Interior/ Interior

Veiculações: Neutra / Neutra

Análises

Matéria curta do Notícias do Vale noticiando o que deve ser informado: que a balsa voltou a

operff pois as obras para garantir maior segurança acabaram. Tipo de notícia perfeita que

informa e não questiona ou ü:azàtona problemas do passado. Mesmo tipo de abordagem foi

usada na nota do site Tamoios News. A nota informa que o sistema online interno das

Travessias está fora do ar devido a problemas técnicos e informa a situação das travessias no

momento, já que a informação no site esta incorreta. Em ambas, apenas o Departamento

Hidrovirário é mencionado como fonte.

Pontos Positivos

Não fora¡n identificados

Riscos à imagem

Não foram identificados

Sugestões de Estratégias

Como órgão oficial, a Secretaria de Transportes e Logística deve sempre manter a divulgação

de notas curtas, por meio de seus departamentos, como o Hidrovi¿irio, fonte de informação de

ambas as notas. Este tipo de infornação, que chamamos de o'serviço" 
é estratégia fundamental

em qualquer órgão público que oferece serviços aos cidadãos.
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Data: 0510112021

Veículos: Diário do Alto Tietê (Suzano) / Mogi News (Mogi das Cruzes) / O Liberal

(Americana)

Programas/editorias: Geral / Notícias /Geral

Títulos da matérias: Mogi-Bertioga teve mais de 83 mil veículos no Ano Novo/ Mogi-

Bertiogateve mais de 83 mil veículos no Ano Novo/ Govemo do Estado vai construir

contenção de talude na SP-304, em Americana

Regiões: Interior/ Interior/ Interior

Veiculações: Neutra / Neutra / Neutra

Análises

A manchete na primeira página de ambos os jornais @iario do Alto Tietê e Mogi News)

demonstra a importância da matéria: redução do tráfego na Mogi-Bertioga em 56Yo. Ambos os

textos, porém, não mencionam em nenhum momento que a redução é positiva em tempos de

pandemi4 uma bela oportunidade para o Governo ressaltar a carrpanha #fiqueemc¿ßa e

agradecer à maior consciência da população. Por isso consideramos as matérias neuûas.

Jâamatéia de O Liberal tem como fonte o DER que divulgou a construção de uma estrutura

para conter parte do talude que deslizou na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) após fortes

chuvas.

Pontos Positivos

Não foram identificados em ambas as matérias. No O Liberal foi positiva a publicação de

trecho da nota do DER, pois sempre confere mais credibilidade e é publicado do jeito que a

assessoria previu: *O DER-SP já esti em tatativ¿rs com a Prefeitura de Americanaparu a

execução dos trabalhos de construção do talude no Km 129 þista Leste) da SP-304. Os

estudos estão em anda¡nento".

Riscos à imagem

Não foram identificados em ambas as matérias. No O Liberal a pressão expressa pelo

secret¿irio de Obras e Serviços Urbanos (SoÐ, denota que o Estado estii atasado no

andamento do processo. o'Estamos cobrando para acelerar a construção do talude".
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Sugestões de estratégias

A redução de mais de 50Yo do volume de carros na Mogi-Bertioga - rodovia responsável por

levar os moradores da região metropolitana para o litoral norte do Estado - é muito mais

importante do que o registro dado por ambos os veículos. Interessante seria, como abordado

acima" ressaltar a redução como uma conquista da carrpanha de conscientização do goverto

para que se fique em casa. Recomendamos que o release divulgado pela Secretaria ratifique

este ponto nas próxim¿¡s vezes em que reduções deste nível sejam registradas durante a

pandemia. Uma oportunidade para reforçar a campanha e as iniciativas do Govemo. A
construção do talude deve ser acompanhado neste e em outos veículos de imprensa que deram

a notícia. Uma nota pode ser divulgada quando as obras tiverem sido finalizadas, informando a

população sobre seu enceffamento e ofertando novamente uma rodovia segura para uso.
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Data:0810112021

Veículos: Mogi News (Mogi das Cruzes) / Diário do Alto Tietê (Suzano) / Agora Vale

Programas/editorias: Geral / Geral / Geral

Títulos da matérias: Obras na Mogi-Duûa seguem ainda neste mês/ Obras na Mogi-Dutra

seguem ainda neste mês / Árvore de grande porte cai na SP-50

Regiões: Interior / Interior/ Interior

Veiculações: Negativa / Negativa / Neuûa

Análises

O atraso na duplicação da Mogi-Dutra é a chamada e lead da matéria do Mogi News, que

poderiater oufro enfoque: chuvas aûasam enfrega das obras. Mas este motivo só foi explicado

mais para frente. A escolha do foco, além de característica tþica da imprensa, que sempre

procura cobrar órgãos públicos, tem relação com o histórico da obra, que já sofreu outros

atrasos, conforme lembra a matéria. Ao invés de "ainda não há prazo para conclusão das

obras", o ideal teria sido "A entrega será feita tão logo o asfalte seque". A explicação do DER

não ganhou peso na matéria. O Dirário do Alto Tietê publicou o me$no texto, apenas suavizou

o tífulo: *Obras na Mogi-Duffa seguem ainda este mês". Já a nota do Agora Vale apenas

registra a queda de uma ¿írvore na SP-50, ação do DER e a liberação da pista.

Pontos Positivos

Não foram identificados nas tês matérias.

Riscos à imagem

O texto (Mogi News e do Diário do Alto Tietê) diz que "como consolo aos motoristas, o DER

promoveu serviços para maior fluidez do tráfego". Além disso, no penultimo parágrafo, o

DER informa que mesmo que as chuvas pennaneçam a obra será enfregue, contadizendo o

que disse anteriorrrente, mesmo que o jomal não tenha apontado isso. Näo foram

identificados riscos na nota do Agora Vale.

Sugestões de estratégias

Atraso em obras é um herança que o Governo carregarii principalmente porque as ocorrências

das entregas fora do prazo sempre pennanecem. Matérias como essas são usuais sempre

serão publicadas. Neste caso, o volume de chuvas suficiente para parar uma obra é uma ruzáo
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clara de como fatores externos impactam a gestão Estadual, oportunidade pammostrar isso à

população por meio da imprensa. Sugerimos que a secretaria de

Logística e Transportes faça uma divulgação proativa em casos como esse, levando ao título do

release e no lead como o fator externo foi o motivo do atraso na entrega. O Secretrário deu uma

entrevista para o Diário TV, na qual deixou isso bem claro. Obvia¡nente o mesmo espaço não

será dado em um jomal impresso, mas o discurso deve ser elinhado nas próximas divulgações,

seguindo o tom do porta-voz. Intervenções não programadas como a que ocorreu na SP-50 em

ruzÄo da queda de uma ¿árvore é o dia a dia de órgãos com o DER e toda a vez que interferir na

vida da população deve ter o assunto divulgado como nota de serviço nos veículos de imprensa

e mídias sociais da região.

t\
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Data: 10/0112021

Veículo: Diario de Suzano

Program a/editoria : Geral

Título da matéria: Motoristas aprovam obras realizadas na Índio-Tibiriçá

Região: Interior

Veiculaçäo: Positiva

AnáIise

Muito positiva a matéria "fala povo" feita pelo Diririo de Suzano ao ouvir moradores e

motoristas da região para opinarem sobre as obras realizadas na rodovia in¿io-fiUiriçá. Todos

os entrevist¿dos E rovaram a maior segurançq porém comentaram do aumento do tnáfego em

razão das rotatórias. O ultimo parágrafo traz os dados do DER, como o valor do investimento

e o detalhamento da obra realizada.

Ponto positivo

Depoimentos que aprovam ÍN obras.

Riscos à imagem

Não foram identificados

Sugestão de estratégia

Os depoimentos da população taze¡rtmuito mais credibilidade do que o testemunhal das

autoridades envolvidas. Sugerimos aproveitar a publicação parafazer um "repost" nas redes

sociais do Governo, como da DER, por exemplo, selecionando os melhores fechos.
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Data: 12/0112021

Veículo: TamoiosNews

Programa/editoria: Cidades

Título da matéria: Estado continua com obras de contenção conta erosões no Massaguaçu

Região: Interior

Veiculação: Neuta

Análise

A matéria do Tamoios News infonna a previsäo de finalização das obras de contenção de

erosão no Massaguaçu para fevereiro, apesar do tífulo informa¡ que "Estado continua com

obras de contenção conha erosões no Massaguaçu". O investimento do Govemo do Estado é

de aproximadamente R$ 7,4 milhões e a matéria ratifica que a Prefeitura de Caraguatatuba já

cobrava ações emergenciais por parte do Estado no referido trecho, conduta habitual na

disputa de visibilidade positiva que sempre ocoffe entre os governos municipais e estaduais.

Ponto Positivo

O anúncio da entrega em breve e o volume investido.

Riscos à imagem

Não foram identifi cados.

Sugestäo de Estratégia

A matéria é curta, mal escrita e o assunto é importante para a Secretaria localmente, pois

mostra o empenho em trazer segurança aos moradores e transeuntes da rodovia. Sugerimos

que a assessoria de imprensa faça a divulgação de uma nota com foto após a conclusão das

obras e divulgue para a imprensa da região. Informações além dos investimentos podem ser

providas se focadas nos esforços da Secretaria em entender as mudanças climáticas e se

preparar para elas. Ressacas estiÍo cada vez mais frequentes e o órgão não deixa de

disponibilizar dinheiro e equipes pantazer soluções. O foco em "as obras continuam"

mostra falta de pauta do veículo, o que pode ser uma oportunidade para a Secretaria procurar

pautar uma agenda positiva no mesmo.

a.. \\
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Data: l4l0l/2021

Veículo: Todo Dia (Americana)

Programa/editoria: Geral

Título da matéria: SP-304: talude frcarâ6 meses em obra

Região: Interior

Veiculação: Neuta

Análise

Matéria do jornal Todo Dia dá destaque para a ftrnlização, em seis meses, das obras de

contenção de talude na SP-304. O acidente foi causado pelas fortes chuvas quase dois meses

antes, tendo uma rua interditada todo esse tempo. Em nenhum momento amaténamenciona

pressão da prefeittna ou braços cruzados do governo do Estado. A fonte oficial mencionada

foi o DER. Matéria puramente informativa e de serviço, pois adianta que as obras podem

trazer interdições em faixas da rodovia.

Ponto Posiúivo

Não foram identificados.

Riscos à imagem

Não foram identifi cados.

Sugestão de estratégia

Típica pauta de serviço que merece ser divulgada quando as obras forem iniciadas com

release, incluindo foto, depoimento do Secrekário e os investimentos que estão sendo feitos

parattazer segurança aos motoristas da região.
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Data: 1510112021

Veículos¡ Gl Vale do Paraíba e Região

Programa/editoria: Vale do Paraíba e Região

Título da matéria: Rodovia Osvaldo Cruz passa por interdições para obras no trecho de

Taubaté

Região: Interior

Veiculação: Neutra

Análise

O G-l do Vale do Paraíba taz esta matéria de serviço a respeito de interdição que será feita

na Rodovia Oswaldo Cnlzparao lançamento de três vigas, que sustentarão a ponte que estií

sendo construída no trecho. A obra, paga pelo Governo do Estado, custará R$ 2,9 milhões. A

fonte de informação é o DER e a Secretaria não foi mencionada.

Ponto Positivo

Não foram identificados

Riscos à imagem

Não foram identificados

Sugestão de Estratégia

A execução de uma ponte é sempre uma boa notícia em um rodovia e isto não foi explorado

na reportagem. Nem sequer mencionada que ponte é esta" de onde sai, para onde leva e qual o

beneficio que propiciará aos moradores ou motoristas da região. Sugerimos que a assessoria

da Secretariarcalize a divulgação sobre ponte quando a obra estiver sido concluída,

enfatizando estes pontos abordados acima.
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Data: l8l0ll202l

Veículos: A Tribuna Online / O Liberal (Americana)

Programas/editorias: Geral / Geral

Títulos da matérias: Travessia de balsa Cananeia/Continente ficará interditada por 20 dias/

Governo do Estado vai construir contenção de talude na SP-304, em Americana

Regiões: Interior / Interior

Veiculações: Neutra / Negativa

Análises

Nota seca na Tribuna Online, novamente com infonnações de serviço, fornecidas pelo

Departamento Hidroviário (DÐ. Desta vez sobre a interdição da fravessia

Cananeia/Continente emmzÄo da reforma do atacadouro, intervenção que não estava

prevista. O jornal publicou também que: "O DH ainda esclareceu que a obra é necessiária para

manter a travessia Segura e que a prioridade do Departamento sempre foi preservar o interesse

público e salvaguardar vidas". Já a matéria de O Liberal tem como fonte o DER que divulgou

a construção de uma estrutura para conter parte do talude que deslizou na Rodovia Luiz de

Queiroz (SP-304) após fortes chuvas. O texto diz que o anúncio foi feito após a prefeitura

cobrar do Estado uma solução para o local.

Pontos Positivos

Não foram identificarnos em arnbas as matérias.

Riscos à imagem

Não foram identificados na matéria da Tribuna Online. Já no jomal O Liberal, foi forte a pressão

da prefeitura da cidade. De acordo com secretário de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), "ø

sítuação atual gera riscos para as residêncías e comércios próximos e que é necessário obras

para estabilização" dando o tom de cobrança à Secretaria de Logística e Transportes.

Sugestões de Estratégias

A obra no atracadouro da balsa Cananeia/Continente, mesmo que não estivesse prevista pode

ser vista com uma iniciativa positiva já que de tempos em tempos restaurações como essas são

sempre necessárias. Após a conclusão, a Secretaria pode divulgar um release falando da

liberação prira uso e dos ajustes feitos, assim como os benefícios para os usuários. A matéria do
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jomal O Liberal é marcada pela pressão da prefeitura que deixa claro que a construção de

contenção só estii sendo feita a pedido e não por iniciativa propria do Governo. É este ponto

que pode ser melhor azeitado no texto com uma nota que infonne que a Secretaria estava

avaliando as condições e realizando estudos antes de anunciar a intervenção.
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Data: l9l0ll202l
Veículos: Rádio BandNews FM 96,9 / O Liberal (Americana)

Programas/editorias: O É da Coisa / Notícias

Títulos da matérias: Departamento Hidroviririo mantém suspensão da balsa de Cananéia por

mais 20 dias / Muro de gabião vai ser feito em 30 dias

Regiões: Capital / Interior

Veiculações: Neuta / Positiva

Análises

Nota da BandNews informando que o Departamento Hidroviririo mantém suspensão da balsa

de Cananéia por mais 20 dias. Em determinado techo, quando informa que o problema era

mais complexo do que se esperava, o apresentado diz'þuxa, pra20 dias!", dando a entender

que deve ser complexo mesmo, sem explicar o porquê. Comportamento muito usual de

jornalistas âncoras, que podem emitir sua opinião, sempre reforçando o comportamento

coletivo de criticar ações das autoridades. Positiva a matéria do jornal O Liberal que anuncia a

entrega, em apenas 30 dias, do muro de gabião para conter o talude que deslizou na SP-304. O

texto salienta que a obra tem ptazß de até seis meses, porém será enfegue em um.

Pontos Positivos

Não foram identificados na reportagem veiculada pela rádio BandnNews. No caso da matéria

do jornal O Liberal é justamente o anúncio da entrega do muro de gabião, transmitindo à

população prestação de serviço sobre a obra.

Riscos à Imagem

Não foram identificados.

Sugestões de Estratégias

Esta informação da Band news já circulou em outros veículos analisados neste material e

entendemos que se tatada de uma nota divulgada pela assessoria da DER. Recomendamos

seguir com a esta estratégi4 pois todo e qualquer serviço oferecido à população que tenha sua

operação suspensa deve ser comunicado em mrissa, inclusive nas redes sociais e ate mesmo
T

)
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com cartazes sinalizadores no entorno da obra. O início da obras no talude podem ser

divulgadas para todos os jornais que cobriram o tema anteriormente.

)
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Data:2210112021

Veículos: Estadão Online / Repórter Diário / Lençóis Notícias

Programas/editorias: Mehópole / Política / Geral

Títulos da matérias: Briga Bolsonaro x Doria afeta obras no Estado/ Briga Bolsonaro x

Doria afeta obras no Estado / Prefeitura e DER atuam na limpeza de rotatórias da SP-261 na

área urbana

Regiões: Capital / Região Metropolitana / Interior

Veiculações: Positiva / Positiva / Neutra

Análises

O título "Briga Bolsonaro x Dória afeta obras no Estado" soa como um soco no estômago do

Govemo Estadual. Este embate público começou a ficar mais pesado com a pandemia e dura

até hoje com a guerra das vacinas. E quando a guerra política prejudica entregas à população

tudo fica pior para a reputação do Governo Federal. A reportagem afirma que já é uma ooação

coordenada da gestão Bolsonaro" e dá destaque para a construção do piscinão de Jaboticabal,

que teve a linha de crédito da Caixa cancelada após o aquecimento deste embate público. A

ponte Santos Guarujá também é dada como exemplo, além da duplicação de trecho paulista da

Rio-Santos. Conta com depoimento do Secretiírio ao final. O Repórter Dirário replicou a matéria

do Estadão, apenas não publicou a foto do Piscinão de Jaboticabal. O jomal Lençóis Notícias

traz reportagem de serviço a respeito da manutenção e limpeza das rotatórias da Rodovia SP-

261, emuma parceria entre a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e o DER. Conta com

depoimento do Secretiário do Meio Ambiente, levando a crer que a nota pode ter sido divulgada

por este órgão.

Pontos Positivos

O Govenro do Estado teve trm belo espaço para se queixar dos entraves que o Federal vêm the

impondo, por isso consideramos ambas as matérias positivas. A reportagem do Jornal Lençóis

Notícias não identificamos pontos positivos.

