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3.2.1.1 Raciocínio Básico

A indústria de alimentos brasileira se destaca nos cenários econômicos nacional e intemacional. O

setor represerfi.ar l0,6yo do Produto Intemo Bruto (PIB) do Brasil e gera 1,68 milhão de empregos formais e

diretos - o que mais emprega no País. O Brasil é o segundo maior exportador de alimentos indushializados

do mundo, levando seus produtos para 190 países, e, mesmo em2020, um ano abalado pela pandemia da

Covid-I9, o faturamento dessa indústria cresceu l2,8yo.

O cenário é positivo, porém competitivo, com múltþlosplayers e segmentos; e também desafiador,

com o desperdício de alimentos sendo um dos maiores obstáculos2 para a sustentabilidade e o combate à

fome e aos impactos ambientais, pilares dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel da Agenda2030 da

Organização das Nações Unidas (ONU)3, da quat o Estado de São Paulo é signatrário indireto. Entram nessa

equação, ainda, novos paradigmas importantes, como a mudança de comportamento dos consumidores, cada

vez mais exigentes em relação aos produtos que consomem.

Neste contexto, as políticas públicas não só devem responder, mas se antecipar às novas

determinações. É necessário ampliar o debate sobre tendências e requisitos de qualidade para os diversos

agentes da cadeia alimentícia e, para a sociedade, sobre a imprescindibilidade do setor - afinal, a população

mundial deve atingir 9,7 bilhões de pessoas até 20504, e colheit¿s locais ou orgânicas, com capacidade de

produção reduzida, não suportariam a demanda. Usar métodos e inovações para suprir de forma eficiente a

necessidade de alimentos seguros e de qualidade, visando à saúde pública do mercado interno mas também

à competitividade do Brasil no mercado extemo, ao mesmo tempo em que todos os elos da cadeia -
agricultores, distribuidores e comerciantes - se comprometam a conservar e proteger os recursos naturais,

estão entre as principais providências do setor.

É crucial, ainda, combater, junto à opinião pública, mitos que circtrndam a indústria de alimentos,

como a de que os alimentos processados são sempre inferiores ou fazem mal. A começar pela própria

definiçãos de alimentos processados, produtos in natura que passam por qualquer mudança ente sua origem

e o momento de sua disponibilidade para consumo, desde uma lavagem, corte ou um congelamento para

preservar os nutrientes e expandir o frescor, até o embalamento

alimentício, enriquecido com vitaminas ou fibras, por exemplo.

e a formulação completa de .produto

l Levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos htþs://bit.lyl37aorE1
2 Reportagem da "Folha de S. Paulo" sobre sustentabilidade https://bit.tyl376ÆZc
3 Página da ONU sobre os ODS no Brasil h@s://bit.tyl3x9oYk3
4 Relatório da ONU sobre crescimento populacional https://bit.þ3x5CiGh
5 Documento da Universidade de Harvard sobre alimentos processados htþs://bit.þ3x5CAgl
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Com a missão de dar apoio científico para o desenvolvimento tecnológico do setor de alimentos do

Brasil e atender as exigências de adequação as novas demandas do mercado, a Secretaria de Agricultura e

Abastecimento do Estado de SÍ[o Paulo (SAA), por meio do Instituto de Tecnologia de Alimentos

(ITAL) 6, se destaca no complexo cenário nacional e global ao atuar em forte parceria com o setor produtivo,

por meio de multþlas ações amparadas em gestå[o para a qualidade. Criado em 1963 e alavancado por um

convênio da pasta com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), que

possibilitou o treinamento de técnicos no Brasil e no exterior e a construção de prédios, laboratórios e

equipamentos, o órgão integra a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegécios (APTA) e é referência

em pesquis4 desenvolvimento, assistência tecnológica" inovação e difusão do conhecimento nas ¡áreas de

embalagem, transformaçäo, conservação e segurança de alimentos e bebidas.

O instituto tem tido papel fundamental na história da indústria alimentícia no Brasil. Nos 80 e 90, por

exemplo, caracterizados por altos índices de inflação e a aberh¡ra do país para o comércio internacional, o

setor foi pressionado a oferecer produtos mais baratos e diferenciados. As indústrias tiveram que se

modificar, melhorar processos, criar novos produtos, com nov¿ts embalagens. Muitas vinham até o ITAL

buscando adequação a esse cenário competitivo, conta documento comemorativoT dos 50 anos da entidade.

As atividades do ITAL são concentradas em três grandes areas: ciência e qualidade; tecnologia; e

embalagem. A area de ciência e qualidade abrange laboratórios de análises químicas, físicas, sensoriais e

microbiológicas. Jâ a área de tecnologia inclui unidades especializadas em produtos cárneos, cereais,

chocolate, balas, confeitos, produtos de panificação, laticínios, frutas, hortaliças, engenharia de processos

industriais e tecnologia de pós-colheita. A de embalagem, por fim, possui setores especializados em materiais

metálicos, de vidro, plástico, celulósicos e de distribuição e transporte. São projetos em diversas frentes,

como tecnologias que ampliam o "tempo de prateleira" dos produtos e viabilizam o aproveitamento de

resíduos; iniciativas ligadas à saúde do consumidor e à segurança de alimentos, como o desenvolvimento de

produtos diet, light e funcionais; e serviços de consultoria, capacitação e análises para empresas, com isenção

e competência (amparados por certificagões como a NBR ISO/IEC 17025, do Inmetro).

Como entidade comprometida com a pesquisa e capacitação, o ITAL tem um progr¿rma de pós-

graduação desde 2015. O mestrado em "Ciência e Tecnologia de Alimentos", aprovado pela Capes, estimula

a criação de produtos mais saudáveis, sustentaveis e seguros, em consonância com a atual dinâmica da

indústria global de alimentos. Algumas disciplinas são oferecidas com entidades como a

6 Site do ITAL htþs://bit.lyl3zKx7Nx
7 Documento Comemorativo dos 50 Anos do ITAL htþs//bit.lyl3jldN{kj

Rua Capitão Antônio Rosa, 376, 9o andar, Conjunto 91

I Tel: 11 3807.6146o o Jardim Paulistano I São Paulo - SP I CEP 01

o3



Universidade de Nottingham, do Reino Unido. Outra estrutura de destaque é a Platafoma de Inovação

Tecnológica (PITec), criada em 2010 para estreitar o relacionamento com os stakeholders,do setor e

identificar as necessidades do mercado e areas esfatégicas para inovação. Dentre suas ações estêio a

rcalizaçäo de estudos baseados em fatos, dados estatísticos e conhecimento técnico-científico, como a Série

Brasil Trends 2020 e o projeto Alimentos Industrializados 2030, disponíveis gratuitamente online e que

reunem amplo conhecimento acumulado e informações estratégicas, beneficiando milhares de empresas e

facilitando o acesso pela sociedade brasileira a produtos alimentícios de qualidade.