Riscos à Imagem

Guenas políticas e sr¡rß consequências jurto à população. Não identificamos pontos negativos

na matéria do Jornal Lençóis Notícias.
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Sugesúões de Estratégias

Espaços assim são dificeis de serem obtidos, ainda mais em um jomal de grande expressão

como o Estado de S. Paulo. O tom de batalha polític4 por mais que não seja bem-vindo,

auxilia neste momento na pressão a ser feita junto ao Federal por meio da imprensa. Seguindo

est¿ estratégia mais ousada, uma pauta similar ou um artigo poderia ser plantado no principal

jomal de Brasília, o Correio Braziliense, além de notas com recorte específico em veículos

que pautam a grande mídi4 até programas de TV, como a coluna da Mônica Bergamo na

Folha de S. Paulo, ou do Anselmo Gois, do O Globo. Com relação àpauta de serviço do

Lençóis Notícias sugerimos apen¿N acompanhar a divulgação realiz,adapelo parceiro do DER

nesta empreitada, a Secretaria de Meio Ambiente.
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Data:23/0112021

Veículo: Correio Popular

Pro grama/editoria : Geral

Título da matéria: Briga desrespeita princípio federativo e prejudica São Paulo

Região: Interior

Veiculação: Positiva

Análise

A matéria publicada no Estadão Online a respeito de como a guena política entre Bolsonaro e

Dória está entravando as obras estaduais foi reproduzida pela Agência Estado e, como

esperado, publicada pela mídi4 ente os veículos, o Correio Popular de Campinas. O título,

porém, é ainda mais forte e favorável ao Governo Estadual: Briga desrespeita princípío

federativo e prejudica Sdo Paulo.

Ponto Positivo

O Governo do Estado conquistou um dos melhores espaços na imprensa que é o serviço de

agência de notícias do Estadäo, conhecido pelo seu poder de pulverização, e com título que

deixa ainda mais clara a atitude errônea do Federal.

Riscos à Imagem

Guerras políticas e su¿s consequências junto àpopulação

Sugestão de Estratégia

Com a matéria publicada inicialmente no jornal Estado de S. Paulo alcançando a base de

notícias da Agência Estado entendemos que a divulgação do tema estii bem coberta, podendo

ser reforçada com as sugestões que mencionamos na análise anterior: pauta de artigo no

Correio Braziliense, além de notas com recorte específico para colunistas.

)

Rua Capitão Antônio Rosa, 376, 9" andar, Conjunto 91

Jardim Paulistano I São Paulo - SP I CEP 01443-010 | Tel: 11 38026146

.Ë-

to!
o o



Data:27101/2021

Veículos: Jornal da Cidade de Bauru / Di:ário de Suzano / Diário TV (Mogi das Cruzes)

Programas/editorias: Geral / Geral / Dirário TV lu edição

Títulos da matérias: Ampliação da eclusa de Ibitinga tem detonação de rocha/ DER

'arranca' lombadas eletrônicas e passa a multar com radares portríteis/ Radares inteligentes e

lombadas eletônicas da Mogi-Salesópolis não funcionam

Regiões: Interior / Interior / Interior

Veiculações: Positiva / Negativa / Negativa

AnáIises

O Jomal da Cidade replicou maténa jâpublicada por outos jornais e analisado neste relatório

analítico. O texto é igual, o que leva a crer que foi produzido por uma agência de notícias

regional ou se trata de um release aproveitado pela imprensa. O texto aborda a progftimação de

nova detonação de rocha em eclusa da Hidrovia Tietê-Paraná para ampliação do canal de

Ibitinga e fica focado nesta iniciativa, apesax de mencionar que ela é importante para oferecer

mais segurança e qualidade na navegação. O Diário de Suzano dá chamada de capa para a

falta de lombadas eletrônicas na Rodovia Índio-tibiriça em tom suave, porém, o título da

matéria *DER arranca lombadas eletrônicas e passa a multar com radares portáteis" surge de

forma mais agressiva pelo uso do verbo "arra¡rcar'o com tom de que algo foi feito à força. O

lead, porémo informa o andamento do processo de contratação de um novo parceiro para o

serviço por meio de licitação. O Diario TV também touxe o tema para a lu edição do seu jornal

em matéria de 4 minutos e meio, porém, por se tratar de um telejornal, traz um tom mais

combativo. Pedestres reclamam da falta de segurança e os motoristas questionam a necessidade

dos equipamentos. Um especialista em trânsito é enhevistado e diz que os acidentes devem

aumentar. Já a secretária de Transportes de Mogi informou que esta fazendo todo uma reanalise

dos contratos vigentes no município e verificando os pontos que justifiquem os locais de

instalação.

Pontos Positivos

Depoimento do Superintendente do DH revela que estîÍo dando início à obras do Canal

Avanhandava e também de proteçäo de Ponte SP-333, com investimentos vultuosos, além do

de plano diretor para a Hidrovia. Não foram identificados no Diário de Suzano. No Dirário TV l-
foi relevante o espaço para a secretiiria local explicar o que estii ocorrendo.
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Riscos à imagem

Detonação de rochas, foco da matéria do Jornal da Cidade, sempre pode aüair a atenção de

arnbientalistas. O o'arranca" do título da matéria do Diririo de Suzano demonsha a falta de

organização da Secretaria que deve abrir processo licitatório enquanto faz uso do serviço atual

e só realizar a hoca na finalização dele, ao invés de deixar a população sem o serviço. Até que

nossos equipamentos de monitoramento das vias seja instalado,hâ.avulnerabilidade da

ocorrência de acidentes e denúncia da imprensa culpando as autoridades. O Diário TV parecer

ter uma linha editorial combativa à iniciativas do Governo emnzão de outras matérias já

analisadas neste relatório.

Sugestões de estratégias

Conforme já sugerimos em an¿álise de matéria similar, a assessoria de comunicação da

Secretaria poder divulgar estas obras publicadas no Jomal da Cidade do ponto de vista de

fomento econômico, pautando os veículos a partir de dados que mosfem o quanto da

exportações de comodities do país passam pela hidrovia, e como esta obra vai aperfeiçoar esse

escoamento. Para o Di¿ário de Suzano o tom saiu negativo em razão do tífuIo, apesar do texto

não menciona¡ o motivo da Secretaria deixar um contrato acabar para só depois abrir processo

licitatório para eleger outro prestador de serviço. Tipo de assunto que merece apenas

acompanhamento e pode ter uma nota pronta para explicar o motivo do atraso na licitação caso

seja questionado. O Diario TV 1" edição deve ser monitorado e, assim que os equipamentos

tiverem daøpaninstalação, a Secretaria deve divulgar um release informando a imprensa. Um

post específico também pode ser veiculado nas redes sociais. Além disso, para amenizar o tom

combativo recorrente à iniciativas do Govemo, sugerimos que a rissessoria paute uma exclusiva

com este veículo no futuro, procurando gerar mais confiança e aproximação com o mesmo.

Ãs-
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Data:2810112021

Veículo: Portal da Cidade

Pro grama/editoria : Notícias

Título da matéria: Transporte fluvial com mudanças em Iguape

RegiÍio: Interior

Veiculação: Neuha

Análise

A matéria do Portal da Cidade avisa apopulação sobre mudanças temporárias no transporte

fluvial em lguape pois uma embarcação esta atracada impedindo manobras e prejudicando o

ûansporte dos moradores da Costeira da Barrq que devem utilizar o antigo porto da balsa na

Ba:ra do Ribeira para embarque e desembarque. Procurada, a Dersa infonnou não ser possível

a remoção da embarcação pois ela foi lacrada pela Marinha do Brasil para manutenção.

Ponto Positivo

Não foram identificados

Riscos à Imagem

Queixas da população podem gerar outra matéria mais negativa.

Análise

O tom da matéria foi suave por isso a consideramos neutr4 mas poderia ter sido pior caso o

Portal entrevistasse os moradores da região que certamente reclamariam sobre a embarcação,

principalmente porque parece que foram surpreendidos já que a Dersa não informou (ao

menos a matéria não menciona), que a operação já estava programada e que os usuários foram

avisados. Nossa recomendação é acompanhar e, c¿rso haja alguma outra matéria, divulgar uma

nota reativa (da propria Dersa) explicando os motivos daparaltzação da balsa naquele local e

a assistência aos usuários do ûansporte fluvial.
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Data:29/0112021

Veículo: Diário do Vale (Cândido Mota)

Programa/editoria : Geral

Título da matéria: Operação Balança' é retomada em Assis

Regiäo: Interior

Veiculação: Neutra

Análise

A matéria informativa informa sobre o prosseguimento da Operação Balança nas rodovias da

região, uma iniciativa da DER" junto à concessionána, além de explicar detalhes mais técnicos

arespeito datolerânciade eixos e pesos brutos. Ao final, o texto esclarece os riscos nas estradas

causados por veículos de carga que excedem limites.

Ponto Positivo

Ação da DERpara garantir a segurança dos caminhões que circulam nas rodovias

Riscos à imagem

Não foram identifi cados.

Sugestão de Estratégia

Apesar de neutra, a notícia é importante, principalmente para os caminhoneiros. Por este

motivo, sugerimos que uma nota seja divulgada para riídios regionais, que têm sua

programação acompanhada por estes motoristas. Posts em mídias sociais da DER também são

bem-vindos.
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Data:3ll0ll202l

Veículo: Jornal da Manhã (Marília)

Programa/editoria: Geral

Título da matéria: Operação Balança é retomada na SP 284

Região: Interior

Veiculação: Neuta

AnáIise

O Jornal da Manhã reproduz a mesma matéria publicada pelo Dirírio do Vale a respeito da

Operação Balança nas rodovias da região, indicando se tratar de um release divulgado pela

DER.

Ponto Positivo

Ação da DER para garantir a segurança dos caminhões que circulam nas rodovias

Riscos à imagem

Não foram identificados.

Sugestão de Estratégia

Seguimos com a mesma sugestilo escrita acima: apesar de neutra" a notícia é importante

principalmente para os caminhoneiros. Por este motivo, sugerimos que uma nota seja

divulgada para rádios regionais, que têm sua programagão acompanhada por estes motoristas.

Posts em mídias sociais da DER tarnbém são bem-vindos.
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Data:0210212021

Veículos: Rádio Jovem PanNews 97,5 FM (Bauru) / ABC do ABC / Click Guarulhos /

Diario da Região

Programas/editorias: Jomal da Manhã / Cidades / Notícias / Geral

Títulos da matérias: Entevista com João Octaviano, Secretário de Logística e Transportes

de SP/ DER faz audiênciapública sobre Novas Vicinais nestaterça/ Governo faz audiência

pública virtual do projeto geral do programa Novas Vicinais, nesta terç4 2/ Governo Doria

vai destinar R$ 700 milhões para recuperar estradas vicinais em2021.

Regiões: Interior / Interior I lntenorl

Veiculações: Positiva / Positiva / Positiva / Positiva

Análises

O Jornal da Manhã da Jovem Pan de Bauru enfevista o secret¿ário de Logística e Transportes

por quase 14 minutos. O tom é amistoso e o secretário fonte recorrente do apresentador que

não mede elogios ao porta-voz, qrre o retribui ao longo da entrevista. A primeira pergunta

direciona para ¿ß iniciativas positivas da Secretaria como as mais de 132 obras que estão em

andamento, e quase R$ 6 bilhões em investimento nas rodovias paulistas; ponto este, repetido

pelo entrevistador por três vezes ao longo da conversa. O secretiírio, muito hábil, sempre

destaca a atuação do Governador e do seu vice, estando assim, alinhado com os discursos

mais elevados do Governo. Quando questionado sobre a queda no ritmo das obras de

construção das marginais da Rondon, em Baurq o secretário diz que levará a questão

diretamente ao diretor geral da Artesp e já amarra dizendo o quão importante é esta obra pois

o volume de carros aumentará com a chegada de uma das maiores fabricas de celulose no

mundo, na região de Lençóis Paulista. Matéria do ABC do ABC informa que o DER realizou

audiência pública online para recuperação de estradas vicinais de todo o Estado, como uma

forma de ajudar as Prefeituras a modemizar suas estradas. Conta com depoimento do vice-

governador e do secretirio de Transportes. Já o Click Guarulhos publicou nota curta sobre a

audiência público do mesmo progr¿rma. O Diário da Região abriu um espaço mais nobre para

abordar o assunto das Vicinais, informando já no título que o Governo Dória destina R$ 700

milhões p¿ra recuperar esüadas e publica foto do vice-govemador em audiência pública

virtual.
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Pontos Positivos

Habilidade do Secretiário em agradecer o entrevistador da Jovem Pan pela pergunta sobre a

redução do ritrno das obras das marginais da Rondon. Na matéria do ABC do ABC o foco

dado para apoiar as prefeituras. No Dirário da Região, o depoimento do secretário que diz que

as vicinais são "corredores logísticos do PIB", metaforizando a importÍincia do investimento.

No Click Guarulhos não foram identificados.

Riscos à Imagem

Não foram identificados em nenhuma das quatro matérias analisadas

Sugestões de Estratégias

Como já comentado em análises anteriores, o secretiirio de Logística e Transportes é um

excelente porta-voz e se sai muito bem em enfevistas de rádio e TV, conseguindo levar as

mensagens da Secretaria no que diz respeitos aos investimentos em rodovias, hidrovias etc,

além de conseguir contornar pontos mais sensíveis. Percebe-se também a afinidade com que o

secretário sempre conversa com seus entrevistadores. Assim, sugerimos que a esûatégia seja

mantida, disponibilizado o porta-voz como fonte tanto para lançar novas empreitadas do

Govemo em sua pastq como par4 evenfualmente e dependendo do caso, ser também a pessoa

mais indicadaparulidar com temas mais sensíveis junto à imprensa. O programaNovas

Vicinais, veiculado pelo ABC do ABC, Click Guarulhos e Di¿ário da Região deve fazer parte

de um amplo plano de comunicação para que compreenda uma comunicação em massa para

toda a imprensa do estado, seja a grande mídia ou regional, rádio, TV, impressos, on-lines,

além de campanhas nas redes sociais.
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Data:0310212021

Veículo: A Cidade On (Ribeirão Preto)

Programa/editoria: Jornal da Manhã

Título da matéria: Radares entam em operação em rodovias daregião de Ribeirão

Região: Interior

Veiculação: Neuta

Análise

A matéria informa sobre o início das operações de seis radares de fiscalizaçäo de velocidade

em rodovias na região de Ribeirão Preto e informa onde estÊio localizados.

Pontos Positivos

Não identificados, pois se trata de uma nota registro.

Riscos à imagem

Não foram identifi cados.

Sugestäo de Estratégia

Radares são equipamentos eficientes para reduzir aciderrtes já que o motorista reduz a

velocidade para não ser multado. Assim, recomendamos que notas de serviço como essa

sejam divulgadas quando da instalação de novos equipamentos como forma de mostrar as

iniciativas do Governo e orientar a população.
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Data: 12/0212021

Veículo: Regional News (Caieiras)

Prograna/editoria: Notícias

Título da matéria: DER retira lombadas eletônicas da SP-332

Região: Região Metopolitana

Veiculação: Neutra

Análise

O Regional News publicou matéria sobre a retirada das lombadas informando o leitor, o que

demonsfra que mais uma vez a imprensa não foi notificada sobre arettrada, mas o assunto foi

descoberto. Tanto que a reportagem revela que entrou em contato com o DER para entender o

ocorrido e foi infonnada que os antigos equipamentos foram retirados em razão do

encerramento do contrato.

Ponto Positivo

Não identificado.

Risco à imagem

Não identificado.

Sugestäo de estratégia

Entendemos que esta notícia deve ser reativa. Não faz sentido realmente divulgar a retirada

dos aparelhos sem que nova licitação tivesse sido feita. Assim, recomendamos que a

estratégia siga como estii e que a assessoria do DER envie nota reativa à imprensa quando

questionada.
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Data: 13102/2021

Veículo: Folha da Cidade (Araraquara)

Program a/editoria : Notícias

Título da matéria: Vicinais: Estado anunciapara março abertura de licitação

Região: Interior

Veiculação: Neutra

Análise

O jornal de Araraquara anuncia a publicação de edital de licitação para obras do Programa

Novas Vicinais destacando que se trata de uma antiga reinvindicação do deputado Edmir

Chedid (DElvÐ, demonstrando, mais uma vez, a articulação de políticos locais junto aos órgãos

de imprensapara disputar visibilidade com o Govemo do Estado. Tanto que o deputado é a

única fonte da matéria.

Ponto positivo

Não foi identificado.

Riscos à imagem

Não foram identificados

Sugestão de estratégia

Muito comum esta disputa de visibilidade enfre o poder municipal e estadual. Sugerimos que

a assessoria da Secretaria de Logística e Transportes assuma a dianteira e leve o tema à

imprensa antes da interferência do deputado.
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Data: 15/0212021

Veículo: Rádio Nova Brasil 91,3 FM (Ribeirão Preto)

Programa/editoria: Nova Manhã

Título da matéria: Entrevista com João Octaviano, Secretiírio de Logística e Transportes de

SP

Região: Interior

Veiculação: Positiva

Análise

A entrevista tem início repercutindo a matéria publicada no jornal Folha de S. Paulo sobre

como a discórdia entre Bolsonaro e Dória prejudica oito projetos em São Paulo. O Secretiírio

de Logística e Transporte explica que divergências políticas não podem ferir os projetos como

está ocorrendo. Na entrevista, aborda pontos importantes como a ligação seca Santos-Guarujá,

o programaNovas Vicinais, o programa de vacinação do Governo, ressalta a afuação da

Secretaria de Saúde e do vice-governador, além de temas mais regionais como aprivatização

do Aeroporto Leite Lopes.

Ponto Positivo

Espaço para tocar em ponto sensível como a ponte Santos-Guaruja, projeto pronto, porém à

espera da aprovação do Govemo Federal.

Riscos à imagem

Não identificados.

Sugestão de estratégia

Toda enüevist¿ concedida pelo secretário em rádios e TV's regionais apresentaram um

discurso Íanquilo, coeso e esclarecedor. Ribeirão Preto tem uma imprensa local forte. Assim,

sugerimos que outros temas mais locais possam ser levados paraamídia da região sempre que

seja necessário criar uma agenda positiva
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Data: 16102/2021

Veículo: Diário da Região (São José do Rio Preto)

Programa/editoria: Coluna do Di¿ário

Título da matéria: DER e prefeitos da região definem lista de vicinais

Regiäo: lnterior

Veiculação: Positiva

Análise

A matéria na coluna é resultado de entrevista realizada com o secretiírio de Logística e

Transportes, que novamente destaca a participação do vice-govemador no projeto das Novas

Vicinais. O jomalista da coluna ressalta que o programa é um dos maiores trunfos eleitorais

do vice-govemador, que ele trata como "cacique do DEM", para suceder o governador Dória.

Outro ponto abordado foi a concessão do aeroporto de Rio Preto à iniciativa privada.

Ponto Positivo

Ocupação de importante espaço dentro da mídia regional para abordar temas locais.

Risco à imagem

A "pseudo" pré-campanha eleitoral do vice-governador, com bandeira levantada pelo

secretário de Transportes.

Sugestão de Estratégia

Importante estratégia adotada pela Secretaria em alavancar o secretário como porûa-voz dos

investimentos locais como o Progtama Novas Vicinais e as concessões aos aeroportos

regionais. Notícias veiculadas por colunistas podem sempre ser mais sensíveis tendo em vista

a experiência e as fontes que estes profissionais possuem m¿¡s, ao mesmo tempo, também

ocupam espaços nobres nos jomais. Entendemos que este canal com o colunista Rodrigo Lima

deve se manter aberto e com estreitamento de relações. Para isso, sugerimos o envio de notas

tr
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exclusivas, principalmente quando for necessiiria a publicação de notícias estatégicas para a

Secretaria.
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Data:2510212021

Veículos: Acontece Botucatu / Jornal da Cidade (Bauru)

Programas/editorias: Economia / Geral

Títulos da matérias: Tietê-Paraná movimenta 21, milhões de toneladas de carga em2020/

Tietê-Paraná movimenta 2,1 mi de toneladas em2020

Regiões: Interior / Interior

Veiculações: Positiva / Positiva

Análises

O Acontece Bofucatu e o Jornal da Cidade parecem ter publicado um release enviado pela

Secretaria de Logística e Transportes e mostram a mesma notícia sob ouÍo viés: "Hidrovia

Tietê-Paraná movimentou, apesar da pandemia da Covid- 19 ,2,1 milhões de toneladas de cargas

em todo ano de 2020" . O Secret¿irio tem espaço para depoimento, onde aborda um foco ainda

não abordado anteriormente: a ampliação da participação da hidrovia no escoamento da

produção nacional, demonstrando sua importiìncia na exportação porque conecta seis dos

maiores estados produtores de grãos. Foram, inclusive, mencionados os projetos mais

importantes como a eclusa de Ibitinga e o Canal de Nova Avanhandava.

Pontos Positivos

Os aspectos positivos são as informações veiculadas sobre a quantidade de cargas

hansportad¿N e o espaço concedido ao depoimento do Secretiário, transparecendo clrexza para

a imprensa e sociedade. A bela foto de um navio na Hidrovia ajuda a compor o tom positivo

da matéria.

Riscos à imagem

Não foram identificados.

Sugestões de Estratégias

Com a certezada publicação de um release, entendemos a estratégia da Secretaria: aproveitar

o balanço anual da Hidroviaparucontar todos os planos que se tem para ela, reduzindo

também desta forma o impacto negativo da redução de volume de cargas. Ampliar a

participação da hidrovia no esco¿rmento da produção nacional pode ser o foco da próxima

divulgação. Isso pode ser feito com pautas que contem a história da hidrovia, suas

-
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ao longo do tempo e seu futuro, uma pauta que pode interessar muito os telejornais e

progranûas de reportagem da TV aberta e fechada. Vídeos pode ser feitos, com este mesmo

enfoque, para serem divulgados nas redes sociais. O Valor Econômico também é um espaço

onde cabe bem este tipo de pauta.
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JXPERIENCIA, CAPACIDADE DE
ATENDIMENTO, PERFIL E HABILIDADE
DOS PROFISSIOI\AIS
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ExpnruÊucn. captcm¡,nn on ¡tgNoltttBxto. pnntr'u, n n¡nnm¡on nos
.ROf,'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 iírea de tecnologia da

informação, agregando dois conceitos: a tecnologia e a inovação, que faz pafie do DNA dos novos

fuircionários, e do conteúdo, marca registrada 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 especializada e capacitadaparaenfrentar os desafios impostos por clientes de diferentes ¿áreas

de atuação. São profissionais com larga experiência em veículos de mídia" como jornais diiários, revistas

:manais, televisão, rádio e internet, além de todo conhecimento e vivência de anos de atuação em projetos

de Assessoria de Comunicação e Lnprensa em diversos segmentos.

Além disso, a Agência dispõe ainda de um grupo de colaboradores especializados em estratégias e

ferramentas digitais, o que permitiu a construção e um novo conceito, o Content Tech, que abarca a

cnstrução 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 iniciativa privada e do setor público, que desempenham

atividades nos mais diversos segmentos, fato que fez com que a empresa criasse processos diversificados e

eficientes de trabalho capazes de reunirem desafios exfremamente complexos. O desenvolvimento de uma

visão estatégica diferenciada permitiu que a Agência ampliasse seu rol de serviços e soluções oferecidas ao

longo dos anos, fazendo com que os clientes tenham acesso as mais modernas e afuais ferramentas oferecidas

no mercado, aliadas a uma consultoria estratégica permanente e uma operação ágil e efetiva.

Pautada pela convicção de que a reputação é o principal valor dos nossos clientes, a Pridea Comunicação

Ira por meio de processos altamente personalizados, garantindo entregas que levam em conta as

características 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 perrranentemente

na imersão cultural junto a seus clientes, entendendo que a conquista da credibilidade passa necessariamente
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por um aprofundamenûo do dirálogo entre os profissionais envolvidos nos projetos e na construção de uma

rlação 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 qualidade 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 aética e a lisura são nossos maiores norteadores, apostamos em nossos funcioniários

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 está no cenfro das nossas operações. Por isso, construímos um time diversificado, com
' úilidades 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 areas e formações, como jornalismo, relações públicas, publicidadeo marketing,

design, fotografi4 enfue ouhos.

Essa diversidade confere às enÍegas um caráter altamente qualificado e personaliz-ado a partir das

necessidades e perfis de cada cliente. Tendo em vista suas competências, as equipes são divididas a partir de

suas ¿íreas de atuação, sempre com foco nas direüizes estabelecidas por um núcleo esfratégico que coordena

todas as operações e sinaliza a necessidade de mudanças de n¡mo ou alterações de escopo dos tabalhos

realizados.

Entre os segmentos que atuam na Pridea constam: Criação de Conteúdo Impresso e Digital, Assessoria de

Imprens4 Arte e Desigr¡ Redes Sociais, Sites, Gerenciamento de Crise, Monitoramento de Mídia, Clipping

de Mídia Media Training, Produção de Conteúdo e Tecnologi4 Criação e Produçäo de Vídeos,

Administrativo e TI. Todos eles se relacionam diariamente e têm seus processos acompanhados e
'tabelecidos a partir de ferramentas de gestão modernas e eficientes, capazes de mensurar os resultados e

as estratégias implementadas em cadaprojeto.
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Fluxo de Trabalho: acompanhamento e revisão perlnanente de procedimentos

A fim de estabelecer fluxos e rotinas de tabalho eficientes, a Pridea Comunicação opera a partir de

dinâmicas que envolvem os profissionais de todas as áreas, tanto os que atuam internamente como os que

operam sediados nos clientes. Para isso, säo 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 noticirírio, em especial das areas

de atuação dos clientes, a Pridea atua com diagnóstico e acompanhamento consistente de boas práticas

relacionadas e benchmarking da concorrência. Para esta finalidade, também são utilizadas fenanentas de

análise das mídias sociais que detectam qualquer menção às marcas ou temas determinados pela equipe de

Monitoramento de Mídia.

Esses procedimentos possibilitam, para além do contole da saúde da marca, a percepção e o diagnóstico de

como a audiência esta sendo impactada por ações relacionadas às atividades dos clientes, permitindo a

implementação de novas práticas e a antecipação de eventuais crises.

qerr¡mentas 
e Gestão de Processos

Para realizar o acompanhamento e a melhor gestão dos nossos processos, a Pridea Comunicação adota um

rol de ferramentas que, aliadas à expertise e intervenção esfiatégica 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 permitem gerar melhores insights e entregar uma F.\
perfonnance melhor nos diferentes canais de comunicação dos clientes.

O método assegura um monitorarnento 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

'i.ferentes canais (imprens4 redes sociais, acessos ao site, ente outros), fazendo com que tanto o cliente

como a equipe de comunicação possam mensurar em tempo real o desempenho de diferentes campanhas e

ações de comunicação.
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Seguem algumas das nossas ferramentas:

Dashboard da Pridea Comunicação: analise de performance de campanhas em tempo real por meio

de ferramenta desenvolvida dentro da Agência e adaptada para a necessidade de cada cliente.
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esenvolvimento 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 usu¿írios), devices (mobile, desktop, smartphones), 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 a
medição em tempo real dos anúncios (evolução de custos, como CPC (custo por clique) ou CPA
(custo por aquisição). Além disso, a Pridea Comunicaçäo consegue analisar todas as ouhas
métricas que possibilitam a tomada de decisão e documentação dos resultados de um anúncio e o
retorno sobre o investimento (ROI).

Arquitetura de IA (Intelligence Artifical)

Produção de API (Application Programming Interface)

Construção de customização no software para o segmento (painéis altamente intuitivos)

Arquitetura de Data Science e Business Intelligence
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Canais de aplicação: site, social media, social ads, inbound marketing

Scup: monitoramento de marcas, palavras-chave e assuntos nas redes sociais e nos principais sites

de notícias. A partir dela e da experiência embarcada pela equipe da Pridea Comunicaçilo é

possível acompanhar fudo o que esta sendo falado na intemet sobre temas específicos. A
ferramenta também permite a interação com usuários no chamado SAC 2.0, a fim de garantir um

dirilogo permanente com os clientes das marcas, reforçando sua autoridade e relevância.

Postgram: a ferramenta possibilita a programaçäo de publicaçõeso bem como o acompanhamento

de conteúdos no lnstagram. Por meio da definição de r¡m perfil editorial e de um cardrþio de

conteúdo definido e aprovado, a Pridea Comunicação consegue afuar nos horários mais nobres

para maior impacto junto à audiência de cada cliente, ampliando as chances de converter essas

mensagens em engajamento e relacionamento com a matca.

Bancos de Imagens: com cadasto em diversos Bancos de hnagens, a Pridea consegue garantir

o melhor mapeamento de fotos e imagens que condizem com a necessidade de cada cliente. A
partir desses bancos, a Agência criar, desenvolve e entrega artes, peças e conteúdos que melhor

se adaptem ao público-alvo de cada ação.

\ilideo: entre outas ferramenks de edição e tratamento de vídeos, a Pridea conta com uma

ferramenta específica para criação de videografias e animações que traduzem de forma célere e

assertiva as mensagens dos clientes. Por meio da criação de um conteúdo alinhado às expectativas

e necessidades de comunicação, a Pridea adapta o texto a uma plataforma com imagens e som,

ampliando as possibilidades de alcance e repercussão do conteúdo.

Ferramentas de Ediçño/Vídeos e Fotos: a Agência dispõe ainda de um rol de programas e

ferramentas de edição e tatamento de imagens, seja de foto ou vídeo. A partir delas é possível

detenninar o aspecto visual de campanhas distintas, caracterizando de acordo com a identidade

visual de casa cliente peÇæ, fotos e imagens a serem compartilhas como forma de agregar e

enriquecer o conteúdo nos diferentes canais.

o

a

a

o
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a RD Station: o software é um importante aliado na gestäo de conteúdo e de relacionamento com

usuiirios. A Pridea Comunicação investe no aprimoramento constante do chamado inbound

marketing,baseado essencialmentenaprodução qualificadade conteúdo relacionado aumamarca

ou produto. A ferramenta possibilita uma melhor otimização para os principais sites de busca

(SEO), criação de landing pages e esfratégias de geração de leads, disparo e gerenciamento de e-

mail marketing, fluxo de automações para relacionamento, monitoramento de acesso dos leads

em sites, gestão de contatos e de mídias sociais. Além disso, é possível também qualificar análises

e relatórios por meio dos dados fornecidos e acompanhados pela ferramenta.

Ferramentas de þfl¡iling: a pridea investe permanentemente na nutrição e manutenção de sua

agenda estatégica junto aos principais veículos de imprensa e formadores de opinião. Para isso,

conta com ferramentas que auxiliam na melhor perfonnance desses contatos, mantendo os

assessores de imprensa em contato pemranente com setores importantes da mídia.

Contas Públicas: experiência e projetos de sucesso

A experiência da Pridea junto ao setor público é anterior à própria criação da empresa, já que grande parte
¡e seus profissionais tiveram priáticas prévias relevantes de atuação nesse setor. Diversos colaboradores da

Agênciajá atuaram em importantes contas nas esferas federal, estadual e municipal, reunindo uma bagagem

que possibilita o desenvolvimento de esüatégias efetivas e inovadoras.

Muitos profissionais do time da Pridea Comunicação jâ atenderam diretamente o Governo do Estado de

São Paulo, por meio das Secretarias de Estado da Educação, Saúde e Segurança Pública, além de

organizações como: Instituto Butantan, lnstituto do Câncer, Hospital das Clínicas, Fundação para o

Desenvolvimento da Educação (FDE), entre ouûos.

A Agência também atendeu contas públicas nos âmbitos federal e municipal, como EMBRAPII (Empresa

Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial) - ligada ao Ministério da Ciência Tecnologi4 Inovações e

^omunicações, do Governo Federal -, e pastas municipais, como a Secretaria das Prefeituras Regionais de

São Paulo, principal braço de zeladoria da maior cidade da América Lattna; a Secretaria Municipal de

Orçamento, Planejarnento e Gestão de São Paulo; a Secretaria de Relações Institucionais; e a Secretaria de

Educação do município.
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\tualmente, 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 São

Paulo), responsável pela regulação de 19 das 20 melhores rodovias do país; e o Detran @epartamento

Estadual de Trânsito de São Paulo), o maior da América Latina.

Em São Paulo, na iirea pública" a Pridea é responsavel ainda pelo atendimento da Comunicação da Secretaria

Municipal de Educação de São Paulo, a maior do país, com qu¿Ne um milhão de alunos.

A expertise no atendimento a contas públicas é um ativo construído ao longo dos quinze anos de atuação da

Agênci4 que tem em sua carteira clientes como a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, entidade

que atendeu por cinco anos, sendo responsável pela Assessoria de Imprensa e Comunicação. Com um público

te alunos, pais, professores e funcion¡irios que extrapola a população de muitos países, a Pasta caffega

desafios proporcionais à sua grandeza.

A Pridea Comunicaçilo também foi responsável pelo departamento de Comunicação s Tmprensa da

Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, onde atuou fortemente ainda com o Gerenciamento

'e Crise, aproximando o dirálogo com os diferentes públicos da Pasta e criando esÍatégias para informar a

população em meio a gtandes catiistofes como o acidente com o avião da TAM, no Aeroporto de Congonhas,

o acidente nas obras do Mefo em Pinheiros, zona sul da capital, e os ataques do PCC em São Paulo.

A experiência adquirida na área pública nas três esferas (municipal, estadual e federal) garante à Agência

ampla expertise em planejamento estratégicoo gerenciamento de crise, proposiçäo de pautas, atendimento e s_
relacionamento com a mídia de todo país e alcance de resultados significativos. A equipe da Pridea

Comunicação está perfeitamente apta a realizar o trabalho indicado neste edital, com larga experiência na

fuea, conforme poderá ser observado nos cases e desafios que construímos com os clientes atendidos ao

longo desses mais de quinze anos de história.

'. seguir, indica¡nos algumas das principais soluções de comunicação implementadas pela equipe da Pridea

Comunicação com seus clientes em diferentes iireas:

\
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAT]LO

ARTESP: AS MELHORES 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 Est¿do de São Paulo há mais de20 anos. Sob

sua gerência, estão 20 concessioniárias, que atuam em ll,2 mil quilômetos de rodovias, o que representa

quase 3lVo damalha estadual, abrangendo 283 municípios.

I)ezenove das 20 melhores rodovias estão em São Paulo e são reguladas pela agência. A Agência também

fiscaliza o Transporte Intermunicipal de Passageiros, exceto nas Regiões Metropolitanas de Säo Paulo, de

Campinas, da Baixada Santista, do Vale do Paraíballitoral Norte e Sorocaba. Denhe as ações, realiza

ruditoria de frota, garagem e instalações, ações fiscais na operação das linhas regulares, nos terminais

rodoviários e ftN rodovias. Além disso, a ARTESP é responsável pela regulação da concessäo de cinco

aeroportos regionais.

A atuação da Pridea Comunicação na coordenação da Assessoria de imprensa da ARTESP obteve, apenas

ros primeiros sete meses, mais de 9.300 matérias publicadas, resultado de32l 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 üabalho de divulgação de mídia espontåne4 ou sej4 sem qualquer custo para

os coûes públicos, caso tivesse de ser comprado na imprens4 representaria um investimento de mais de R$

797 milhões. Entre as atividades desenvolvidas na ARTESP, destacamos:

Criaçäo de agência de notfcias interna¡ a partir de levanta¡nento de informações nas ráreas 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 M reportagens sobre a ARTESP por dia.

a

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

a afuação da entidade, como segurança de rodovias, monitoramento, contratos de concessão,

(È

s.-
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modernização, inovação e tecnologia. Dessa formq em 210 dias de atluaçäo, 122 entrevistas

qualificadas para grandes veículos foram concedidas.

Demandas espontâneas: o atendimento qualificado do jornalista pru¡sou a ser não somente

respostas aos questionamentos, mas também o esclarecimento sobre o papel da agência,

resultando, em sua maioriA na mudança de viés das matérias ou, até mesmo, na desistência de

publicação. Isso porque, muitas vezes, o jornalista desconheciaaatuaçäo técnica do órgão.

Gerenciamento de sensibilidedes: a equipe produziu matiz de possíveis crises a partir de

informações das ráreas, das concessionárias e do rasheamento de matérias nos ultimos meses.

Dessa forma, muitos temas passaram a ser fratados de outra forrra para evitar possíveis exposições

negativas, como a fiscalização de ônibus regulares e fretamento.

Acompanhamento de operações de rodovia: a equipe de jornalistas passou a integrar as equipes

de fiscalização nas rodovias do Estado, acomparrhando as ações e convidando jornalisøs locais a

conhecerem a realidade das regras parufazs transporte 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 rodovia.s, orgawzaçäo de coletivas e de material a ser disüibuído.

Ctipping de Notícias: produzido diariamente, em edições matutinas e vespertinas encaminhadas

para os principais gestores da ARTESP.

Mailing de Imprensa: alimentação de banco de contatos dos veículos de comunicaçäo, tanto 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 atuação do jornalista.

Qualificação de porta-vozes: a Pridea identificou potenciais porta-vozes para cada iirea da

ARTESP, além do diretor-geral. Dessa forma o interesse da imprensa passou a ser

capacidade de informação e não pelo cargo do porta-voz.