Reforçar e ampliar o entendimento dos cidadãos e dos variados segmentos da sociedade quanto ao

papel fundamental do Governo do Estado de Säo Paulo, por meio do ITAL, para o setor de alimentos no

Brasil, são ações que devem partfu de un planejamento de comunicação cuidadoso.

De acordo com an¿álise qualitativa de mídia (medía audít) realizadapela Pridea Comunicação para

esta conconência, que realizou entrevistas junto à imprensa local e nacional, poucos jornalistas

demonstraram um maior entendimento sobre o escopo de atuação do ITAL, ou até mesmo de seu vínculo

com a SAA e o Governo do Estado. Os jornalistas mais bem-informados do nosso levantamento foram da

"IstoÉ Dinheiro', "Valor Econômico" e '.EPTV Ribeirão Preto", mídia segmentada de economia e

agronegócios, ou regional. Já uma produtora da *TV Gazeta" e umajornalista que escreve sobre gastronomia

para veículos diversos afinnaram desconhecer o Instifuto, apesar de alimentação ser um tema recorrente em

suas matérias. Também chama a atenção todos os respondentes considerarem os alimentos processados

prejudiciais à saúde, o que reforça a necessidade de desmistificar essa ideia e reforçar os significativos

impactos positivos da indusnia de alimentos na economia, rua qualidade de vida e na promoção do

desenvolvimento sustentável no País.

A Pridea acredita que a comunicação é a base para o melhor entendimento dos cidadãos sobre as

ações de governo e o impacto que elas têm na vida de todos. Sendo assim, a divulgação do ITAL deve passar,

fundamentalmente, pelos propagadores de informação e opinião - imprensa e influenciadores. Para trazer

maior visibilidade aos projetos do Instituto, às suas aplicações práticas e aos impactos positivos para o

desenvolvimento sustentável e à sociedade, a equipe da Pridea estruturou um Plano de Açäo, estabelecido

em premissas e pilares descritos a seguir, em que o papel fundamental e a atuação multidisciplinar do ITAL

se tornam mais reconhecidos. O Plano deve colocar em prática uma ampla divulgação, em diferentes

plataformas, das políticas públicas em prol da indúsnia de alimentos em São Paulo e no Brasil, incentivando

assim o engajamento da sociedade e o reconhecimento do trabalho do Governo do

do País em um cenário repleto de desafios e oportunidades.

3.2.1,2. Plano de Ação
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a) Estratégia de relacionamento com a mídia

O Governo do Estado, por meio da SAA e do ITAL, atua com protagonismo no cenário dos desafios

e das oportunidades trazidos paruaindústria de alimentos e bebidas. Em conformidade com o que há de mais

modemo em processamento de comida no mundo, o Instifuto se ampara em métodos que garantem um

suprimento abundante, seguro, conveniente, acessível e nutritivo. Nesse contexto, a Pridea acredita que é

crucial considerar todos os agentes do setor agroalimentar, de uma ponta à outr4 para uma divulgação

eficiente e inclusiva, reunindo diferentes perspectivas a respeito do setor. Nosso trabalho tem por mote o fato

de que governos inovadores vêm a comunicação como intrínseca aos serviços que o Estado entrega. O fluxo

de informações a que todos são expostos diariamente e a velocidade com que se propagam tomam vital uma

postura atenta" proativa e veloz, seja para conigir informações equivocadas ou falsas, seja para aproveitar os

assuntos do momento e gerar conteúdo de relevância.
J.
É preciso reconhecer os esforços já empreendidos pela equipe de comunicação. Porém, a Pridea

acredita que é possível explorar ainda mais o potencial, junto à imprensa e à mídia em geral, das ações do

ITAL no fomento a uma indústria indispensável para o contexto do desenvolvimento sustentavel tão caro ao

Estado - e, a curto pÍazo,na retomada econômica e no combate à fome agravados pela pandemia da Covid-

19. Segtrndo AnáIise de Mídia rcalizadapela Pridea para esta concorrênciA detalhada adiante, apesar de a

maior parte das matérias envolvendo a pasta ser positiv4 muitas vezes os conteúdos reproduzem releases

enviados aos jomalistas, geralmente com linguagem técnica ou formal, dificultando o entendimento de quem

não esta familiarizado com temas relacionados à indústria de alimentos e bebidas e enfraquecendo a

estratégia de se valer dos forrnadores de opinião para gefür conteúdos engajadores e de maior alcance.

Detectamos também outro problema envolvendo especificarnente o ITAL, que vai ao encontro da

desinformação de alguns profissionais da mídia entrevistados para o nosso media audit: o fato de o Instituto

não ter sido identificado como um órgão do Governo do Estado. Chama a atenção ainda que, apesar de

contar com um portal próprio e um subportal para o projeto "Alimentos Sustentaveis", da PITec, o ITAL

tem pouca representatividade nas redes sociais, estando presente no Linkedin e no Youtube mas sem contas

oficiais no Twitter, Instagram e Facebook - os meios preferidos de obtenção de informação por um público

amplo e jovems. Segundo levantamento da consultoria internacional Ketchume, 66% dos consumidores

qnerem mais notícias das companhias e representantes da indústria alimentícia em geral, e 50o/o esperam que

isso seja feito por meio das mídias sociais. A consultoria salientou também a dos

I Matéria do "Meio Mensagem" sobre consumo de informações pelos jovens bit.lyl3xjfROs
e Levantamento da consultoria Ketchum sobre engajamento em redes sociais httpstlbit.lyl2WBwyHP
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"evangelizadores de comida", que têm o poder de mobilizar as escolhas dos consumidores: 40% deles

compartilham opiniões sobre marcas e comidas. A Pridea acredita que é imperativo levar esses achados em

consideração para uma divulgação efetiva e alinhada com as demandas de consumo de comida e de

informação. "Os influencers querem saber como as companhias tornam suas vidas e as de suas crianças

melhores", aponta Linda Eatherton, sócia e diretora global de boas práticas para alimentos e bebidas da

Ketchum. O Twitter, segundo ela, é a rede preferencial, com o Instagram vindo em seguida.

Contando com profissionais experientes em atendimento a contas do setor público e, ao mesmo

tempo, com um time antenado aos novos tempos, como especialistas em redes sociais, jornalistas de dados e

infografistas, a Pridea sugere explorar melhor as platafonnas e os bancos de conhecimento existentes e criar

nov¿ts frentes, reforçando a imagem do ITAL como protagonista em ações do setor e com maior repercussão

nas redes sociais. Sugerimos ûabalhar também uma divulgação amparada em visualização de dados e em

cases, que demonstrem claramente os bastidores e a correlação prática dos projetos do Instifuto com as

melhorias que proporcionam a diferentes elos da cadeia alimentícia e aos cidadãos.