-<
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Exemplos dos resultados obtidos na mídia:
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DETRAN: A REVOTUçÃO DIGITAL EM TEMPOS DE PA}IDEMIA

Desde setembro de 2020, quando assumiu a coordenação da Assessoria de Imprensa e Comunicação do

Deüan.SP, o grande desafio da Pridea Comunicação foi comunicar, da forma mais abrangente possível, a

revolução digital pela qual passa a autarquia. Até para que o cidadão pudesse ser impactado positivamente

em tempos de pandemia da Covid-Ig, ainda mais diante do fechamento de postos de atendimento.

Para se ter uma ideia do desafio, de janeiro a dezembro de 2020, período de enfrentamento da crise sanitaria

mundial, foram realizados no Dehan.SP mais de 125 milhões de interações pela internet, tanto pelos sites e

aplicativos do Dehan e Poupatempo. Em 20lg,foram 47 milhões. Ou sej4 um aumento de 60Yo em relação

ao ano anterior, com quase o triplo de atendimento.

.'anto que dos principais serviços,90Yo deles já podem ser realizados online, dispensando a necessidade de

ir até uma unidade fisica do Defran.SP. O departamento de tânsito paulista aumentouemíTo/oo atendimento

pelos portais e aplicativos. No Poupatempo, S3o/o dos serviços do Detan são consumidos de forma digital.

A autarquia conta com 2.875 funcion¿ários, supervisiona a atuação de 2.954 Centos de Formação de

Condutores,2.025 Empresas Credenciadas de Vistori4 1.659 desmontes, além de credenciar 1.060 médicos

'2.169 psicólogos.

Para da¡ visibilidade a essa revolução digital, a Pridea lançou mão de esfiatégias em todas as frentes da

comunicação, tanto nos meios digitais como na chamada mídia tradicional, concentrando seus esforços no

levantamento de ações e projetos e intensificando a produção de conteúdo relevante. O resultado imediato

da ação pode ser confirmado jáno início do trabalho da Agência. Na SemanaNacional de Trânsito de2020, >='
I.146 matérias foram publicadas sobre o Detan.SP, sendo l00o/o delas positivas para a imagem do órgão. O

número é,82% maior em relação ao mesmo evento no ano anterior.

Já em seus primeiros dias de atuação, a Pridea Comunicação implementou um processo diferente de

atendimento à imprensa e, principalmente, de relacionamento com a mídia. Além da aplicação de um Media
t.udit para aferfu a opinião dos profissionais de imprensa sobre o órgão, a Agência triplicou a produção de

conteúdo e diversificou seus canais de conta" permitindo que as pautas relacionadas ao DeÍan ganhassem

muito mais capilaridade e ampla visibilidade no interior do estado.

)
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Resultados das divulgações na Semana Nacion¡l de Trânsito de 2020:
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Mas o trabalho não ficou restrito à ¡írea de Assessoria de Imprensa. Estendeu-se para um redesenho efetivo

la Comunicação do órgão, com a implantação de reuniões de alinhamento com todas as ¿áreas e readequação

das tarefas instifuídas, atém 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 Detran.SP a partir de um amplo Plano de Comunicação apresentado ao presidente da

entidade. Apenas nos quafio primeiros meses de atuação, entre setembro e janeiro, foram divulgados 190

materiais para a imprensa, 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 cont¿tados 1.088 jornalistas e formadores de opinião, com aproximadamente 470

atendimentos à imprensa. Para diversificar a linguagem e se aproximar de alguns públicos prioritários, foram

"lroduzidas 
e roteirizadas 35lives com diversos dirigentes do Detran.SP. E mais:

Novo desenho da comunicação do Detran.SP, inægrando e sincronizando atuação em iáreas

como Relações Públicas,Imprens4 Marketing, Endomarketing, Redes Sociais e Cerimonial;

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 fiscalizaçäo;

Uso dos estrúdios do Palácio dos Bandeirantes para a realização de lives semanais para

esclarecimento ao internauta sobre os serviços digitais do Detran;

Uso do estúdio de rádio do Palácio dos Bandeirantes para a gravação de sonoras e participação

em programas de rádio no Interior;

Ê)

Organização do atendimento de redes sociais, com a contratação de uma coordenadora,

centalização no Detan no atendimento e estruturação do atendimento do SAC 2.0;

Elaboração de um programa semanal e vídeo de notícias do Detran para veiculação nas rcdes/
internas do departamento (Intranet e alertas pelo Whatsapp);

Rua Capitão Antônio Rosa,376, 9" andar, Conjunto 91

Jardim Paulistano I São Paulo - SP I CEP 01443-010 | Tel:11 3807.6146

i30

a

) o o



a

a

a

a

a

a

a

Atendimento de Imprensa com foco na qualidade da informaçäo e na agilidade do atendimento,

cumprindo prazos e garantindo espaços qualificados;

Agenda positiva com a busca e produçäo de pautas positivas e diferenciadas, com cases de

sucesso, iniciativas inovadoras nos serviços digitais, ações fiscalizadoras, acompanhamento de

blitzes, ente oufros conteúdos de relevância;

Escolha e treinamento de porta vozes, nas areas de Habilitação, Veículos, Atendimento e

Fiscalização, pffi& o atendimento específico de demandas de imprensa;

Elaboração de Papers de infomação em visitas do presidente em unidades do Detran no.

Interior, na produção e disnibuição para veiculação de artigos de opinião e em reuniões internas

e extemas, entre outos;

Divulgação mensal dos nrúmeros do Infosiga, sistema do Governo de São Paulo gerenciado pelo

Detan.SP e progr¿Ìma Respeito à Vida" sobre estatísticas de acidente com recortes regionais;

Criação de canal de \ilh¡tsApp para envio de notícias do Detran.SP para um grupo seleto de

jornalistas que cobrem regulannente o Departamento;

Clipping de Notícias produzido diariamente, em duas edições por dia e encaminhadas

eletronicamente pela manhã e tarde para os principais gestores do departamento;

Forte investimento em regionalização, com atendimento a jornalistas em todas as tegiões do

estado, gerando aconsolidação deumprocesso de trabalho capazde atender, darencamintramento

e responder demandas inintemrptas de imprensa" das 6h às 22h, de segunda a sexta-feira, e em

plantÍio aos finais de semana;

Mailing¿s Imprensa exclusivo pormeio de fenamentadaPridea foi possível montar

com a construção de listagens específicas e determinadas, tanto na capital, como na região

metopolitana, interior, baixada santista Brasil e internacional.
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Exemplos dos resultados obtidos na mídia¡
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EDUCAÇÃO pAWISTA: A MAIOR REDE DE ENSINO DA.lUnnrC¡, LATINA

Para apresentar ações e impactar todos os atores envolvidos no processo de ensino, a Pridea Comunicaçño

produziu e implantou um plano de comunicação integrado, amparado nos públicos intemos da Secretaria

(pais, alunos, professores, funcioniários e comunidade escolar), além de criar parcerias com entidades do setor

e est¿belecer uma interlocuçäo direta com outas secretarias estaduais e órgãos do Governo a fim de

possibilitar ações integradas de comunicação.

Enûe os resultados obtidos pela Pridea à frente da Secretaria da Educação do Estado podemos destacar o

expressivo aumento de matérias veiculadas na imprensq que cresceu cerca de 60"/o no período. E mais:

Gerenciamentos de Crise em pautas negativas com interface direta junto a jornalistas;

levantamento de dados e informações, produção de FAC com perguntas e respostas; escolha e

treinamento de porta vozes; produção de conteúdos para divulgação, entre ouhas ações;

Atendimento de Irnlrensa com foco na qualidade da informação e na agilidade do atendimento,

cumprindo prazos e garantindo espaços qualificados;

Aeenda Positiva com a busca e produção de pautas positivas e diferenciadas, com cases de

sucesso, iniciativas inovadoras, personageru¡ de destaque da educação, bons exemplos de políticas

públicas, entre oubos conteúdos de relevância;

Comunicacão em Eventos como a entrega de equipamentos públicos, garantindo desde a

comunicação visual até a organizaçäo de coletivas e de material a ser distribuído;

a

a

\
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Asenda 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, programas,

projetos e ações;
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Agenda do Secretário com acompanharnento permanente na capital e no interior do Estado, na

elaboração de '?apers" prévios de informação, na produção e dishibuição para veiculação de

artigos de opinião e em reuniões internas e extemas, entre oufos;

Lancamento de Prosramas e Políticas Públicas do governo paulistA como os projetos Gestão

Democrática, Escola da Família e Cozinheiros da Educação, por exemplo, onde a agência atuou

naprodução demateriais de divulgação, nadefinição de estratégias de divulgação, no atendimento

da mídia e colaborou com opiniões e conteúdos;

Números 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, refonmaso parcerias, entre outros;

Índices 4a 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 divulgação relativa à posição do Est¿do de São Paulo nos índices garantiu

repercussão do assunto em todo o Brasil dos bons resultados no IDEB.

Monitoramento de Mídia com a implantação do "Torpedo-Imprensa', fertamenta digital de

monitoramento criada pela Pridea Comunicação gu€, aliada a bons profissionais de

comunicaçäo, monitorou o noticirário do dia da Educação em televisão, rádios e sites de notícias

e envi4 via celular, informações qualificadas. Mais do que uma ferramenta de comunicagão, o 
\

"Torpedo-Imprensat' propicia a identificação imediata de notícias e, assim, possibilita respostas

rapidas aos veículos de imprens4 seja para gerenciar criseo oferecer porta-voz, enviar nota de

esclarecimento e até, conigir informações.

Clipnine de Notícias produzidos diariamente, €ffi 3 edições diá¡ias, e encaminhados

eletronicamente pela manhã, prira os principais gestores da Educação na sede da Praça da

)
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Repúblic4 para os 91 dirigentes de ensino em todo o Estado e pata o gabinete da Subsecom, no

Palácio dos Bandeirantes. Clippings regionais mensais, com resultados obtidos em rádio, TV e

intemet, foram produzidos e enviados eletonicamente para os principais gestores da Educação

nas 15 regiões administrativas do Estado.

Mailins de Imnrensa atualizado e com acesso digitat era disponibilizado para todos os

profissionais de comunicação que afuavam 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 meûopolitana" interior, baixada santista, Brasil e intemacional.

Porta-Vozes em todo o Estado foram treinados e qualificados para o atendimento das demandas

da mídia regional. Em um trabalho inédito, transformamos os 9l Dirigentes Regionais da

Educação em porta-vozes locais da Pasta. Para isso, fizemos reuniões em todas as diretorias

regionais mostrando a importância da interface com a imprensa regional. Visitas nos principais

veículos foram agendadas durantes esses encontros e os resultados se mostraram certeiros.

No período, a Pridea também atuou firmemente em projetos junto à iniciativa privada" como a parceria com

'Google no projeto úsYoutubers da Educaçãott, que envolveu centenas de alunos e professores das escolas

da capital e do interior, e com o tóParceiros da EducaÇãot', que reúne empresários que colaboftrm na busca

de soluções prira as questões da Educação.

A Pridea Comunicação também foi a responsável por propor e intermediar parceria inédita e precursora

enhe a Secretaria da Educação de São Paulo e a Jeduca - primeira Associação dos Jornalistas de Educação,

que resultou em projeto co4iunto para incentivo a contato entre educadores da rede de ensino estadual e

jornalistas por meio da elaboração da campanha "Fala, Educadora, Fala, Educador". Para dar mais voz 'Ê--
aos professores e funcionários da rede pública de ensino, a Pridea construiu um manual de relacionamento

com a imprensa, além de carûazes que foram disüibuídos para as escolas de todo estado. A parceria contribuiu

para ampliar o espaço dos educadores na imprens4 opinando, relatando novidades, sem receio de censura.

O atendimento da Educação estadual, com unidades de ensino presentes em todos os 645 municípios

paulistas, gerou a consolidação de trm processo de trabalho capaz de atender, dar encaminhamento e

responder demandas inintemrptas de imprensa, das 6h às 22h, de segunda a sexta-feirq e em aos

Rua Capitão Antônio Rosa, 376, 9" andar, Conjunto 91
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finais de semana. No dia a dia da Agência, no atendimento à Secretaria da Educação, além do relacionamento

om a mídia municipal, estadual e nacional, foi preciso criar soluções para atender a demanda de uma enonne

comunidade intema e dos proprios 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 informados 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 Disparo de informes por SMS com matéri¡s envolvendo a Secretaria

r Clipping de Notícias

o Boletim Informativo das Coordenadorias d¡ Secretaria da Educação

r Boletim das Diretorias Regionais de Ensino

r Boletim do Professor

o Produção de Cartazes

o Newsletter para Grêmios Estudantis

r Newsletter para parlamentares

o WhatsApp para Dirigentes de Ensino

o Desenvolvimento de 15 materiais de apoio para reuniões do Secretário com gestores regionais

o Roteiro para vídeos institucionais

o Materiais de apoio para campanhas publicitárias

o Criação de Banco de Dados da Secretaria, com informações e números de projetos

o Criação de Banco de Person¡gens, com indicações de ftrncionários, alunos e educadores que

poderiam compor reportagens da imprensa e materiais institucionais

o Plano de Comunicação Anual

o Relatório Quinzenal de exposiçäo na imprensa

o Relatério Mensal analítico sobre resultados do período

r+=

)
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Exemplos de produtos digitais desenvolvidos:
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Educâr é lnsplraralémdos muros da er(ola

Por lsso, a Assessorla de Comunlcaçåo
convida a sua Diretoria de Ens¡no a
compartilhar as ações insp¡radoras
desenvolvldas nas escolas estaduals
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Exemplos de produtos impressos desenvolvidos:
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Exemplos dos resultados obtidos na mídia:
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SEGURANÇA p{iBLrCA: TRANSPARÊNCIA E GERAÇÃO DE Í¡rOrCnS

Por seis anos, ente janeiro de 2007 e maio de 2013, a Pridea Comunicação tanrbém coordenou a

Assessoria de Comunicação e Imprensa da Secretaria de Estado da Segurança Pública. Entre as ações

realizadas à frente da Pasta estilo:

o Lançamento de programas e políticas públicas como a implantação da Rádio Digital nas viaturas

policiais, a criação do Laboratório de DNA, o Retrato Falado Digital, a ampliação da Delegacia

Elefrônicq o Monitoramento de Câmeras, não só na capital, mas em cidades do interior, entre

ouffas ações;

o Atuação em grandes catiáshofes como: Acidente com o aviäo da TAM no Aeroporto de

Congonhas, Acidente nas obras do Metro em Pinheiros, zona sul da capital;

o Eventos onde foi preciso a intervenção policial como o bloqueio de grandes vias públicas, a

invasão e ocupação de universidades e o cumprimento de decisões judiciais em areas públicas e

privadas;

r Divulgação dos Índices de Criminalidade, com as estatísticas da violência, incluindo, à época, a

queda dos homicídios em São Paulo, que bateu seguidos recordes, a1ém, é claro,

o Iniciativas das tês polícias 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 tipos de ações e na

queda de índices de crimes. Em 2011 o Estado atingiu a meta de reduzir a tora de homicídios a 10 por 100

mil habitantes, pela primeira veznahistória. Um tabalho consistente de gestão que ganhou na Assessoria

de Imprensa da Pridea Comunicação um forte aliado.

Ao longo de todo tabalho, exemplos da relevância foram ¿N capas de revistas obtidas pela Pridea. Somente F-
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 relevânci4 resultados, cases de sucesso, personagens

de destaque e políticas públicas.
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Exemplos de capas das revistas Veja e Veja São Paulo:

-æ

Ipr (TNSTITUTO DE PESQITTSAS TECNOLÓCIC¡.S)

Maior e mais antigo cenfro de pesquisas do Brasil, com 119 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 funcion¡irios. Além dos projetos rotineiros, o órgão é responsável por alguns dos

principais e maiores estudos do Brasil.

A Pridea gerenciou a fuea de Comunicação e Imprensa do Instituto de 2009 a 2014, período no qual

conseguiu obter relevantes resultados junto aos principais jornais, revistas e TVs do país, além de importantes

pubticações segmentadas. Mesmo sendo um órgão exhemamente renomado, especialmente em São Paulo,

. acionado sempre que é preciso investigar tecnicamente o motivo de determinado problema, o IPT e,

especialmente, todas as suas contibuições para avÍrnços tecnológicos no mundo, passava incólume aos olhos

da sociedade. Ainda que muitas das suas pesquisas impactassem diretamente a rotina das pessoas.

O desafio, portanto, foi dar luz aos estudos, pesquisas, estrutura e seriedade do Instituto, mosfrando que, para

além de situações que naturalmente colocavam a instituição na mídiq havia uma inteligência ali embarcada

,,I*S,
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que merecia ser noticiada de maneira permanente. O mapeamento das principais iniciativas e o diálogo

rermanente 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 imprensa, a Pridea Comunicaçilo produzit¡ editou e diagramou a revista

que comemorou os ll0 anos do IPT, em 2009. Foram 96 páginas com reportagens sobre as inovações do

Instituto ao longo dos anos. Uma linha do tempo peÍneou a publicação, mostrando a importância do IPT

para a história brasileira.

Alguns exemplos de reportagens:

¡rq-:s;:=_i.. --',..:i': :É.:: :=r¡ --
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Auditoria de Imagem realizadapela 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

)

Bua Capitão Antônio Rosa, 376, 9o andar, Conjunto 91

Jardim Paulistano I São Paulo - SP I CEP 01443-010 I Tel: 11 3807.6146

l(rOo



uma ampla prestação de contas de todas as agões junto a sociedade e a outros públicos prioritários do

Instituto.

EMAE (EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E E TERGIA): TECNoLoGIA A sERrrIço
DO CIDADÃO

Entre 20ll e2012, a Pridea Comunicação teve a oportunidade de atender a EMAE @mpresa Mehopolitana

de Águas e Energia S.A), oferecendo serviços de Assessoria de Imprensa 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 fuea pública e com uma sistemática de trabalho que previa a

presençapermanente de um fimcionário da Pridea na sede da EMAE.

O breve período de um ano de operações permitiu aproximar gestores e técnicos da Empresa Metropolitana

b Águas e Energia de formadores de opinião e jornalistas que cobriam temas consonantes à area de atuaçäo

da entidade. Também foi possível subsidiar a Secretaria Especial de Comuricação com informações sobre a

Empresa e colaborar na rcaLiz,ação de pautas e eventos com a presença do então governador Geraldo Alckmin.

Em médi4 no período, a EMAE esteve presente na imprensa di¡riamente com mais de duas matérias

'obre suas ações e realizações. Além de tabalhar as pautas positivas da entidade nos veículos de mídia a

Pridea t¿mbém atuou no gerenciarnento de situações de crise, fornecendo respostas de maneira ágil e

preparando porta-vozes para se posicionarem.

As ações estratégicas desenvolvidas no âmbito da EMAE permitiram ampla divulgação da agenda positiva

da empresa, 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 resulødos obtidos são fruto da criação de uma estrutura interna de comunicação, com profissionais

dedicados tanto à divulgação das ações e projetos da empresa como a colaboradores dedicados a levantar

dados e insights nas áreas internas da Organização.

ç--
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O habalho foi fundamental para mapear iniciativas e criar wna agenda positiva paraaentidade, qu. *trfu
atuava basicamsnls atendendo demandas da imprensa. Foi possível, assim, dar mais visibilidade ao trabalho
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realizado e ampliar o dirilogo com os diferentes públicos com os quais a EMAE se relaciona. Também foram

'ealizados encontros de relacionamento com a mídia e uma forte interlocução com formadores de opinião

para apresentar a empresa.

Alguns exemplos dos result¡dos obtidos na mídia:

: Hidreléhica em Pirapora do Bom
Jesus vai atender a 300 mil pessoas
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SECRETARIA MUMCIPAL DE EDUCAÇÃO: O DESAFIO DA RETOMADA DAs AULAS EM
ÌÍEIO À p¡,¡VOnnnr¡,

Em janeiro de 2020, a Pride¡ Comunicação assumiu a coordenação 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¡á¡ioso mais de um milhão de alunos e quatro mil escolas se aliou à retomada das aulas em

meio à pandemia do Coronavírus.

Com a missão de organizar os fluxos e processos intemos e dar capilaridade a todas as ações que a Secret¿ria

estava implementando pata garantir o cumprimento dos protocolos sanit.ários a alunos, familiares e

funcionfuios, a Pridea atuou fortemente no levantamento de informações e já nos primeiros dias criou um

Plano de Comunicação para o período de volta as aulas. Ta¡nbém conseguiu nas duas primeiras semanas

rmplacar notas e matérias eshatégicas para a pasta e viabitizor¡ por meio do üabalho de P& agendas

esüatégicas para o secret¿írio. Uma delas foi o encontro dele com o presidente nacional da Cenûal Única das

Favelas objetivando cria¡ mecanismos para aproximar o dirilogo da Prefeitura com seu público final: os

familiares dos alunos da rede municipal.

Ìntre as principais atividades, destacamos:

Mapeamento de infomações: a partir de levantamento nas coordenadorias da Secretaria Municipal

de Educação, foi possível criar um fluxo de pautas positivas, gerando notícias relevantes para os

veículos da capital e também 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 das aulas,

principalmente das TVs, além de publicações em veículos da grande imprensa como: Uol, Gl, Folha

de S.Paulo, o Estado de São Paulo, CBN, Bandnews, entre outras.

Estratégia de divulgação: a partir das pautas geradas internamente, foi possível identificar os

veículos que melhor aproveitariam cada um dos conteúdos, tendo como foco a importância de ampliar

o

-o

a

)

o dirilogo com familiares, professores e com a comunidade escolar;

Interlocução com entidades: a fim de potencializar as mensagens e as ações da Secretariapara

alguns públicos mais específicos, a Pridea também mapeor¡, 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 intemos dessas instituições;

Preparo de Porta-vozes: com maior produção de conteúdo, a Secretaria passou a ser procurada para

dar entevistas não só sobre os temas divulgados, mas também sobre questões que permeiam a atuação

da Pasta como o ambiente psicossocial, emocional e psicopedagógico que os alunos e docentes terão

no retorno às aulas no período de pandemia. Assim, em aproximadamente um mês mais de 50

entevistas fora¡n concedidas para diferentes meios de comunicação;

Demandas 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 mafüz de possíveis crises a partir de

informações das areas e do rastreamento de matérias nos ultimos meses. Dessa formq muitos temas

pnssaftim a ser fratados de outa forma para evitar possíveis exposições negativas, como a prevenção

contra o coronavírus dentro das escolas e o adiamento de entregas de tablets;

Clipping de Notícias: a Pridea Comunicação implantou uma eficiente ferramenta de clipping a fim

de mapear diariamente todas as notícias publicadas na imprensa envolvendo a Secretaria de Educaçäo

e seus gestores. Além disso, para melhor informar as equipes técnicas da pasta e os próprios

frncionários da Comunicação, foram instituídos dois envios diários de Newsletter com todas as

publicações;

Mailing de Imprensa: alimentação de banco de contatos dos veículos de comunicação, tanto os ?
principais da capital quanto veículos de bairro. O material é acessado por toda a equipe de imprensa

da Secretaria. Dessa fonna" é possível construir envios específicos tanto por região quanto por atuação

do jornalista;

)
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Produção de paper e roteiros: a equipe t¿mbém passou a atuar na produção de materiais para

subsidiar entrevistas e encontros do secretário e outros integrantes do gabinete. Também produziu

roteiros pr¡ra os vídeos institucionais com foco na volta as aulas. Os materiais tazem possíveis

questionamentos da imprensa, sugestões de respostas, apontamento das principais mensagenso

números e pontos sensíveis;

Plano de Comunicação: desenvolvimento de Plano com foco na retomada das aulas nas escolas

municipais. Além de todas as ações previstas e de um cronograrna de divulgação, o material aponta

fragilidades e oportunidades para uma interlocução mais assertiva com as famílias;

Produção de Peça WhatsApp: a Pridea também desenvolveu uma peça em diferentes versões que

foi disparada pelo WhatsApp informando sobre a pesquisa realizadapela Secretaria sobre a retomada

das aulas. O material chegou a ser compartilhado por diversos secretários municþais e

influenciadores da rede.

Peças produzidas:
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Alguns exemplos dos resultados obtidos na mídia:
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MOVIMENTO RECICLA SAMPA: RESÍDUOS TRANSFORMADOS EM FONTE DE RENDA E

-RABALHO PARA OS PAT]LISTANOS

Em março de 2018, a Pridea Comunicaçilo assumiu a Assessoria de Imprensa e toda produção de conteúdo

do Movimento Recicla Sampa. Baseada em uma plataforma online, a iniciativ4 que visa a aumentar os

recicláveis e diminuir a quantidade de resíduos enviados aos aterros municipais da capital, contou com uma

equipe da Agência dedicada ao trabalho tanto no relacionamento com a mídia como para a criação de

conteúdo para o site. Por meio da criação de materiais exclusivos, como webdocumentários, 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 reputaçäo e da autoridade do Recicla Sampa resultou em 1.198 ofertas de pautas

mais de 500 inserções na imprensa no período de pouco menos de dois anos, todas positivas para a

imagem do Movimento. Na ¡irea de produçäo de conteúdo, foram produzidos e publicados 1.042 conteúdos

entre matérias, entevistas exclusivas, textos paxa webdocumentiirios, textos para Youfube, textos para

podcasts e spots, entre ouhos.

lntre as atividades realizadas estâlo:

Relacionamento com players envolvidos no projeto: para garantir o alinhamento de informações e

a correta prestação de serviço para a população, a Pridea organizou um fluxo de habalho junto aos

três principais órgãos envolvidos com o Movimento: a Amlu¡b (Autoridade Municipat de Limpeza

Urbana), ligada à Prefeitwa de São Paulo, e às concession¿árias de limpeza da cidade, Loga e Ecourbis.

A comunicação se deu de forma direta realizando a interlocução com assessorias pata que o

Movimento sempre estivesse pautado segundo às ações desses tês agentes;

Papers informativos: a Pridea realizou ainda ações para prepaftr porta-vozes para entrevistas, além

de acompanhar reportagens e criar papers informativos para a relação dos gestores dos tês players

o

>_
o

) o

citados acima com a imprensa;
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Criação de base de contatos qualificada: a fim de rcalizar uma constante interlocuçäo com a

imprensa, aPridea mapeou os veículos 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 tanrbém contou com nomes de

colunistas e jomalistas dos principais veículos do país, além de divisão por editorias e áreas de

atuação que exhapolam o universo da sustentabilidade;

InterlocuçÍio com a imprensa: de maneira ampliad4 não só abarcando questões ambientais, mas

tarnbém de cunho social e econômico, a Agência atuou na promoção do Movimento e no

levantamento de números e informações que subsidiaram a criação de materiais específicos para os

jornalistas, formadores de opinião e influenciadores. Além da produção de releases, a Pridea atuou

no desenvolvimento de notas, artigos e materiais regionalizados, buscando a arnpliação da veiculação

do movimento em ouûas cidades. A análise dos dados do site do Recicla e das redes sociais também

serviram de base para construção de pautas, que abordaram o perfil dos usuiários, temas mais

acessados e assuntos mais relevantes;

Clipping de Notícias: com entega mensal, a Pridea realizou o monitoramento do Movimento

Recicla Sarnpa diariamente na imprensa nacional;

Pesquisa Recicla Sampa: de forma totalmente virtual, a Pridea estruturou um questioniário para

medir o grau de conhecimento dos cidadãos sobre reciclagem, mapear suas principais dúvidas e os

assuntos que despertam mais interesse quando se fala no tema. Os resultados serviram de base para a

construção de pautas na imprensa e também para a criação de conteúdos de engajamento veiculados

no portal com o objetivo de atender ao que os usuiirios buscam saber;

Acompanhamento de eventos: a Pridea auxiliou toda a formatação do evento de lançamento da

plataforma que aconteceu no início de 201,9. Foram realizados desde o maperimento e criação de

mailings específicos para divulgação e convites, até ações estratégias para antes, durante e depois do

site ir ao ar. Além disso, a equipe de jornalistas da Agênciatambém realizou a cobertu¡a de

ambientais, incluindo congressos, seminários, palesüas e fóruns, sendo eles presenciais ou online. O

?-,
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trabalho consistiu na cobertura e produção de novos conteúdos sobre os eventos para o site que

totalizaram em 57 ações acompanhadas e veiculadas;

Relacionamento com entidades: as atividades relacionad¿ìs ao Movimento ainda renderam na

construção de relacionamento com especialistas na iire4 na apuração de novos personagens e no

acompanhamento de estudos relacionados ao tema. Foram estabelecidos relacionamentos com

associações, ONGs, ativistas, empresas dente os mais diversos setores paraa criação de autoridade

e relacionamento com os maiores nomes e as maiores entidades do país no tema;

EstruturaçÍio 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, trabalhadores, empresrß, dentre muitos

outros que serviram como fonte qualificadapara os conteúdos publicados naplataforma;

Produção de conteúdo: o trabalho consistiu na apuraçãoo pesquisa e construçäo de pautas pertinentes

ao tema da sustentabilidade, além da produção de materiais exclusivos para a plataforma. Como

principais pautaso estiveram o debate sobre políticas 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 também foi a responsável por gerenciar os

conteúdos publicados no site do Movimento Recicla S*pu, atualizando de maneira diriria o portal

com matériaso notícias, entevistas e demais conteúdos;

Construção de autoridade: com todo trabalho realizado, o portal do Movimento Recicla Sampa se >
tornou um dos principais players de informação do tema no país, sendo referência para imprensa e

para apopulação. Apenas em2020, o site computou um aumento de 257% na quantidade de visitas

em comparação ao mesmo período do ano de lançamento da plataforma. O ineditismo e a ,

exclusividade dos materiais também chamaram a atenção de outos players do segmento, qu"[
p¿¡ssaxam a compartilhar os conteúdos publicados no Recicla em stü¡s 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 Gestão

Entre 2009 e 2012 a Pridea Comunicação 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 Gestão de São P¡ulo. Nestes órgãos municipais a mesma

qualidade foi demonstrad4 com equipes diariamente respondendo às demandas da imprensa, sugerindo

pautas e lançando iniciativas.

Com equipes próprias dedicadas ao atendimento das demandas de imprensa relacionadas ao Executivo

Municipal, a Pridea implantou processos de trabalho eficazes desenvolvidos por profissionais competentes
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que, para além de administrar crises e garantir posicionamento por parte da Prefeitura nas matérias

'ornallsticaso inseriu a capital em diversos conteúdos, que permitiram mostar a atuação da administação.

Dividida em32 Prefeituras 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 esta à cargo da Pasta o que por si só já dá a dimensão da

complexidade e responsabilidade do desafio.

Os resultados da proatividade no tabalho relacionado ao atendimento dos jornalistas pode ser verificado em

reportagens importantes que revelaram os cuidados com a zeladoria da cidade, o tabalho 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 infonnar a população sobre o üabalho realizado pela Prefeitur4 a

Pridea Comunicação focou tanto nos projetos maiores da Pasta como em procedimentos de rotin4 que até

então eram de conhecimento da grande imprensa e, tampouco, dos munícipes.

Alguns exemplos de projetos que tiverarn grande visibilidade: Operação Delegada, parceria do município

com o Govemo de São Paulo por meio da Polícia Militar; Operação Cata Bagulho, que aos finais de semana

recolhiapelos bairros o descarte dos mrurlcipes; Combate ao Entulho Iregular, com ações diurnas e noturnas

e acompanhamento de imprensa; Zeladonada Cidade, um ação conjunta com a Secretaria de Comunicação

da Prefeitura de São Paulo e a Assessoria de Imprensa que viabilizou campanhas publicikírias, eventos e

divulgação nos principais meios de comunicação; ente outas ações.
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Alguns exemplos dos resultados obtidos na mídia:
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GOVERNO T'EDERAL

Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial @MBRAPII)

Desde fevereiro de 2015, a Pridee Comunic¡ção coordena as atividades de Comunicação da Empresa

Brasileira de Pesquisa e Inovação Industial (EMBRAPII). Ligada ao Governo Federal e sediada em Brasília,

a instituição fomenta o desenvolvimento de projetos de inovaçäo por todo o país realizando a ponte enfe os

centros de pesquisa e as empresas nacionais.

A EMBRAPII foi criada em 2013 e é ligada aos Ministérios da Ciência" Tecnologi4 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 três partes, sendo um terço da EMBRAPII, recurso não

:eembolsável, um terço da empresa que deseja desenvolver o estudo e uma terceira parte de uma das 6l

unidades credenciadas que concede pesquisadores e infraestrutura pñaaelaboração do projeto.

No âmbito da comunicação, a Pridea Comunicação atende todas as esferas da Organização Social,

desempenhando um papel fundamental para construção de sua autoridade. Uma equipe da Agência atende

{i¡etamente o cliente em sua sede, em Brasília, e também na base da Pridea em São Paulo. Dentre as

atividades exercidas, estão:

Assessoria de imprensa: interlocução pennanente com os principais veículos de mídia do país, além

da divulgação de projetos e novns pesquisas financiadas pela EMBRAPII. A Pridea atua também

junto as unidades credenciadas pela empresa para habalhar 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

arecadados com os ministérios estiÍo sempre em pauta. Outro ponto de atenção sempre trabalho junto

à imprensa é a coordenação da Organização dos programas prioritários Rota 2030 e do PPI em IoT . )*
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

ao ano. Ao longo de todo período, a entidade não teve nenhuma matéria negativa publicada na

o

lmprensa;

)
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Visitas de relacionamento: a fim de manter uma boa relação com os principais veículos do país e,

dessa maneira, ganhar mais espaço e autoridade junto à imprens4 a Pridea realizao 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 areas de atuação daEMBRAPII. Criae distribui materiais com linguagem

adaptadas para ampliar a presença da instituição na imprens4 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 torno da Organização, projetos ou

Unidades relacionadas. A cada bimeste, é também enviado um balanço dos principais destaques na

imprensa para a diretoria e conselho adminishativo da entidade;

Banco de projetos: criação de um banco de projetos divido por temas, regiões e a¡eas 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¿ário 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, informagões 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 nov¿ts pautas na imprensa;

Eventos: a Agência é responsável pela coordenação e produção de eventos, como congressos e

seminrários. Por meio de rodadas de negócios pelo paíso a Empresa difunde seu modelo em busca de

fomentar novas propostas. Além disso, a Pridea também rcaliza convites e monitoramento dos

eventos online, como webinars,lives, ente outros.
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Gerenciamento de mailing: desde 2019, a Pridea passou a administra¡ toda base de contatos da

EMBRAPII, realizando uma apuração de todo o mailing, bem como a segmentação por areas de

interesse, tipo de empresas¡ e criação de novas bases. Dessa maneira, todo tipo de comunicado da

entidade passou a ser realizado por meio de uma ferramenta de gerenciamento que apura taxa de

abertura" tora de cliques, usuiários descadastrados, dente outras informações. Para além do envio

semanal de produtos, como e-mails marketings e newsletters, paxa a base de contatos ativos, a

Agência realiza mensalmente campanhas paru 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 tarnbém atuam na

produção de conteúdo editorial e projeto gráfico de materiais impressos que auxiliam a empresa na

interlocução com oufas instifuições, 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 produção, como preparação de roteiro e edição, também fica a cargo da Pridea,

que já desenvolveu mais de 240 vídeos para a instituição dos mais diversos modelos: institucionais,

animação, cobertura jomatístic4 depoimentos, cobertura de eventos, entre outros. Com conteúdo

diversificado, os materiais ajudam a EMBRAPII a se posicionar na pauta das maiores empresas e

instituições daëreade inovação do país, aproximando ainda a entidade de parceiros intemacionais de

relevânciq dando ênfase a seu modelo diferenciado;

Relacionamento com Congresso e Ministérios: p¿Ìra atender um dos desafios da Organização em

manter a interlocução com os parlarnentares e minishos, a Pridea atua no desenvolvimento de

produtos regionais, comunicados mensais, agendas e eventos com a participação de importantes

nomes, a fim de rcalizar gestos e de demonstrar o impacto da EMBRAPII para o crescimento do país

nos mais diversos setores; ?-

Site EMBRAPII: a Pridea é também a responsável por toda produçäo de conteúdo e atualização

diária do site da EMBRAPII, realizando principalmente a publicação de notícias, releases,

da exposição da EMBRAPII a¿ imFrensa, manuais, relatórios, folders, denüe outros materiais. A
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Agência também administa os destaques e dados gerais na home, dá suporte técnico e rcaliza

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 estão no ax

desde 2017. São realizadas campanhas eshatégicas com anúncios para as plataformas, bem como

todo o desenvolvimento dos conteúdos di¿ários 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

novas pessor¡s para conhecer o trabalho da entidade. Todas as ações desenvolvidas possibilitaram a

criação de uma audiência qualificada para a entidade no meio digital, que hoje conta com mais de 37

mil seguidores;

Construção de autoridade: os resultados de todo o trabalho desempenhado levaram a EMBRAPII

a ganhar relevância e notoriedade no cenário nacional da inovação, que hoje soma mais de 1.000

projetos e R$ 1,6 bilhão investidos em pesquis4 desenvolvimento e inovação (PD&Ð. A Organização

conta hoje com diferentes redes de inovação no país, como a Rede MCTI/EMBRAPII de Inovação

em Inteligência Artificial, a maior na América Latina;

Exemplos de produtos e materiais produzidos:

o
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Alguns exemplos de reportagens:
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CULTURA
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Na esfera cultural, a Pridea ganhou grande experiência ao longo dos anos, tornando-se referência no

atendimento deste 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 Exposarnbq maior mosta
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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{,MIGOS DA ARTE: A MAIOR VIRADA CULTT}RAL DO PAÍS

Com 15 anos de história" a Amigos da Arte foi a primetraOrganrzação Social de Cultu¡a a ser certificada

pelo Governo do Estado de São Paulo, com quem mantém contato desde 2004. A entiåade, 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 administra o Teatro Sérgio Cardoso e o Museu da

Diversidade Sexual.