Reforçar a divulgação do ITAL possibilita também o reconhecimento do trabalho e do esforço dos

profissionais que ali atuam. Apartir dapesquisa que envolveu análises quantitativas e qualitativas, a Pridea

se baseará em cinco pilares estratégicos para o desenvolvimento de seu Plano de Ação junto à comunidade,

à imprensa e aos formadores de opinião. São eles:

- Comunicar fatos e evidências sobre a produção modema de alimentos levando em cont¿ uma audiência

variada - mídia, empresários, cientistas, consumidores -, combatendo mitos e uma crescente animosidade

aos produtos processados e industrializados. Serão trabalhados, continuamente, os bene cios dessa indústria,

como a saudabilidade, a qualidade, a segurança e a sustentabilidade desses produtos, além do custo reduzido,

maior conveniência, menos desperdício, geração de empregos e melhoria na qualidade de vida;

- Divulgar o ITAL como entidade comprometida com a responsabilidade social e o desenvolvimento

sustentável, preocupada em aprimorar rß relações com a sociedade por meio de diversas ações que buscam

a inovaçäo, a transformação e a inclusão das comunidades locais em suas políticas;

- Reforçar a imagem do ITAL como um órgão moderno e eficiente, de visibilidade internacional com

porta-vozes de excelência, que prioriza a ciência, o conhecimento e as melhores práticas mundiais em

produção de alimentos e bebidas e que estabelece, tanto com empresas do setor quanto com

uma relação franca e de confiança;

- Destacar, junto à mídia, a estratégia do ITAL de gerar projetos de inovação; realizando

para estudar tendências do setor de alimentos e bebidas; e estabelecendo parcerias e redes de colaboração

com os setores público, privado e outros stakeholders, sempre amparados em isenção e competência;
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- Consolidar e explorar pautas e conteúdo em múltiplos canais, de forma adequada aos segmentos com

os quais se pretenda comunicar, por meio de rectrsos digitais e expertise alinhados com as ultimas tendências

em comunicryfuo exhaindo da base de dados sobre ciência e tecnologia de alimentos e bebidas informações

estratégicas e histórias reais, destinadas a toda a sociedade brasileira.

Paraaexecução deste Plano, a Pridea estabeleceu premissas e determinou ações detalhadas a seguir.

- "Desenhando o ITAL": privilegiar a experiência de usuário a partir de um conteúdo baseado em

números. Isso será feito a partir da integração de bancos de dados das diversas estruturas do ITAL e dos

parceiros, com posterior extração analítica dos dados e técnicas de storytellirzg e visualização criativa de

estatísticas. O levantamento perrnite criar pautas de forma criativq como infográficos com apelo visual e

alto nível de segmentação - poderão ser personalizados para veículos regionais; por mídia especializada em

cada segmento da cadeia alimentícia; por coberturas de negócios; por pautas comportamentais em saúde,

gastronomia e nutrição; por pautas ambientais; e para coberturas de maior escopo. A divulgação nesses

moldes favorece a transparência e abrange as especificidades de cada caso e público a receber as informações.

- "De todos para todos": ampliar o banco de personagens, de diversos perfis - consumidores, empresários,

técnicos e cientistas, ativistas, médicos, ativistas ambientais e de direitos humanos, chefs, especialistas em

alimentação-, cujas histórias comprovem os benefTcios do process¿rmento de bebidas e alimentos nos

negócios e no dia-a-dia. Dessa forma, serão oferecidos para os veículos de imprensa, além dos conteúdos

convencionais de divulgação, personagens que poderão compor e humanizar as notícias.

-'oCom apalavrd': mapear os principais especialistas e profissionais que atuam no ITAL. A intenção é

criar um documento com os principais nomes para disponibilizar à imprensa e para assessorá-los em

participações de eventos. A prátticareforça o nome da entidade como celeiro de profissionais de excelência,

atuando na construção de imagem moderna e com propósito, ampliando sua legitimidade junto aos cidadãos.

A Pridea sugere ainda algumas ações dentro do tema "Instituto de Tecnologia de Aümentos -
com a finalidade de ajudar o órgão a se comunicar mais efetivarnente:

- Mapeamento de canais de comunicação: aprática inclui os canais oficiais do Governo, da SAA

ITAL e gatante, com base nos objetivos detalhados anteriormente, uma comunicação assertiva junto aos

públicos-alvo das ações. A construção de um estreito relacionamento com a mídia permitirá que as ações

sejam mais bem-assimiladas pela sociedade e ampliará o diálogo com diversos públicos. Em parceria com a

equipe do Governo, a Pridea darâ subsídios aos profissionais da comunicação digital na produção de

conteúdo para outras plataformas, garantindo uma conversa ativa com os usu¡irios e fi.mcionários da entidade.

- Planejamento eshatégico e definição das principais mensagens: os conteúdos trabalhados com esses

púbticos serão sugeridos pela Pridea e alinhados com a Secretaria, o ITAL e su¿¡s estruturas; os parceiros,
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tanto públicos quanto privados; institutos de ensino e pesquisa; empresariado; e representantes da sociedade

civil, garantindo assim a unidade dos discursos dos porta-vozes e materiais divulgados para a imprensa.

- Gerenciamento e prevenção de crises: é importante que a SAA, por meio do ITAL, esteja preparada

para lidar com problemas operacionais e de imagem, 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 possam

ocoffer a partir deles na imprensa ou n¿N redes sociais. O material será submetido à Secretaria Especial de

Comunicação (Secom) e afializado mensalmente, ou mediante novos pontos sensíveis e fatos de mídia que

envolvam o órgão e sua reputação.

b) Ações a serem desenvolvidas pela contratada junto à mídia

Com base nas premissas e metodologias descritas acima, a Pridea implantará ações focadas no

relacionamento com veículos de imprensa e formadores de opinião. O objetivo é informar a população e

grupos específicos, além de mostrar caminhos que levam ao desenvolvimento da indústria de alimentos e

bebidas em São Paulo e no Brasil, com beneficios para a sociedade e o meio ambiente nas mais variadas

frentes e tendo o ITAL como referência. O órgão será enfatizado como condutor de um progr¿rma inovador,

em diálogo com o mundo e conectado com as melhores práticas globais, por meio de uma estrategia de

divulgação segundo a qual a assessoria de imprensa atuará proativamente. O cronogtama englobará, a curto