Desde abril de 2020, a Pridea Comunicação atua na coordenação da Assessoria de Imprensa da Organização

Paulista dos Amigos da Arte. Obteve, em nove meses de atuação, mais de 1.000 matérias publicadas sobre

a entidadeo resultado de 205 divulgações. Uma média de 111 matérias por mês falando sobre as ações,

rrojetos e programas da Amigos da Arte em todo estado.

Além de todo trabalho de mapeamento de ações, interlocução com amídia e interface com as ¿ireas intemas

da entidade, a Pridea também é responsável pela construção da autoridade e reputação da entidade enquanto

marca. A Agência fazundao contato e alinhamento de materiais com as assessorias dos artistas envolvidas

ras ações da Amigos da Arte a fim de criar narrativas únicas para os veículos de imprensa. Enfe as atividades

na agênci4 destacamos:

o Criaçäo de fluxo de informações interno: a partir de levantamento de infonnações com as ¿íreas

responsáveis pelas produções dos eventos e com a comunicação da Amigos da Arte, foi possível criar

um fluxo de pautas positivas, gerando notícias relevantes tanto para os veículos da capital quanto do

interior. A iniciativa resultou em publicações diárias de notícias, garantindo exposição qualificada

nos mais diversos cânais de imprensa;

Estratégia de divulgação: a partfu das pautas geradas internamente, os profissionais da Pridea

potencializaram as divulgações por meio da criação de ganchos regionais, que ampliaram o interesse

da imprensa. Também buscaram inserção da entidade em outras editorias a partir dos assuntos

gerados, ampliando aprópriapercepção de sua atuação, como um órgão de fomento à culttna;

o

7
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Autoridade: com maior produção de conteúdo, a organiz,açáo passou a ser procurada para dar

enhevistas não só sobre os temas divulgados, mas 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, fomecedores,

corpo técnico, a disseminação da diversidade artístico-cultural paulista e a qtralidade técnica, artística

e de governança da organização;

I)emandas espontâneas: o atendimento qualificado do jomalista prissou a ser não somente respostas

aos questionamentos, mas também o esclarecimento sobre o papel da oryanização na sociedade,

resultando na mudança de viés das matérias;

Gerenciamento de sensibilidades: com o objetivo de evitarpossíveis crises aPridea Comunicação

realizou um monitoramento de temas sensíveis e muitos deles foram tat¿dos de maneira diferente

para evitar possíveis exposições negativas;

Acompanhamento de entrevistas nos eventos: aAgênciarealizaandaacompanhamento de eventos

semanaiso como todas as edições daViradaSP Online, transmitidas ao vivo do Teafro Sérgio Cardoso;

Clipping de Notícias: produzido diariamente e encaminhadas mensalmente para os principais

gestores da organização;

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 jornalista de acordo com o objetivo de cada evento realizado pela entidade;

Qualificação de porta-vozes: a Pridea identificou potenciais porta-vozes para caÃaárea da Amigos

da Arte, atém da diretora-geral. Dessa forma, o interesse da imprensa passou a ser pela capacidade

de informação e näo pelo cargo do porta-voz.
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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

funbito nacional, mantida pelo empresariado do comércio de bens e serviços. A Pridea atuou no

gerenciamento da relação do Sesc TV com ¿ imprensa por meio de r.m tabalho consistente de assessoria de

imprensa.

Entre os principais trabalhos realizados est2io, por exemplo, o progtama Arquiteturas, do jornalista Paulo

Markuru que percorria ícones arquitetônicos do pals. Além disso, atuamos na divulgação do programa

Óperas, que gravou a temporada de óperas do Teafo Municipal de São Paulo, incluindo La Traviata. A

equipe da Pridea ComunicaçÍio 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 fonográfico brasileiro e mundial (que investe cadavezmais em produtos online),

o Selo Sesc, que pertence ao Sesc São Paulo, surgiu para fortalecer novos nomes do mercado, apoiando o

registo de artistas eruditos, com foco na diversidade cultural. A Pridea foi responsável por lançamentos de

CDs e DVDs de artistas como Tetê Espíndola, Bocato, Guing4 Quinteto Villa-Lobos, Fortuna, Itamar

Assumpção, Pepeu Gomes, Francis Hime, Tia Cida e Baita Negão. Todo o trabalho partia de um

planejamento esüatégico desenvolvido para cadaproduto, com o levantamento de todas as informações sobre

a concepção da obra" seus diferenciais e conceitos. Além da interlocução com os agentes do Selo Sesc, a

Pridea também mantinha forte dirilogo com os empresários e com os próprios artistas a frm de cria¡ 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

total,2.l52 matérias 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 ¡ireas do conhecimento,

além de propor debates em seus centros culnnais e desportivos no estado de São Paulo. Neste período, a

Agência atuou na divulgação de mais de 30 títulos, que permeiam os câmpos das artes visuais, antopologia,

arquitetura e urbanismo, cinem4 comunicação, design e muitos outros. Entre alguns dos principais liwos

divulgados estão a fotobiografia da atriz Fernanda Montenegro, a biografia de Tarsila do Amaral, um liwo

de fotos de Hilda Hilst, a biografia de Lévi-Strauss, um dos anüopólogos mais influentes do seu tempo, entre

outros.

As estratégias de divulgação passrrm pela organização de mailing específico para cada obra, além da

organização e divulgação dos eventos de lançamento, passando pela construção de todos os materiais de

livulgação, como a produção de notas, releases, artigos e sugestões de abordagens junto à imprensa.

A Pridea ta¡nbém acompanha e atua no atendimento aos jomalistas em eventos de grande porte, como Flip

e Bienal do Liwo, buscando espaços para os liwos das Edições em meio a seus concorrentes. A equipe

também produz e indica estratégias para melhor impactar os principais críticos liter¡irios do país por meio do

:nvio de liwos e materiais inforrnativos pam a melhor abordagem sobre cada obra.
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Cine Sesc

Divulgação do documentário "Eduardo Coutinho, 7 de outubroo', com direção de Carlos Nader, em 2015.

Com o objetivo de buscar alcance nacional para o filme sobre um dos principais documentaristas brasileiroso

a Pridea realizou um amplo mapeamento de todos os veículos de mídia do segmento, com forte interlocuçäo

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 sa¡nba da história do Brasil, com seis meses de apresentações de dança e música

'nstrumental, mesclando alguns dos mais renomados artistas brasileiros com músicos da nova geração. O

projeto contou com o trabalho da Pridea naëreade divulgação junto à imprensa, além de toda estruturação

da agenda de convidados e participantes e da produção e monitoramento de conteúdos nas redes sociais.

Para aumentar o engajamento do público nas plataformas digitais, a equipe produziu vídeos e fotos das

:rincipais atrações. Na área de imprens4 realizou agendas de relacionamentos na TV Globo, aproximando

os porta-vozes do projeto a jornalistas e produtores da emissora tendo em vista o apelo popular do projeto.

Como resultado a Expo Samba esteve presente na cobertura da principal emissora do país ao longo dos seis

meses nos principais telejornais.

Editora Contexto

Vencedora de v¿írios prêmios literiirios, entre eles l3 Jabutis e ainda os prêmios Casa Grande & Senzala, Clio

e União Latina, a Contexto é uma editora consolidada. Com foco na produção de livros nas areas de História"

Geografia, Economi4 Comunicação, Educaçäo, Linguística e Língua Portuguesa e Turismo, a empresa

ruNceu a partir da experiência do historiador Jaime Pinsþ com o universo editorial.
s.-

Y
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

fortalecer os diferenciais da Contexto no mercado editorial.

)
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A ação permitiu importante aproximação da editora e seus autores com players de destaque na mídia, como

a revista Veja e a publicação segmentada4Sl, expoente no segmento. Além disso, a Pridea criou um canal

direto de interlocução com críticos literários e especialistas no segmerrto, o que possibilitou um aumento

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 tinha como objetivo a

publicação de romances históricos. Como resultado, a marca Contexto p¿rssou a figurar em todas as

publicações envolvendo seus lançamentos, além de se tomar fonte de entrevistas do mercado editorial

brasileiro.
F*.
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Recicla Sampa

O Movimento Recicla Sampa, baseado em uma plataforma

online, 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, futoriais, jogos, materiais para impressão,

reportagens e notícias da cidade, do Brasil e do mundo a

plataforrra orienta e informa os cidadãos sobre a importância

de aumentar a quantidade de recicláveis e diminuir o volume

dos resíduos enviados aos aterros sanit¡írios da capital.

Atendimento : 05 I 03 12018 até 3 I I 1212020.

EMBRAPII

A Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industial

(Embrapii) tem por missão apoiar instituições de pesquisas

para que executem projetos de desenvolvimento tecnológico

voltado à inovação, 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 c¿unpos de inovação: tecnologias

em refrigeração, processamento de biomassas, materiais de

alto desempenho, engenharia submarina manufatura

aeronáutica, comunicações óticas e tecnologia de dutos.

Atendimento: 12/05/2015 até o momento.
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Secretaria Municipal de Educaçäo de São Paulo

Em dezembro de 2020, a Pridea assumiu o desafio de criar

um projeto de comunie,açäo paru a Secretaria Municþal de

Educação de São Paulo. A meta de se comunicar com uma

rede de 120 mil funcionrários, mais de um milhão de alunos e

quaho mil escolas se alia à retomada das aulas em meio à

pandemia do Coronavírus.

DETRAN.SP

A Pridea Comunicação assumiu o desafio de gerenciar aárea

de Assessoria de Imprensa e Comunicação do Detan.SP. O

órgão é responsável por planejar, gerenciar e executar ações

relacionadas à documentação para condutores e veí ulos.

Também fiscaliza e autua infrações de tânsito, produz

estatísticas, promove educação e gera conscientização e esta

presente nos 645 municípios paulistas.

O maior departarnento de trâ¡rsito da América Lattna é

responsável por: 29o/o da frota do país, 30 milhões de

veículos e 25 milhões de condutores registrados. Teve sua

frota triplicada nos últimos 10 anos e lida com a maior

transformação digital de sua história.

Atendimento : 21 109 /2020 até o momento.

ARTESP

A ARTESP - Agência Reguladora de Serviços Públicos

Delegados de Transporte do Estado de São Paulo - regula o

Prograrna de Concessões Rodovirá¡ias do Governo do Estado

de São Paulo há mais de20 anos. Sob sua gerência, estão 20

concessionárias, que atuam em 11,2 mil quilômetros de

rodovias, o que representa quase 3lYo da malha estadual,

abrangendo 283 municípios.

Atendimento : 061 05 12020 até o momento.
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A startup tem o propósito de aliar gestão de resíduos sólidos

domésticos recicláveis (não orgânicos) à mudança de

comportarnento, para a promoção 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 trocados por cr¡rsos, exrùmes, alimentação brásica"

experiênciaso descontos em supeÍnercado e muito mais. A

adesão é totalmente gratuita e sem taras de anuidade.

A startup também fomenta o crescimento da economia local

ao fomentar as tocas dos pontos em comércios da região.

Atendimento: Maio de202l até o presente momento.

Associação Paulista dos Amigos da Arte

Com 15 anos de históriA a Amigos da Arte foi a primeira

Organização Social de Cultura a ser certificada pelo Governo

do Estado de São Paulo, com quem mantém conhato desde

2004. A entidade, que atua em centenas de municípios

paulistas, é responsável por executar eventos como a Virada

SP, a maior festa cultu¡al do país, e o Festival Paulista de

Circo. Também administa o Teatro Sérgio Cardoso e o

Museu da Diversidade Sexual.

Atendimento: 13/0412020 até o presente momento.

Atendimento : 23 / 1212020 até o momento.
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BRG - Berkeley Research Group

Criada em 2009, a BRG é uma empresa multinacional com

experiência em Investigações Globais &, Serviços de

Assessoria emCompliancee Estratégi4 com mais de mil

profissionais distribuídos em 36 escritórios nos cinco

continentes. Estri presente nos Estados Unidos, Canadá;

Kuwait, Ausüália México, China, Reino Unido, Colômbia,

Cingapura e Panamá. A equipe da BRG para América Latina,

atendida pela Atelier, tem forte expertise em: suporte a

litígios, investigações de fraudes, busca de ativos,

reestruturação, contabilidade e computaçäo

forense, valuation, due diligence, compliance, aniâlise de

crédito e consultoria em construção.

Atendimento : 25 I 0812016 a 041 05 120L9.

Grupo A Educacional

Fr¡ndado em 1981, o Grupo A Educacional é uma rede com

quatro escolas na cidade de São Paulo - Aprendendo a

Aprender, Concórdia, Horizontes e Liceu Santa Cruz e uma

em Ourinhos - Saber -, no interior paulista. Conta ainda com

um braço social, que mantém três creches em parceria com a

Prefeitua de São Paulo: os Centros de Educação Infantil

Campo Limpo IV, Mhá Orube e Pirajuçara.

A Pridea Comunicação assumiu a Assessoria de Imprensa do

Grupo A com a missão de criar uma identidade de marca para

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

estratégico das redes sociais e a produção de conteúdo dos

sites e ouüos canais digitais.

Atendiment o: 0l /07 12014 a 06101 /2017 .

'irBRG

EDUCACIONAL
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Editora Contexto

Vencedora de vários prêmios literiirios, entre eles 13 Jabutis,

a Contexto é uma das mais importantes editoras brasileiras.

Com 30 anos de existência, a empresa tem foco na produção

de liwos nas areas de História, Geografi4 Economia,

Comunicação, Educação, Linguística e Língua Portuguesa e

Turismo.

Selo Sesc

Na conÍamão do mercado fonogrráfico brasileiro e mundial

(que investe cadavez mais em produtos online e reduz os

lançamentos "fisicoso'), o Selo Sesc, pertencente ao Sesc São

Paulo, surgiu em 2004 e oferece CDs e DVDs (além de

versões em sfreaming) de música popular, instrumental,

erudita e infantil, sempre seguindo a premissa de apoiar o

regisho de artistas que fazem a diferença e incentivar ações

voltadas à educaçäo e à diversidade de cultura.

Atendimento : 0l 10212014 a 30/ ll /2019.

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

programação do Sesc, a editora apresenta um catalogo

variado, voltado àpreservação e à difusão de conteúdos sobre

os múltiplos aspectos da contemporaneidade. Além dos

títulos impressos, as Edições Sesc vêm convertendo seu

catalogo 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 l0l 12018 a 0l l0l 12019.

)
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Instituto de Cultura Democr¡itica (ICD)

Promove o ideário democrático, por meio de cursos,

conferências, semin¿irios, congressos e outras atividades que

possrur contibuir para difundir e fortalecer esse valor no

Brasil.Com fone nabalho na área de acervos, incluindo

pesquisa da memória da política brasileira e ações paru a

rcD

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, universidades e

serviços públicos.

Atendimento : 2l / l2l20t8 a 04/ 07 12019.

Urban Systems

Atuando no Brasil há 18 anos, a Urban Systems é uma

empresa de inteligência de mercado e soluções esÍatégicas

que busca mitigar riscos de investimentos em projetos de

desenvolvimento urbano, imobiliário e econômico. Iâ

realizou análises e estudos em mais de 500 cidades do Brasil,

utilizando ferramentas de geoprocessaÍtento, marketing e

urbanismo. Anualmente produz o ranking de cidades

inteligentes, que elege os municípios com melhor

desempenho em área como educação, saúde, inovação e

transporte.

Atendimento : 09 10412017 a 05 lA7 D0l7 .

Atendimento : 0l I 03 12017 a 0l I 1, I 12018.
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Pet Trendsa re,T fRENDS
DISTRIBUIDORA DE PRODUIOS PET

Food Service Company

Fundada em 1988, é uma empresa de assessori4

planejamento, confecção de projetos e consultoria na área de

gastronomia. Pioneirano Brasil, sendo hoje a maior do ramo,

facilita e aprimora serviços operacionais de restaurantes,

bareso hotéis e hospitais. Atua em todas as fases do processo,

desde o projeto da obra até o treinamento de garçons, a

definição do cardápio e inauguração, por exemplo.

Atendimento : 05 I 0212016 a 05 I 0212019.

Cozinhando na Escola

O Cozinhando na Escola é um projeto de gastronomia

educacional e pedagógico 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 gastronomia, com orientação de consultores

especializados.

Atendimento : 04/ 03 12017 a 06 I 03 /2018.

preservação de patimônio histórico e cultural, o ICD atua em

importantes projetos em todo o país. Além da Brado

Retumbante (iniciativa que resgatou depoimentos relativos

ao movimento Diretas J{ participou da vinda do líder

espiritual Dalai Lama ao país. Realizou também, por

exemplo, um encontro com o ganhador do prêmio Nobel da

Paz Adolfo Pérez Esquivel, para promover campanha pela

criação da Corte Penal Internacional do Meio Ambiente.

Atendimento : 03 I l0 l20ll a 06 I 05 1201,3.
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FormArte

A FormArte iniciou sua história há120 anos, como Produtora

Cultural, com foco em Educação. Com o passar dos anos, a

Preservação da Memória e do Patrimônio Histórico se

solidificaram em $ra tajetória. Hoje, tem como desafio

formArte

Incorplan Engenharia

A Incorplan Engenharia wisceu no ano 2000. A companhiajá

participou de dezenas de obras e consolidou-se na área de

engenharia e construção, sobrefudo em intervenções de

Edificações Públicas e em Restauro de Patrimônio Histórico,

em todo o Estado de Säo Paulo. Atua com equipe própria para

reahzar instalações eléticas, hidráulicas e de ar-

condicionado. Ou seja" uma estrutura completa, que atende a

todas as exigências dos clientes.