¡¡Mo, ações tradicionais, como coletivas de imprens4 postagens e envio de releases, até, a médio e longo

prazos, novas abordagens visando diferentes públicos, a seguir:

- Dados: reunir, por meio dos bancos de dados dos centros, programas e parceiros, um leque de

informações que a Pridea julga pouco exploradas em todo o seu potencial. São fontes de dados diversos: das

revistas científicas do ITAL, como a "Brazilian Journal of Food Technology"l0; aos bancos de dados dos

centros especializados, a exemplo do Ecodatall, do Centro de Tecnologia de Embalagem, o primeiro banco

de dados do Brasil na iárea de Embalagens e Meio Ambiente, com inforrnações como coleta seletiva e

reciclagem. Destacamos ainda o potencial de documentos como a série Brasil Trends 2020 e a Indústria de

Alimentos 2l3},trabalhos que priorizam a transparência na comunicação ao reunir iniciativas de empresas

do setor para melhora do perfrl de nutrientes, redução de perdas e desperdícios e da pegada de carbono,

eficiência no uso de água, e tansparência na comunicação com os consumidores. Por meio

10 Brazilian Journal of Food Tecbnology h@s://bit.þ/3faJ5rQ
11 Texto do ITAL sobre o Ecodata https://bit.lyl3BSqevy
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analisados e comparados, podemos demonstrar graficamente, por exemplo, o quão danoso pode ser o

desperdício de alimentos e como a indústria pode combatêJos: só em 2020,12 a perda de alimentos que

ocorreu do campo até a casa do consumidor no Brasil, considerando somente soja e milho, foi de 2,9 milhões

de toneladas. Esse volume representa 1,22o/o de toda a produção dessas commodities no ano passado,

equivalendo a um prejuízo de R$ 4,5 bilhões ou, em perdas nutricionais para a população que deixou de ter

acesso a esses alimentos, 194 gigacalorias, 12 mil toneladas de proteína e 24 mil toneladas de carboidratos.

- Questão de escolha: série de matérias, elaboradas pela equipe da Pridea, para serem veiculadas no

portal do ITAL, nas redes sociais do Governo ou enviadas as redações, com entrevistas de diferentes

personagens das cadeias de suprimento alimentar (fazendeiros, empresários, consumidores, influencers e

especialistas) envolvidos em questões relacionadas a tecnologia, nutrição, saúde pública, economia

doméstica, dentre outros. O que levar em conta na hora de alimentar um indivíduo, sua família e toda a

comunidade? Serão abordadas as respostas a essa e oufas perguntas de acordo com as particularidades de

cada grupo, como características da comunidade, situação sócio-econômica, estilo de vida e necessidades

nutricionais. O intuito é demonstrar como os produtos que chegam à mesa das pessoas, graças à atuação

direta ou indireta do ITAL, impactam o desenvolvimento sustentiível e a vida de todos.

- Ações educativas: divulgar as ações do Instituto para letramento de crianças, adolescentes e jovens em

escolas e centros comunitários a respeito de alimentação, seus processos e contextos, intercalando teoria e

exercícios práticos. Dentre os ensinamentos, podem estar: a definição do que é um alimento processado, com

exemplos práticos dos diferentes grcus de processamento; como é o procedimento pelo qual o alimento passa;

quais são os beneficios desses alimentos em termos de seguranç4 nutrição, sabor, conveniência e

acessibilidade; como funciona a cadeia de suprimentos; e qual é seu impacto econômico, tanto local quanto

nacional. Ao desmitificar preconceitos e ideias errôneas sobre o tema junto aos mais jovens, será criada uma

nova cultura e eles poderão atuar como facilitadores e propagadores de conteúdo em su¿ts comunidades. A

iniciativa será registrada e replicada no portal e nas mídias sociais do ITAL, além de maierial para a imprensa

conforme o perfil dos veículos.

- Port¿l Alimentos Processados - do fisico ao sensorial e social: transformar o portal já existentel3 sobre

alimentos da PITec, do ITAL. Atualmente, o conteúdo é dividido por módulos: "O que são Alimentos

Processados", "Benefícios dos Alimentos Processados" e "Mitos e Fatos". A Pridea valonza a importância

estratégica dessa iniciativa e pretende ampliá-lq mantendo sua finalidade educadora. A

12 Reportagem da "Folha de S. Paulo"Sobre desperdlcio de alimentos https://bit.lyl3i9Oamg
13 Portal Alimentos Processados, do ITAL https://bit.lyl3BskPEu
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equipe desenvolva um conteúdo não só em texto, mas também em vídeo, imagens e infográficos, com

ressonância em redes sociais - inclusive nas contas oficiais do ITAL que serão criadas onde o Instituto ainda

não marca presença -, mantendo o procedimento-padrão atual de submeter informações à revisão de um

Comitê Técnico-Científico. A Pridea tem por inspiração o portal do museu Alimentariuml4, €ñ Veveyo na

Sríçu, inteiramente ded.icado à alimentação e nuhiçäo. Iniciativa da multinacional Nestlé, o local tem, em

seu portal, uma extensão do conteúdo das mostras presenciais, com textos curtos, cases) infográficos,

animações, garnes e iíreas para cursos. São recursos que colocam o aprendizado teórico em prática e

conscientizam sobre comida" nutrientes, transformações quÍmicrß e o ato de comer em sio ajudando a

desmistificar o universo da indústria de alimentos e bebidas e conduzindo o usuário por diferentes aspectos

da alimentação dentro de um contexto histórico. A ideia é apresentar o alimento como um ato fisico, sensorial

e social, segundo a definição do próprio diretor e curador do museu, o neurocientista Nicolas Godinot. Para

ele, as preocupações crescentes com os sistemas alimentícios e o futuro da comida, especialmente

relacionadas à ingestão de nutrientes e o impacto na saúde, deixam de considerar a mobilização de toda

sociedade, por meio dos diversos agentes da cadeia de valor, processos e expertise envolvidos,Pü& que cada

produto esteja disponível e chegue com qualidade ao consumidor. E ilustam o quão indispensável é a

comunicação, com suporte da mídia" para que se transmita uma mensagem clara e educadora.

- Fóruns e plenárias de cara nova: divulgar de forma multimídia os eventos organizados pela PITec, do

ITAL, que reúne lideranças da industria de alimentos e bebidas para discutir estratégia e inovação. As

palestras têm sido um instrumento importante para divulgar as informações geradas pelas pesquisas

realizadas e, com o intuito de reforçar essa eshatégiU aPridea sugere formatar apresentações completas do

Secret¿írio ou de gestores responsáveis pelo ITAL nos parâmetos do TED Talk, estilo mundialmente

consagrado de palestras curtas e impactantes, com apelo emocional aliado à demonstração de fatos. Godinot,

o neurocientista diretor do Alimentarium mencionado anteriormente, salienta que trabalhar apenas com fatos

pode não funcionar bem, porque enquanto a informação apela ao sistema cognitivo, a alimentação se

relaciona às emoções. "Cientistas costumam achar difícil formular discursos que despertem emoção. Penso

que comunicadores estão aptos afazê-lo",acredita. É uma estratégia de grande visibilidade, desde viralização

da palesta nas redes sociais a chamadas na imprensa tradicional.

- Lives e webinars: divulgar a realização online de debates técnicos, que

específicos, como boas práticas do setor de gelo e aproveitarnento de resíduos.

14 Portal do Museu Alimentarium https://bit. ly/3 iTJsFI
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- Podcast: trabalhar em temas que possam interessar a um público mais amplo, como o impacto da

pressäo dos consumidores e das mídias sociais sobre a maneira de produzir alimentos; tendências de consumo

em alimentação; perspectivas da agroindústria etc.

-Universo ITAL: material de divulgação, com linguagem acessível e em multiplos formatos e

plataformas, sobre jargões do setor.

- Bastidores do ITAL: divulgar o trabalho dos profissionais como os do Grupo Especial de Segurança

de Alimentosl5, abrangendo o contole de todas as etapas da cadeia produtiva, desde o campo até a mesa do

consumidor. Sugerimos, por exemplo, mostrar como se dão a identificação e o controle de riscos à saúde

pública; a aplicação de certificações de qualidade na produção; a avaliação da exposição a contaminantes

químicos pela ingestão de alimentos; dentre outros processos da rotina de trabalho desses profissionais.

- Tempos de Clean Label: divulgar, em material multimídianos portais do ITAL, o que é umaprodução

clean label - preocupação da indústria e do ITAL em atender às demandas crescentes do mercado por

produtos sem aditivos, mais saud¡íveis e produzidos em um contexto ético e sustentável. Demonstrar, por

meio de entrevistas, cases e infográficos, que para elaborar produtos do tipo, é preciso não só reduzir a lista

de ingredientes como fazer com que os alimentos sejam processados por técnicas tadicionais, reconhecidas

pelos consumidores, como defumação, fermentação, congelamento, cozimento, secagem e moagem.

Vegetais ricos em nitrato, por ex€mplo, quando submetidos à fermentação, viram fontes nafurais de nitrito,

elemento que substitui o de origem sintétic4 tornando-se uma alternativa mais saudável para a cura de carnes.

Os novos alimentos também devem ser seguros, microbiologicamente, püâ sua comercialização e, muitas

vezes, é necess¿ário rcalizar testes com patógenos para assegurar a inocuidade dos produtos.

- ITAL Sustentável: divulgar nos portais e nas redes a atuação do órgão em prol da sustentabilidade, com

menor impacto ambiental, realizando, por exemplo, enhevistas com os especialistas sobre a avaliação de

materiais de fonte renovável para embalagem; tecnologia para extração de óleo e produção de biodiesel de

matérias-primas diversas; desenvolvimento de novos processos para obtenção de etanol de cana-de-açúcar

etc. O objetivo é repercutir iniciativas e achados dos estudos no portal, nas redes sociais e empautas pensadas

para cada veículo de comunicação e influenciador, de acordo com o perfil de suas respectivas audiências.

- Think Tanks Comer e Beber: formatação de conteúdo para debates multidisciplinares sobre tópicos

pertinentes à indústria de alimentos e bebidas, situando a Secretaria e o ITAL em uma tendência global de

novos formatos de difusão do conhecimento e criando multþlas possibilidades na mídia. A

ls Texto do ITAL sobre o Grupo Especial de Segurança de Alimentos h@s://bit.lyl3l8YiNS
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ideia é convidar representantes de diferentes segmentos da sociedade paxa exercitar a discussão franca e

democrática de ideias, situando a pasta como um órgão fansparente e acessível.

- Papo com famosos: podcasf de entrevistas com famosos nas áreas contempladas pela indústria

alimentícia. Por exemplo, podemos convidar chefs, ou influenciadores nas areas de saúde e nutrição.

- Regionalizaçäo e segmentação dos conteúdos: para atuar de forma assertivajunto a diversos públicos,

a Pridea produzirá releases, notas e conteúdos regionalizados e divididos por temas relacionados aos

segmentos contemplados pela atuação do ITAL. Por meio do levantamento de informações com gestores da

entidade, a agência utilizaútdados para impactar os veículos de imprensa regionais e da mídia especializada.

- Núcleo de rádio: núcleo na equipe de comunicação para falar com as rádios de todo o Estado. Serão

oferecidas entrevistas com porüa-vozes, além de notas e levantamentos exclusivos.

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

periodicamente, a percepção e o entendimento dos jomalistas sobre as políticas desenvolvidas pelo ITAL e

pela SAA para aferir suas opiniões sobre o atendimento da assessoria de imprensa do órgão. O objetivo é

ouvir os principais repórteres e profissionais, dos mais importantes sites e veículos de imprensa, identificando

melhorias no suporte à produção de conteúdo. O questioniirio será aplicado pela própria Pridea a partir de

uma ferramenta utilizada rotineiramente em seus projetos.

- Reunião de pauta semanal: é fundamental contar com uma assessoria de imprensa proativa, que sugere

pautas e não apenas age confonne as demandas chegam. Serão propostas pautas sobre todos os assuntos

denho do escopo de atuação da SAA e do ITAL, sempre com o objetivo de estabelecer diálogo constante

com a sociedade. Os assessores discutirão assuntos levantados com ¿N ¿ireas internas da pasta ao longo da

semana e possíveis encaminhamentos a veículos e editorias específicas.

- Encontros com jornalistas: acreditamos ser de suma importância promover conversas informais de

gestores e técnicos com profissionais da imprensa nas redações ou em localidades de atuação da pasta para

aproximação e esclarecimento de dúvidas institucionais e sobre políticas públicas.

A SAA tem profissionais e especialistas renomados e qualificados: dar voz a eles é valorizar o tabalho

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

atuará junto à mídia propondo que estes porta-vozes, com ênfase para os do ITAL, segundo proposto por

este edital, se posicionem com frequênci4 dentro de suas areas de afuação. Para tanto, sugerimos:

- MediaTraininge capacitaçäo de porta-vozes. aPridea, em conjunto com a Secretaria,

os gestores e especialistas mais adequados para responder por cada demanda e realizarâ treinamentos

cosfumeiramente aplica a seus clientes. A prática prepara os gestores para se posicionarem melhor
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entrevistas, tanto individuais quanto coletivas. A capacitação inclui etapas teóricas e práticas e disponibiliza

materiais de apoio.