Atendimento : l2l 03 12015 a 04/05 12017 .

INCORPLAN
¡¡¿tÈx^ara

KoneLoko

O Koneloko trouxe ao Brasil um conceito de alimentação da

Bélgica. O modelo de lanchonete focanaofertade batatafrita

no cone, com diferentes complementos, a preço justo e alta

qualidade. Com unidades espalhadas pelo Estado, foca no

bom atendimento, nánid9 e eficiente.

Atendimento : 041 05 /2011 a 05 /07 12019.

É uma importadora e distribuidora de produtos pet

multimarcas. Busca constantemente, no mercado

internacional, por produtos diferenciados, de alta qualidade,

durabilidade e ótima apresentação. Única representante no

Brasit da empresa Petco, a maior rede de produtos pet dos

Estados Unidos.

Atendimento : 0l /0612017 a 23 / 10/2018.
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Chapa Democracia

Concorrente nas eleições para o Conselho Deliberativo do

Clube Athlético Paulistano (CAP), a Chapa Democracia é

fonnada por candidatos e apoiadores que desejam maior

participação dos sócios nas decisões do Clube sempre com

ética, transparência e dedicação.

Atendimento :l2l 07 12017 a 04/ 1212019.

projetar e executar projetos sustentáveis, por meio de novas

tecnologias que não agridam o Patrimônio. A empresa

gerencia e estimula, via leis de incentivo à cultur4

instituições a preservarem seu Írcervo e pahimônio.

Atendimento : 05 /09 /2016 a 13 /03 12019.

ESTRUTT'RA FfSICA: INSTALACÕES. INFRAESTRUTT]RA E RECTJRSOS MATERIAIS

A Pridea Comunicação está plenamente capacitad4 tanto do ponto de vista humano/profissional, quanto

em suas instalações e equipamentos, ao atendimento previsto neste edital. Tendo sua sede instalada à rua

Capit€io Antônio Rosa, 376, 9o 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 comunicação do mercado, em São Paulo e em Brasíli4 especializados nas areas de atuação de nossos

clientes. As exigências relativas ao corpo de profissionais da empresa se estendem à rotineira atualização dos

recursos e equiparnentos disponibilizados para a melhor execução do tabalho.

Estrutura Instalada

' Pridea tem como sede um espaço corporativo de 200 m2 de área útil, localizado nazona Oeste da cidade

de São Paulo, entre dois grandes polos comerciais, as Avenidas Faria Lima e Paulista com excelente acesso

ao transporte público e serviços. Em um ambiente totalmente adequado às necessidades específicas do

J:
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habalho de comunicação, os colaboradores da Pridea desenvolvem suris atividades em anrbiente

climatizado, confortiível e integrado nas suas mais diversas ráreas, a saber: Diretori4 Coordenadoria

Executiva, Adminisüativo e Financeiro, Assessoria de lmprensa" Intemet, Redes Sociais, Vídeos, Produtos

Gráficos e Digitais e Monitoramento de Mídi4 além de Sala de Reunião e Videoconferênci4 Suporte em TI,

Copa, Cozinha e Banheiros.

Assessoria de Imorensa

o 8 estações de tabalho, contendo 8 computadores, 8 mesas, I cadeiras e 6 aparelhos de telefone.

o I sofü de dois lugareso estante, objetos e vasos decorativos

Redes Sociais. Produtos Grá4cos. Produtos Disit¡is e Desiqn Gráfico

o 8 estações de trabalho, contendo 8 computadores, I mesas, 8 cadeiras e 3 aparelhos de telefone

Monitoramento de Imprensa. Coordenqcio Executiva e Producão de Relatórios

o 8 estações de trabalho, contendo I computadores, 8 mesas, 8 cadeiras e 3 aparelhos de telefone

)iretoria

r 2 estações de trabalho, com 2 mesas,2 cadeiras, 2 computadores e 2 aparelhos de telefone

o 4 poltronas

o 2 gaveteiros

o I estante para liwos e documentos

o 2 armános de apoio

o Material de tabalho e objetos decorativos

Denartamento Administrativo e Financeiro

o 4 estações de trabalho, com 4 mesaso 4 cadeiras, 4 computadores e 4 aparelhos telefrnicos

¡ 2 armfutos de parede e2 armános-arquivo

)

I)enartamento Técnico

¡ 1 estação de tabalho, com 1 mesa" I cadeira" 1 computador e 1 aparelho telcfônico

Rua Capitão Antônio Rosa, 376,9o andar, Conjunto gl
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Sala de Reuniões e Videoconferências

¡ I aparelho de televisão 42" damarca LG

o 1 mesa de madeira com 8 cadeiras

r 1 aparelho de telefone sem fio Siemens

r 1 sistema de comunicação digltat Logitech, com câmera e microfone para videoconferência.

o I móvel de apoio para exibição de produtos

o I estação de trabalho, com 1 mesa de apoioo I cadeira, I computador e 1 aparelho telefünico

r I aparelho de TV a cabo -NET

Material de Uso Comum

e 2 impressoras a laser - HP Officejet Pro 8610

o 1 máquina de cafe, chá e chocolate Saeco

o 1 est¿nte com biblioteca de comunicação, acervo de livros e demais publicações

c 2 aparelhos de TV Samsung

. 2 aparclhos de TV a cabo -NET

Infonnática

o 30 computadores das estações de trabalho são e contêm:

¡ Modelo Desktop Dell Inspiron3647 Core i3 3.0 Ghz 4 GB de RAM IID 500G8

o Monitores 19 polegadas DellE19l0 Widescreen

o Teclados, Mouse, USB, Quietkey, Português, Opti, Black

o Mouses Dell USB dois botões

o 2 estações de rrabalho Imac corel 3l4gblltbl2Tpol - osx 10.11

o 2 notebooks DELL Vostro 3560 com processador Intel Core i3- 2.sGIrz4GB de RAM HD de 500G8

r Sistema comunicação imediata via internet, Skype

o Gravador de voz Panasonic US 550 -

Sistemas Embarcados de Comunicacäo

o Mailing de Únprensa Mærpress

Rua Capitão Antônio Rosa, 376, 9" andar, Conjunto 91
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¡ Ferramenta digital de monitoramento de intemet e redes sociais

r Plataforma digital de agendamento e posts no Instagran

r Photoshop, illusÍator, InDesing, Premiere, ferramentas que permitem criação e edição de imagens,

sites, produtos gráficos e digitais

o Banco de Imagem

o Platafonna para produção e edição de vídeos e animação

o Ferramenta de monitoramento e criação de e-mail marketing e outras funcionalidades para marketing

e campanhas

o Sistema de envio de mensagens de texto via SMS para compartilharnento de informações e notícias

r Agenda Google compartilhada

¡ Platafonna para gravação e edição de áudios

Softwares

o Microsoft OfFrce 2010 x 86

o Microsoft Office 2013 x64

o Microsoft Office 2016x64

o Microsoft Windows 7 PRO x 86

o Microsoft Windows Server 2008 STD 64x

r Microsoft Office Mac

o Adobe Creative Cloud for Mac para equipes

o Microsoft Windows 10 Pro

o Kaspersþ Antivirus Kaspersþ Small Office 4

o Kaspersþ Antivirus Kaspersþ Small Office 5

o Mobiledit Compelson Mobiledit cell basic

r Corel Draw

Infraestrutura de TI Instalada

o I Link de intemetNET 60MB

o I Link de internet TIM Live l00MB

¡ I Link de Voz VIVO 10 canais

Rua Capitão Antônio Rosa,376, 9o andar, Conjunto 91
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o 3 Pontos de TV por assinaturaNET

o 2 Switchs 48 portas 100/1000

o I Patch Panel43 portas CAT 6

¡ I Patch Panel24 portas CAT 5

o 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 Tl l0 Intel Xeon 4GB de RAM HD de lTB

r I No Break 1500 KVA

¡ 2 No Break 300 KVA

Demais Equinamentos

lþlefonia

o I Cental Telefônica Siemens (Hipafh - Office pro) - capacidade 16 troncos e 52 ramais (1); Interfaces

celulares (Chipcell ) + kit de instalação Q); Aparelhos digitais KS 12 tx;

Imagem. som e vídeo

o 4 aparelhos de telefone celular Samsung

r I câmera fotográfica Olympus

o 1 câmera fotogrráfica digital GoPro 60 D e acessórios

o 5 câmeras fotográfica/vídeo Flip

o I câmerade vídeo DVCam - PD 150

o I câmera digital de vídeo Samsung

o I câmera HD de vídeo - LIVR z1n

o IVTDVCamDSRI

¡ I VT HD FIVR M15

e 2 microfones lapela ECM 55b

,<

o

a

1 kit de Luz (spots de luz frtq2 microfones de mão, (Akai e Shure), I bateria de longa duração, cabos

de áudio, prolongas, tripés, I mesa de áudio Behringer

Acervo de vídeos

Rua Capitão Antônio Rosa, 376, 9" andar, Conjunto 91
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SISTEMATICA DE ATEI\DIMENTO

A Pridea Comunicação irá implantar um sistema de comunicaçäo eficazpara atendimento às demandas de

imprensa e comunicação da Secretaria de Logística e Transportes (SLT), pNþ vinculada ao Sistema de

Comunicação do Estado de São Paulo (SICOM).

O atendimento durantetodaaexecução do conûato, contarácommetodologiadesenvolvidapelaPridea, que

inclui rotinas e processos de sucesso comprovados pelos mais de 15 anos de atendimento ao poder públioo,

com alguns dos mais complexos programas de comunicação integrada do Brasil. A metodologia engloba

quatro etapas: Diagnósticoo Planejamento, Implementação e Avaliação.

As duas etapas iniciais - Diagnóstico e Planejamento -, desenvolvidas a partir das diretrizes e necessidades

1a SLT, serão base para o habalho contínuo de Implementação e Avaliaçilo, que acontecerão durante toda

a extensão do contato.

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 apés a aprovação para início de trabalho

De imediato, aPridea iniciaráumdiagnóstico daatual estruturade comunicaçäo, sobremaneirade imprensa,

da Secretaria de Logística e Transportes. Tal ação será facilitada devido à experiência da pasta na fuea

pública. Nesta fase será possível explorar os desafios, as variáveis e os eventuais problemas que possam

servir de obstáculos. O diagnóstico será realizado por profissionais experientes de distintas áreas, com Ã
diferentes expertises, em busca do mais completo resultado.

Para o diagnóstico, os profissionais rcalizarão uma "imersão" em todas as ¡áreas ligadas à SLT. Assim, serão

detalhados os objetivos a serem alcançados, com a elaboração de um ceniário macro, que inclui a análise

v
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retoativa da exposição em mídia e a interpretação de pesquisas desenvolvidas pela Pridea junto a jornalistas

e formadores de opinião, confonne os detalhes abaixo explicitados:

,/ Anrilise da exposiçäo em mídia: tal análise permite mensurar e avaliar a presença em mídia do Governo do

Estado de São Paulo, ou seja, a "saúde da sua marca". Auxilia sobremaneira na definição de parâmetros e

objetivos. De imediato, a Pridea iniciará o monitorarnento de mídia, ação que permitirá comparação em

tempo real enfe o passado e o presente, permitindo que o futuro seja planejado.

/ Cenário macro: define a situação abrangente que a Pridea terá de enfrentar, em face dos objetivos deflrnidos.

r' Interpretaçño de Media Audiû a Pridea Comunicação aplicará um questionário junto aos principais

veículos e formadores de opinião a fim de aferir o relacionamento entre esse público e o Governo de São

Paulo. A ferra¡nenta 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.

r' 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 a determinação de metas a serem atingidas,

sempre seguindo as premissas da Secretaria de Logística e Transportes e da própria Secretaria Especial de

Comunicação. Será executado um "road map" para a comunicação, com as seguintes ações tiiticas:

r Criação de um cronogr¿rma de ações importantes, com possíveis oportunidades de comunicação a

curto, médio e longo prazoi

¡ Elaboração de matriz de riscos, com mapeamento de temas sensíveis e definiçäo de abordagem a cada

tema;

o ldentificação de "influenciadores", pessoas da mídia que podem levar mensagem adiante de maneira 
>:

râpidae certeira;

o Definição de mensagens-chave a serem difundidas via mídia;

r Elaboração de mafriz de oportunidades, que irá gerar a difusão de serviços de relevância para ^T
população.
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2 - PLAI\EJAMENTO

Prazo de Execução:

5 dias apés o diagnóstico

Este será o momento de pensar o fi,rturo, de elaborar como será a base da comunicação da Pridea. Ao longo

do tempo, a rotina permitirá que o trabalho se molde à expectativa da SLT, mas já de início a Agência irá

elaborar um planejamento que servirá para definir ações de comunicaçäo 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, cronograma, prioridades, prlblico-alvo,

estratégias, porta-vozes, mensagens a serem tansmitidas, plano de ação e plano de gestão de crises.

3 - IMPLEMENTAÇÃO

Prazo de Execuçilo:

Início imediatamente após o término do planeiamento

Todos os pontos elencados anteriormente têm como objetivo uma implementação eftcaz de uma gestäo de

comunicação. Processos e métodos já testados e com result¿dos comprovados serão seguidos à risca em uma

estruturada rotina de tabalho. Isso irá maximizar os resultados positivos do Governo do Estado de São Paulo,

aprimorando o diálogo com a população e, como consequência" a prestação de serviço.

A implementação terá compromisso permanente com a celeridade do atendimento, com a boa relação com a

mídia, com a elaboração correta de materiais a serem distibuídos, com o cumprimento de prazos e com a >\
oferta de feed-back constante à Secretaria de Logistica e Transportes e à Secretaria Especial de

Comunicação (Secom). Além do atendimento reativo, a equipe de comunicaçäo da Pridea estará apta a

colocar em prática ações proativas planejadas. Todas as atividades terão em comum procedimentos pré-

definidos, permitindo, assim, a otimuação de projetos e ações. Os seguintes documentos serão

de acordo com o assunto a ser hatado:

)

(rt
\
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¡ Calendrário de atividades, eventos, possíveis problemas e oportunidades;

¡ Papers de posicionamento, Q&A e demais informações;

o Indicações de melhores priáticas e procedimentos para gestäo de crises;

¡ Press-kits;

o Mailings de imprensa;

o Perfis de veículos,iornalistas e demais fonnadores de opinião;

o Contatos de porta-vozes e demais técnicos e gestores da SLT;

o Mapa de tarefas;

o 2 Relatórios diários de atividades.

4 - AVALIAÇAO

Prazo de Execução:

Imediato, ocorrendo em concomitância à implementação

Além dos dois relatórios de atividades diários, a Secretaria de Logfstica e Transportes e a Secretaria

Especial de Comunicação receberão um relatório quinzenal e um relatório mensal de avaliação. A saber:

O primeiro sobre a esüatégia no período, com resultados obtidos, além de propostas para os 15 dias

seguintes;

O segundo, com o consolidado do mês anterior.

(mais abaixo pormenoriznmos como serão os relatórios)

o

Todas as ações realizadas peta equipe da Pridea Comunicação terão mensuração constante, permitindo

alterações e adequações ao longo de sua execução. Os resultados serão aferidos mediantes a exposição de

mídia e seu impacto na sociedade. A avaliação dos objetivos mais abrangentes poderá ter o apoio de pesquisas

de opinião. Tanto a análise de mídia quanto a avaliação de resultados permitirão revisäo periódica do '=-

diagnóstico e do planejamento, permitindo a redefinição, se assim for preciso, de estratégias e até objetivos.

Metodoloeia de Atend¡mento

)
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A pridea irá forma¡ um grupo de profissionais que tabalhará diretamente para o atendimento ao solicitado

neste edital para a SLT, de maneira integrada. A metodologia que será colocada em pratica 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, 10 jomalistas estarão à disposição da Secretaria de Logística e Transportes e da Secretaria

Especial de Comunicação, conforme determina acargahorária 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 da Pridea Comunicação, de diferentes experiências, formações e

capacidades, para uma fioca de informações que tem se mostado sempre proveitosa.

A equipe trabalhará presencialmente no período das 6h àsz2h,diariamente. Após esse horário, profissionais

se manterão de plant€io telefônico por meio do celular. Aos finais de semana e feriados haveút equipe de

plantão 24 horas por dia, presencialmente ou por telefone. Havera 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 quatidade do serviço, obrigatoria¡nente cumprindo as

exigências de formaçäo brásica e experiência profissional comprovadas.

De forma sucinta, a pridea elenca abaixo processos para o pronto atendimento que poderão ser implantados

conforme a definição da SLT, garantindo, assim, o intercâmbio pennanente de informações, avaliação de

prioridades, fornecimento de rápidas respostas à imprensa e oportunidades de ações junto à mídia.

¡ Reunião semanal para planejamento;

o Reunião mensal para apresentaçäo de resultados;

o Reunião mensal para avaliação de resultados, oportunidades e próximas ações.
5-

Todos esses procedimentos poderão ocorrer de maneira online, se assim desejar a Secretaria de Loglstica e

Transportes (SLT) e a Secret¿ria Especial de Comunicaçäo. È-
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Modelo

É importante 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 jomalistas e apure de

maneira completa as pautas solicitadas. Um protocolo de indagações é incentivadoo buscando levantar todos

os pontos de dúvidas e necessidades do jornalista solicitante.

O trabatho de busca por infonnações também é outo ponto a ressaltar. Muitas vezes, mais do que apurar

corretamente a pauta a ser respondid4 o tabalho de verificação interno, no órgão ou empresa-cliente, é mais

importante. Além dos dados a serem respondidos, a equipe da Pridea se aprofrrnda e procura diferenciais,

números e novidades para compor as narrativas.

O mesmo acontece na proposição de pautas. A Pridea não abre mão do trabalho propositivo (quando o

assessor de imprensa sai à frente a sugere pautas ao colega jomalista que trabalha em veículo de

comunicação), que deve acontecer diariamente, e de maneira segmentada, sempre completando o trabalho

reativo (quando recebe-se demanda de imprensa).

Os principais horários das redações são respeitados, assim como todos os profissionais e influenciadores são

mapeados por iárea de interesse, fazendo com que o contato seja feito de modo a facilitar a rotina do

profissional e aumente seu interesse pelo assunto que estii sendo oferecido pela assessoria de imprensa.