- Agência de Notícias: abastecimento di¿írio das novidades envolvendo o órgão. O conteúdo,

produzido pelos profissionais da Pridea, poderá ser adaptado a diferentes plataformas.

- Canal no Youtube: divulgação dos vídeos produzidos para a SAA, que serão utilizados em eshatégias

de comunicação multþlataforma.

- Monitoramento e Avaliação: todos os dias, a Pridea acompanhará a repercussão das ações e da

imagem da pasta nos veículos de comunicação para avaliar como estiâ sendo retratada e corrigir evenfuais

equívocos ou problemas. Serão produzidos relatórios para subsidiar a Secom e os gestores do órgão.

- Torpedo-lmprensa: serviço para manter gestores e Íßsessores de imprensa atualizados sobre

veiculações na imprensa. Assim que uma reportagem envolvendo a SAA ou um de seus órgãos e progrcmas

for veiculada em TV, rádio ou site, uma mensagem será enviada por celular para nossa equipe. Todos os

assuntos relacionados ao órgão serão monitorados. Caso aconteça algum problema, como a publicação de

uma informação equivocada, os gestores podem agir rapidamente.

c) Materiais a serem produzidos

- Releases: envio di¡írio para imprensa regional, estadual e nacional para informar os veículos de

mídia sobre ações, projetos e novidades envolvendo a secretaria;

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

a superintendência da SAA e do ITAL e com diretores para que as informações repassadas envolvendo o

governo estej am alinhadas;

- Forrnatação de conteúdo opinativo: artigos de opinião assinados pelo Secretario, pela diretoria do

ITAL e demais técnicos e especialistas; 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. A participação do órgão em eventos mais espontáneos e arrojados reforça a imagem de

modemidade e é uma oportunidade para quebrar estereótipos e ideias pré-concebidas, além de gerar

visualizações e compartilhamentos nas redes sociais.

- Notas: busca por espaços esüatégicos em jornais e revistas com dados relevantes da

pesquisas, estatísticas ou novidades que serão implantadas.

- Newsletter mensal para funcioniirios: apráúica desperta o sentimento de pertencimento e

engajamento dos profissionais das diversas estruturas da Secretaria e do ITAL.
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- WhatsApp Imprensa: envio de releases e notas adaptadas à plataformapara informar os jomalistas

que cobrem sustentabilidade e temas relacionados a economia, direitos humanos, meio-ambiente, educação

etc. A Pridea realizaút o envio por meio de ferramenta propria.

- Guia de Perguntas e Respostas: o material será compartilhado com os principais porta-vozes da

SAA e com a equipe da Secom para alinhar discursos.

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

imprensa envolvendo a pasta. O conteúdo, importante em casos emergenciais, será para os gestores do órgão.

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

e do Governo 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 divulgaçäo de cases de boas

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

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

serem divulgadas. O informativo poderá servir de suporte para entrevisks de porta-vozes do govemo.

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

responsáveis pela comunicação digital. O conteúdo poderá ser todo produzido pela Pridea.

- Planejamento quinzenal: a Pridea produzirá material com a estratégia desenvolvida para o período,

bem como com as principais matérias publicadas, a serem enviadas à Secom.

- Relatórios diários e mensais de análise de mídia: medem como a imprensa tem tratado progr¿unas e

políticas públicas da SAA. Diariamente, será enviado um resumo de todo o tabalho realizado no dia, com

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

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

aniilise do desempenho da Secretaria e das políticas públicas de sustentabilidade no dia e terá indicações e

sugestões de posicionamento sobre matérias que foram publicadas. As notícias serão classificadas como

positivas, negativas ou neutras.

3.2.1.3. Oportunidades de mídia positiva

1) Imagem atrelada a um tema que desperta interesse universal - alimentação -,

múltiplas possibilidades de pautas favoráveis ao Instituto
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Com a crescente preocupação da sociedade voltada a uma alimentação saudável, ganha destaque a

política do ITAL de transferir o conhecimento acumulado em sua produção e pesquisa nas areas de ciênci4

inovação e tecnologia.

Essa tansferência gera novos produtos, processos e embalagens, além de aumentar a qualidade e a

produtividade industrial, reduzindo custos de produção, melhorando as condições nuticionais da população

e levando a outras ações destinadas ao aumento da competitividade do setor de alimentos e bebidas paulista

nos âmbitos local, nacional e internacional.

Importante destacar que os estudos realizados pelo ITAL por meio da IPTec situam o órgão como

referência, sendo um porta-voz recorrente do setor. Como exemplos, temos duas matérias de veículos com

perfis bem diferentes mencionando o Instituto como referência para treinamento: uma da matéria da revista

de economia e negócios "Forbes"l6 sobre confecção de chocolates, e ouûa do portal regional R3l7 sobre

fabricação de iogurtes.

As ações sugeridas pela Pridea no Plano de Comunicação concebem uma divulgação que mostra a

questão da saúde do consumidor como cenüal nas políticas públicas da SAA e do ITAL.

A partir dessa premiss4 nos amparÍrmos em um conteúdo trabalhado para diferentes platafoÍnas -

sites, redes sociais, eventos, capacitação e rodas de conversq denfie outros -, e em variados formatos - textos,

imagens, infográficos e vídeos para comporem releases, entrevistas, reportagens, artigos e posts. O

chamamento para o debate de influencers e figuras famosas, como chefs, reforça a possibilidades de as ações

divulgadas serem replicadas e retrabalhadas pelos veículos de comunicaçäo, conforme seus segmentos e

perfis editoriais.

2) Imagem do ITAL como player fundamental no fomento à tecnologia, à saúde, à economia e

ao desenvolvimento sustentável

O fato de o Instituto ser composto por centos especializados e projetos de pesquisa e inovação

tecnológica, atuando em parceria com diversas entidades nacionais e internacionais e tendo como uma de

suas diretrizes a constituição de uma plataforma de apoio ao desenvolvimento do agronegócio no Estado de

São Paulo e no Brasil, origina um material rico em estatísticas e panor¿lmas que servem de

estratégicas para empresas e referênciaparutoda a sociedade.

16 Reportagem da
17 Reportagem do

"Forbes" sobre o ITAL https://bit.ly/2VkWRkx
*Portal R3" sobre o ITAL https://bit.lyl3zOVWM
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A imagem de órgão em prol da ciência e do conhecimento, com atuação prática e de claro

comprometimento a favor do uso eficiente dos recursos naturais, da segurança alimentar e do enfrentamento

da fome, vai em direção ao cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentavel estabelecidos pela

Agenda 2030 da OlïU.

Exemplos do reconhecimento dessa postura pela imprensa é o destaque dado pela mídia a

especialistas do ITAL, como no encarte da "Folha de S. Paulouls sobre o combate ao desperdício de

alimentos capitaneado pelo órgão, chave para o avanço da sustentabilidade, e a matéria do portal "Notícias

Agrícolas"le sobre orientações do Instituto para evitar a contaminação de alimentos.

No cenário atual de polarização e manipulação de infonnações, contar com um material idôneo, com

histórias aliadas a evidências científicas, reforça a credibilidade e a capacidade mobilizadora da Secretaria.

A imprensa, como prestadora de serviços em favor da cidadania e do cidadão, deve amplificar tais

esforços e engajar toda a sociedade.

3) Consolidação do ITAL como órgão público inovador e arrojado, quebrando estereótipos

negativos relacionados a instituições govemamentais

Promotor do conhecimento e da tecnologia de ponta para antecipar as demandas da sociedade, do

governo e da iniciativa privad4 atuando ainda como interlocutor em eventos internacionais, o órgão por meio

de suas ações em múltiplas frentes para os diferentes elos da cadeia alimentícia, comprova que faz uma

gestîio moderna dos recursos públicos, algo distante da imagem da repartição pública muitas vezes associada

a burocracia, lentidão e retocesso.

Tendo em vista a divulgação das iniciativas da pastq por intennédio do ITAL, e do posicionamento

engajado e articulado do Estado, ganha força o Plano de Ação proposto pela Pridea, com potencial para

gerar pautas e inúmeras oportunidades de repercussão junto à imprensa" grande ou regionalizada; aos

influenciadores; e aos cidadãos.

3.2.l.4.Identificação dos riscos à imagem

1) Imagem de falta de isenção e idoneidade

18 Reportagem da "Folha de S. Paulo" htþs//bit.þ/3iTflY4
le Portal'Notícias Agrícolas" htçs://bit.lyl3 i8c3e2o o [iå,:'B:ïL*':"i"'qïÊ"iíi:iÉit¡fsi¿i3'åiJ
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O ITAL, ao também desempenhar funções de análise e consultoria junto a empresas, pode ter sua

credibilidade questionada por segmentos da sociedade, sendo alvo da interpretação de favorecimento a

determinado s players do setor.

Como contraponto a esse possível risco à imagem, sugerimos reforçar as certificações que amparam

o modys operandida entidade, além de tornar mais conhecidos os esforços da entidade em prol da integridade

e ética dos projetos e publicações científicas e tecnológicas por meio de sua Comissão de Integridade

CientÍfica (CIC). A CIC, composta por pesquisadores, atua na elaboração e divulgação de material voltado

à preservação da integridade científica dentro da instituição, além de ûabalhar como instância consultiva e

investigativa.

A Pridea enxerga a comunicação cla¡a e contínua das ações da Secretaria como uma forma de prestar

contas à sociedade, disponibilizando infonnagões com acurácia e reforçando o caráter idôneo da sua

administração. Para isso, é fundamental que os projetos, programas e parcerias sejam trabalhados nos canais

oficiais do Governo, junto à imprensa e demais influenciadores em todo o seu potencial, como sugerido

neste Plano de Ação.

2) Imagem de órgão inacessível e burocrático, com projetos que não dialogam com a sociedade

e amparado em linguagem formal e técnica

Conforme nossa Análise de Mídia, detalhada adiante, um ponto negativo recorrente quanto à forma

como a imprensa retatou o ITAL é a reprodução de muitos releases e notas oficiais da SAA nas matérias.

As veiculações ficaram com cara de "comunicado oficial", contariando aquela que a Pridea acredita

ser a estratégia adequada para tornar mais conhecida a marca ITAL, que depende da aproximação da entidade

não só dos players e parceiros do setor como também de um público amplo, não familiarizado com termos

econômicos, técnicos ou científicos muitas vezes encontrados nos textos da ¿área' e do apelo junto

audiência mais jovem, com potencial multþlicador, mas habituada à linguagem sem

sociais.

Para consolidar uma imagem condizente com o pioneirismo e espírito inovador do

estratégia de comunicação deve se ampaxar em uma postura proativa, com produção de conteúdo dinâmico

e forte presença digital, além de investir nas ações de letamento e capacitação e reforçar o relacionamento

dos porta-vozes com aimprensae acomunidade, cultivando o dirálogo aberto entetodos, conforme as

sugeridas pela Pridea.

3)ITAL como viabilizador de produtos alimentícios prejudiciais à saúde
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Ao longo dos ultimos anos, habituou-se relacionar as comidas processadas a alimentos evitáveis,

porque ou são percebidos como menos íntegros e nutritivos, ou porque embutem aditivos e outras substâncias

prejudiciais à saúde - visão reducionista e inverídica em muitos c¿Ìsos.

Tópico amplamente debatido pela sociedade, para além do domínio da ciência e dos empres¿írios do

setor, é preciso üabalhar nos pontos de maior conflito e nos possíveis ruídos das mensagens a serem

transmitidas, planejando ações criativas e mobilizadoras, que explorem o potencial de todo o conhecimento

gerado pelo órgão e que transforme os riscos à imagem em oportunidades positivas de mídia.

Propagar a compreensão de que comida processada não quer dizer comida insalubre ou ruim - muito

pelo contrário, em grande parte dos casos - é um dos firndamentos da industria de alimentos e bebidas e do

ITAL, que norteiam este Plano.

Embora multifatoriais, a mzáo principal2o de tanta gente desenvolver doenças como obesidade,

depressão, diabetes, doenças cardiovasculares, câncer e aumento da mortalidade tem sido apontada como o

sedentarismo. A Pridea sugere enfatizar esse argumento na divulgação e reforçar os pontos positivos já

mencionados dos alimentos processados e industrializados: mais seguros, convenientes, acessíveis e, por

vezes, mais nutritivos e saborosos que os alimentos in naturq e que ainda geftIm emprego e combatem

desperdício e fome.

Sugerimos também trabalhar pautas na mídia a partir das infonnações de documentos e pesquisas,

como a série ITAL Brasil Trends 2020, que proporciona à população uma visão mais abrangente e

fundamentada da indúsfia alimentícia em confaposição a crenças, preconceitos e acusações arbitárias.

Outras frentes de divulgação são as iniciativas clean label, que refletem os esforços do setor em busca de

produtos mais saudáveis e eticamente produzidos, e as ações de letamento e diálogos com diferentes

personagens sociais para propiciar a colaboração,inclusão e criticismo construtivo, tansmitindo a mensagem

que a indústria também compartilha dessas preocupações e que todos üabalham por uma vida mais prósper4

sustentavel e com saúde.