Todo dia, a equipe coordenada pela Pridea Comunicaçllo deve enviar releases à imprensa, segmentando o

assunto tratado, tanto por tipo de veículo, abrangência (regional, estadual e nacional) e assunto. O

procedimento potencializa as chances para o tema ganhar espaço na imprensa regional e nos diferentes tipos

de mídia.

Treinamento de Porta-Vozes e Mailing

A utilização de porta-vozes é constante, já que é valonzada pela imprensa, exatamente por propiciar

explicaçäo pomrenorizada sobre o assunto tratado. Todos os porta-vozes são previamente selecionados e

Rua Capitão Antônio Rosa, 376, 9o andar, Conjunto 91
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capacitados, exatamente prira que passem de maneira clara a mensagem mais correta. O objetivo é fixar

mensagens, alinhar discursos e reforçar técnicas que proporcionem mais eficácia aos porta-vozes em dezenas

de situações, inclusive gestâlo de crise.

Porta-vozes bem preparados podem ser fortes aliados em estratégias de comunicação. A sensibiliz,açäo de

gestores para a importância da comunicação faz parte deste treinamento. O alinhamento do discurso é

essencial para evitar percepções errôneas.

Além disso, um mailing com cerca de 52 mil 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

Diariamente, a Pridea enviará à SLT e à Secretåria Especial de Comunicação relatórios de trabalho de seus

profissionais. Serão dois envios diários: um no início da tarde - relatando demandas e providências da area

de Comunicação no período da manhã" e um à noite completo, com a previsão de reportagens para 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 anterionnente para divulgação ou esclarecimento, reportagens obtidas,

reportagens neutalizadas e reportagens dem¡badas, além de números sobre matérias positivas, negativas e

neutras e tempos de entrevistas de gestores. O mensal: relatório geral sobre o trabalho da Assessoria de

Imprensa e Comunicação. Este relatório terá:

Sumrário executivo: texto resumindo o acontecido em relação à imprensa no mêso com as ações

tomadas pela Assessoria;

a Resumo numérico de atividades: tabela com números relativos a atendimentos à imprens4 follow-

ups, apurações, textos publicados e materiais produzidos; .-t-
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Atendimentos a pedidos de veículos: tabela com a quantidade de atendimentos à imprensa" com

separaçäo para cadajornal, TV, rádioo 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 exposição na mídia: gráficos que demonsfem a avaliação diária de reportagens, com, além

do total, segmentações por tþo de veículo, órgão afetado, cidade veiculada e veículo;

Matérias publicadas na mídia: cópia de todas as reportagens publicadas na imprensa sobre o órgãoo

no período;

Papers produzidos;

Eventos e Produtos: lista explicativa de todos os eventos realizados pelo órgão, com suas respectivas

informações;

Planejamento Esûategico e Operacional: descritivo da elaboração de ações estratégicas a ütrto, médio

e longo prazo1'

Monitorarnento de Imprensa: resultado no período do monitoramento de imprens4 identificando o

veiculado sobre o assunto no mês anterior.
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Divisão da Eouine - 10 Profissionais

I Gerente de Conta

Será chefe da equipe, sempre em trabalho conjunto com os profissionais da Secretaria de Logistica e

Transportes e da Secretaria Especial de Comunicação. Durante todo o diq o contato entre a Secom e o

gerente de conta será rotineiro. Este profissional será o responsável por manter a linha de conduta da equipe

fiel ao indicado pela Secretaria Especial de Comunicaçãoo além de avaliar e planejar esûategicamente, em

cor{unto com os profissionais da Pridea, contatos e reuniões entre membros dos órgãos e da imprensa e

apoiar a seleção e qualificação de porta-vozes para contato com profissionais de mídia.

Juntamente com os colaboradores alocados na Pridea, o coordenador-geral terâ reuniões semanais com

gestores da SLT para definições de pautas, agenda da semana e ajustes que se fizerem necessários.

Coordenação Geral: Fl¿ivia Gonzalez de Souza Braz

o I Coordenador de Imprensa - Manhã

Profissional responsável pelo intercânrbio direto entre o gerente de conta e os demais integrantes da equipe

de assessoria de imprensa. Também será responsável pela elaboração e estratégias de divulgação das ações

e projetos da Pasta, atuando ta¡nbém na avaliação dos resultados obtidos. Manterá diariamente o fluxo de

informações entre as equipes da manhã e da tarde. Todas as respostas passadas à imprens4 assim como

sugestões de notas ou dados, deverão ser autorizadas pelo coordenador que estará constantemente em contato

com os gestores da SLT e da Secretaria Especial de Comunicação. Também será responsável pelo chamado

fechamento do dia, atuando tanto na produçäo do relatório que subsidiará a Secretaria Especial de

Comunicação com as demandas do dia seguinte

Gerente de Imprensa: Juliana de Sordi Gattone

a 1 JornalÍsta de Dados

A Pridea manterá um jornalista dedicado ao gerenciamento de informações da Secretaria de Logistica e

Transportes, tendo a incumbência de atualizar o banco de dados para subsidiar a Secretaria Especial de

Comunicação, de acordo com suas demandas. Também produzirá relatórios sobre ações, projetos e serviços

e fornecerá, sempre que necessário, dados importantes prÌra as próprias Unidades de Imprensa do Govemo,

oferecendo subsídios, com o olhar de jornalistas, para divulgações e atendimentos à imprensa.

-.<
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JornaHsta: Wania Aparecida Torres da Silva

o 2 Assessores de Imprensa (manhã)

Estes profissionais serão responsáveis pela interlocução direta com jornalistas, veículos de mídia e

formadores de opinião no período da manhã. Estarão em contato respondendo a todas as demandas e

oferecendo pautas e sugestões de conteúdos jomalísticos que possrrm virar matéria. Daút todo suporte à

Gerência de Imprensa e manterá os profissionais da Secretaria Especial de Comunicaçäo informados sobre

o trabalho.

AssessoreszLiztro Silva Bueno de Oliveira

Ana Lucia Venerando

3 Assessores de Imprensa (tarde)

Estes profissionais serão responsáveis pela interlocução direta com jornalistas, veículos de mídia e

formadores de opinião no período da tarde até o fechamento do dia. Estarão em contato respondendo a todas

as demandas e oferecendo pautas e sugestões de conteúdos jornalísticos que poss¿rm virar matéria. Dará todo

suporte à Gerência de Imprensa e manterá os profissionais da Secretaria Especial de Comunicação

informados sobre o üabalho. Também criará o relatório a ser enviado à Comunicação do Governo do Estado

de São Paulo com as matérias relacionadas à SLT.

Assessores: Sergio Leopoldo Vaz

Décio Trujilo Jr

Sergio Antonio Corrêa Vaz da Silva

Jornalista para Informações e Papers

Um jomalista ficará exclusivamente incumbido para o levantamento de informações relativos à pasta

e aos temas do setor a fim de elaborar papers com dados relevantes e atualizados. O objetivo é >\
subsidiar o secretário e demais representantes da entidade para as participações em eventos, reuniões

e enconffos com a imprensa. Tarrbém ficará incumbido de envio papers para Secom e para as

Unidades de Imprensa do Governo. As informações colhidas serão compartilhadas com os demais

profissionais da equipe de assessoria de imprena

Jornalista: Marcelo Moreira d¡ Silva

o
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l Pauteiro

Um jomalista será o responsável pela busca de pautas, ou seja, a pessoa que buscará denho da

entidade assuntos que possam ser disseminados para a imprensa dento das diretrizes e coordenadas

da Secretaria de Logistica e Transportes. Os assuntos serão alinhados e discutidos no âmbito da

Secretaria Especial de Comunicação e poderão pautar agendas e compromissos do Govenrador do

Estado. Esse profissional também cuidará da criação de sugestões de eventos e de seus respectivos

planejamentos. Também ficará a cargo deste profissional a redação de artigos a serem assinados por

gestores da SLT ou outas fontes indicadas pela Secom.

Jornalista: Luciana Torres Canarim

Rua Capitão Antônio Rosa, 376, g" andar, Conjunto 9l
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Orqanosrama Equine Secretaria de Logística e Transnortes
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OUALTFICACÃO DA EOUIPE DE PROFISSIONAIS

Mais de 12 anos com nós-s{aduacão

l-Flávia Gonzalez de Souza Braz

Flávia Gonzalezde Souza Brazé formada em jornalismo pela Universidade Metodista de São Paulo, Flávia

BraztemMBA em Marketing Digitat pela ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing). Realizou

diversos cursos na érea, como o Training Program Google Anal¡ics, Gerenciamento de Projetos e

Planejamento de Comunicação em Meios Digitais, 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 pasta, 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

e 2013. Coordenou o setor de Comunicação e Imprensa da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo

entre 2013 e 2015.

Atuou em campanhas políticas e foi Gerente de Conteúdo na A2ad Comunicação. Participou da implantação

de diversos projetos na iirea pública e privada. Coordenou algumas campanhas, entre elas o programa de

proteçäo ao Pedestre da Prefeitura de São Paulo, em 201l, 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 comtrnicação do Instituto Butantan. Também foi editora de revistas

institucionais da pasta.

passou pelo Dirírio 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 \
de 2016 até o presente momento é Diretora Executiva e Coordenadora de Imprensa da Pridea Comunicação,

responsável pela elaboração e implantação das estratégias de comunicação da Agência. Além de coordenar

e participar de encontros de relacionamentos com representantes da imprensa nacional.

\__
/

2*Iuliana de Sordi Gattone
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Juliana de Sordi Gattone formou-se em 2000 em Comunicação Social, com Habilitação em jomalismo.

Dossui MBA pela Fundação Getulio Vargas. A profissional tem ampla experiência nos principais setores -
poder público, grande imprens4 agências e corporações, atua .hâ 25 anos no mercado desenvolvendo e

liderando projetos de comunicação para diversas rireas (saúde, consumo, polític4 turismo, lazer,construção

civil, serviços, varejo).

No poder público foi secretária-adjunta de comunicação na Prefeitura de Santo André. Atuou como

repórter e editora-chefe no Diário do Grande ABC de 2000 az}}g.Integrou a equipe de novos projetos no

Grupo Estado de 2010 a2012. Foi gerente de atendimento de relações com a mídia de20l2 a2013 na

agência E2MPD PR Comunicações. Na CDN Comunicação, atuou como Gerente de Comunicação de 2015

a2017. Ainda tabalhou na Máquina Cohn & Wolfe e InnerVoice Comunicação Essencialo ocupando

cargos de gerência e direção de projetos. Na Pridea Comunicação, atualmente, é gerente executiva,

atendendo clientes como o Detran e a Artesp.

De 8 a 12 anos com pós-graduacão

3-Wania Aparecida Torres da Silva

Wania 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 jornal Folha Dirigida

enÍre 1992 e 1994. Trabalhou também na Editora Jornal Liwos do Brasil onde atuou de 1994 até 2001. Em

2002, foi para a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). A jomalista também atuou como

assessora de imprensa da Fundação Faculdade de Medicina de 20A3 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 (CDHLI) de 2013 a2016.

Mais de 12 anos sem oós-graduacão

'-Lâzalro Silva Bueno de Oliveira

Formado em Filosofia pela Universidade de São Paulo, Lá2,arc Silva Bueno de Oüveir4 jomalista

profissional de acordo com o Decreto Lei no 972169, atuou como repórter da revista O Bondinho de 1970 a

l972,naarea de cultura. Eml972 foi repórter de variedades do Jornal da Tarde, eml974 teve umapassageq
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pela Rádio Mulher, como apresentador e produtor e no mesmo ano transferiu-se pam a TV Globo, onde

'rabalhou até 1980 como repórter de cidades e variedades do jornal Bom Dia São Paulo, além de participar

em edições especiais do Jomal Hoje. Em 1977 üabalhou na Folha de S. Paulo como repórter de cidades e

cultura. Na Rádio e TV Bandeirantes foi locutor e entrevistador nas ¡áreas de cidades, urbanismo, consumo e

cultura enfe 1980 e 1985. Ainda em 1985 hansferiu-se prira Fundação Padre Anchieta, onde ficou até o ano

2009. Nessa empresa atuou na criação e montagem do setor de jornalismo 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 coberh¡ras de eventos como a FLIP (Festa Litenária Internacional de Parati) e colaborou

com progr¿rnras como o Roda Viva.

5- Ana Lucia Venerando

Ana Lucia Venerando é formada em Comunicação Social em 1987, com habilitação em Jornalismo. Tem

mpla experiência no atendimento de contas públicas e privadas de diversos segmentos, principalmente nas

ríreas 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 divulgaçäo dos programas da pasta, além

de produzir conteúdo editorial (releases, notas, artigos e texto para o site).

Também trabalhou como revisora e repórter da Editora Técnica Especializad4 empresa responsável pelas

'evistas "Carga & Transporte" e *4x4 OffRoad". Também atuou como repórter no jornal Diário do Grande

ABC nas editorias de Cidade, Geral, Polícia e Cultura" de 1996 a1997. Desde 2010, trabalha na pridea

Comunicação como gerente de relações com a mídia. Responsável pelo gerenciamento de clientes da

Agência, como por exemplo da Organiz-açäo Social Amigos da Arte, Oryanização 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 Jornalismo, pela

Faculdade de Comunicação Sociat Crásper Lfüero, em 1990. O profissional atuou em importantes veículos tr=.

de imprensa, enfe eles no jornal Folha de S. Paulo, como repórter e editor assistente de editorias como

Economia e Política. Trabalhou n¿ß mesmas editorias no Grupo O Estado de S. Paulo. Também foi editor-

xecutivo do extinto jomal GazetaMercantil, atuando nos cademos Nacional e Economia. Foi ainda editor-Q-
executivo do jomal Diário do Grande ABC. Na TV Gau:etq 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

2001 e Top l0 na categorialazer e serviços do Ibest ZO0l.
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7- Sergio Leopoldo Vaz

Formado em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, Sérgio

Leopoldo Rodrigues começou sua ca¡reira como repórter de cidades, cultur4 política e economia do jornal

Úhima Hora, onde permaneceu de 1976 a 1977, transferindo-se para o Grupo Estado em 1977. Lá, foi

repórter especial de geral e economia do Jomal da Tarde até o ano de 1988. No período de 1992-1995

integrou a equipe da Gazeta Mercantil, onde foi editor-assistente e repórter. No ano de 1996 trabalhou na

Rádio Excelsior como coordenador de jornalismo, e na TV Manchete como chefe de reportagem. No mesmo

ano ainda participou do processo de criação da Rádio Globo Rural, do Grupo Globo de Rádio. De 1998 a

2012, integrou a equipe do Di¿irio do Comércio, jomal da Associação Comercial de São Paulo, onde passou

pelas funções de repórter especial de economia e polític4 chefe da assessoria de comunicação da entidade,

e finalmente chefe de gabinete e assessor da presidência da ACSP.

8- Décio Trujilo Junior

Jornalista profissional há 38 anos, Décio Trujülo Junior formou-se pela Faculdade Cásper Líbero de São

Paulo. Fez pós-graduação no Curso Master de Jornalismo para Editores pelo Instituto Internacional de

liências Sociais (IICS) de São Paulo, em convênio com a Universidad de Navarra (Pamplona/Espanha).

Possui ampla experiência em veículos impressos. De 1980 a 1986 atuou como produtor e editor da Divisão

de Publicações Infanto-juvenis da Editora Abril. E de 1988 a 1990 foi editor do Guia do Estudante da Abril.

Foi repórter, chefe de reportagem e editor de Geral das editorias de educação, saúdeo religião, polícia, cidade,

ciência comportamento de 1990 a 1992no Jornal da Tarde.

No jomal O Estado de S. Paulo, atuou como chefe de reportagem e editor de Geral enü:e 1992 a 1998. Depois

ingressou na Gazeta Mercantil onde foi editor dos cademos Grande São Paulo e Turismo, entre 1998 e 2000.

Em 2001, foi chefe de redação naGazetaMercantil Informações Eletônicas. Em 2002 voltou a

GazetaMercantil como editor do caderno Estado de São Paulo e chefe da editoria Gazetado Brasil, de R

economia regional. Em 2004, foi editor de política. Também foi editor do Jomal da Tarde entre 2007 e 2012.

Neste mesmo ano, retornou ao Estado de S. Paulo como coordenador do projeto do portal do Jomal do

larro. Foi também chefe de redação da Agência Brasil. Na iárea pública coordenou a assessoria de imprenru?
da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo de 2004 a2005.

9- Sergio Antonio Corrêa Vaz da Silva
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Começou na profissão em 1972, no antigo Jornal da Tarde, onde ficou até 1984. Embora seu registro

funcional aponte o cargo de Noticiarista, utilizado à época pela empresa para defrnir v¿árias funções

jornalísticas, nesse período foi repórter, copydesk e editor-adjunto da editoria de Reportagem Geral. Integrou

o grupo que fundou a revista Afinal, da Editora C, na qual foi editor de Geral, de Cultura e redator-chefe

entre I 984 e 1988. Neste ultimo ano regressou ao Grupo Estado, onde ficou ate l992como chefe de redação-

adjunto da Agência Estado. Em março de 1993, assumiu o cargo de redator-chefe da revista Marie Claire, da

Editora Globo, onde permaneceu até fevereiro de 1995. No mês seguinte retornou à Agência Estado, desta

vez como Editor, cargo que ocupou até2001, quando assumiu a função editor-chefeo responsável pelo portal

do jornal O Estado de S. Paulo.De2004 a2006,como editor-executivo do jornal O Estado de S. paulo, atuou

como editor de texto. Possui ampla experiência na elaboração de textos jomalísticos.

l0-Luciana Torres Canarim

Luciana Torres Canarim é jomalista formada em Comunicação Social pela Pontificia Universidade Católica

do Rio Grande do Sul. Atuou em veículos impressos e TVs. Além de gerenciamento de equipe, contas de

clientes, estratégia, gestão de crise, assessoria de imprensa e mídia tainig. Também habalho em edição de

notícias e hansmissões ao vivo de telejonrais, produção de conteúdo para impressos, porùais redes sociais e

conteúdo paxa a imprensa. De 1992 a2}l3,tabalhou na TV Cultura na chefia de reportagem e como editora
'le economia do Jomal 60 Minutos. No progr¿Ìma Matéria Pública" também da TV Cultura, foi editora de

Intenracional. Em 1990, atuou como editora de geral TV Globo. Em1997,voltou à TV Globo como editora

free-lancer em programas especiais. Em 199l,foi redatora do cademo Cotidiano da Folha de São Paulo. Foi

diretora de produção da TV Bandeirantes de 2005 a setembro de 2010
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