20 Reportagem da Rádio USP sobre sedentarismoh@s://bit.lyl3ydBl72 =_¡-
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Análise Diária de Imagem

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

rádio e internet que se referem à imagem e marca da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

de Säo Paulo e das entidades sob sua responsabilidade. A análise de imagem foi realizada dt[ante o período

de janeiro a dezembro de 2020, como estipulado pelo edital, a partir de link disponibilizado no edital da

referida concorrência. Tendo como tema da análise: Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital.

Foram selecionadas 100 reportagens veiculadas na mídiq de veículos de imprensa, que envolveram

ou citaram a Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento de São Paulo no que se refere ao tema

proposto no edital. No que diz respeito ao tipo de mídia, os conteúdos analisados abarcaram reporûagens e

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

representando 73Yo. Em seguida aparecem as matérias de jornais impressos, atingindo 20Yo; e revistas, 7olo.

No foram identificados reportagens veiculad¿N em emissoras de rádio e TV. Este cenário é um importante

ponto a ser avaliado pela Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. São veículos

de comunicação com grande abrangênci4 atingindo públicos de diferentes classes sociais.

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

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

matérias relacionadas às ações da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento de São Paulo é de

conotação positiv4 representando 72 das 100 matérias analisadas. Em seguida" foram registradas 27

reportagens neutras. E apenas 1 matéria com conotação negativa pala a imagem da pasta e

portanto, há uma boa avaliação referente à imagem da Secretaria Estadual de

Abastecimento de São Paulo e do Instituto de Tecnologia de Alimentos - Ital.

do ltal. No
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Informativo e Denúncia. O primeiro, marcando 99% das matérias analisadas, se refere ao

informação veiculado para população.
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A Pridea também buscou compreender a posição que a instituição ocupa nas notícias avaliadas. Foram

estabelecidos dois cenários: Protagonista, quando a Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

de Säo Paulo e o governo estadual conduz a notícia publicad4 sendo ator principal; e Coadjuvante, quando

é apenas citada no contexto da notícia. A entidade esteve como protagonist4 de maneira positiva em 59

veículos de imprensa e em 4l como coadjuvante. Portanto, é recomendável um esforço na estatégia de

comunicação para que a marca do govemo aumente ainda mais sua participação como protgonistas nas

matérias veiculadas pela imprensa.

A Pridea Comunicação ta¡rrbém buscou avaliar os veículos que o govemo marca presença, seja de

maneira positiva ou negativa, caúúer infonnativo ou denuncioso, seja como protagonista ou como

coadjuvante. O que se pode notar foi a inserção de matérias em mais de 40 diferentes veículos. Na análise de

imagem realizadapela Pridea no perído proposto, foram identificados que as notícias veiculadas têm grande

espaço especializados como o Agronegócio. Foi registrada apenas 1 matéria na versão online do jornal O

Estado de São Paulo e nenhuma matéria na Folha de S. Paulo. Isto revela que é necess¡ário estratégias

específicas para que a Secretaria de Agricultwa e Abastecimento conquiste destaque em veículos de imprensa

de grande repercussão nacional como os dois jornais citados acimq além do Valor Econômico, bem como a

busca de inserção de reportagens e entrevistas em emissoras de rádio e TV.

Das 100 matérias avaliadas, 54 têm alcance no interior do estado de São Paulo. Demonstrando,

portanto, enoÍne oportunidade de se potencializar a regionalização dos assuntos. Em seguida, o destaque é

para as 25 notícias veiculadas em mídias da capital, região metropolitana com 9 matérias; 12 com abrangência

nacional. Foi identificada apenas uma reportagem na versão online do jornal O Estado de S. Paulo e não

houve registro na Folha de S. Paulo, o que revela a importância de elaboração de estratégias de

a frm de impactar dois dos maiores jornais do país.

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

a pasta, que serão apresentadas no decorrer deste documento. Como método de organização, as análises

apresentam os seguintes dados: data, veículo, proglama/editoria, tífulo da matéria e região em que a matéria

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

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

Governo Estadual; e Sugestão de estratégia, com ações estrategicamente pensadas para as equipes de

comunicação tomar em cada uma das situações avaliadas.
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Data:0210112020

Veículos: Revista Latícinios

Program as/editorias : Notícias

Regiilo: Capital

Títulos das matérias: Anvisa aprova regulamentação de controle de gordura trans com contibuições do

Ital, da Secretaria de Agricultura

Veiculações: Positiva

Análises

Reportagem positiva para a imagem da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento de São Paulo,

tendo como foco o Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital). A revista segmentada destaca que o ltal, além

de participar das discussões regulatórias, instituto orienta indústria e esclarece consumidor há mais de uma

década A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, por meio do Instituto de

Tecnologia de Alimentos Qtal), órgão de pesquisa vinculado à Agência Paulista de Tecnologia dos

Agronegócios (APTA), fez relevantes contibuições à Gerência-Geral de Alimentos daAgênciaNacional de

Vigilância Sanitaria (Anvisa) no estabelecimento de requisitos para uso de gorduras trans industrial em

alimento. A matéria traz aspas da pesquisadora Roseli Ferrari, também diretora do Centro de Ciência e

Qualidade de Alimentos (CCQA) do Ital. Em seu depoimento à revista, Fenari destaca que a indústria está

ciente e buscando alternativas de redução de gorduras trans de maneira gradativa desde 2003.

Pontos Positivos

O aspecto positivo da reportagem veiculada na revista Latícinios é o fato de trazer o Ital como protagonista

e agente atuante na orientação às indústrias para ouso de gorduras trans industrial, Além de esclarecer o

consumidor sobre o tema.

Riscos à imagem

Não foram identificados.
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Sugestões de Estratégia

Neste caso, além da divulgação da pauta para veículos especializados, é válida a sugest2io do tema para

veículos de grande imprensa. Inclusive é possível sugerir a pauta para emissoras de TV com a proposta de

entrevista com representante da pasta ou do ltal, informando sobre a importÍìncia da alimentação saudável e

os requisitos que ris industria devem seguir uso de gordtras tans industrial em alimento. A pauta também

pode ser arnpliada para os veículos de tecnologia. Neste caso, o foco é informar que o ltal possui uma a

plataforma de inovação tecnológica dedicada a estudos de tendências e disseminação do conhecimento

técnico-científico nacional e internacional não só pairaaindústria como paruasociedade. Enfim, a equipe de

assessoria de imprensa pode trabalhar a pauta em varios recortes, como por exemplo, alimentação saudável,

tecnologia engenharia de alimentos, entre ouhos.
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Datar 1210112020

Veículos: Revista Latícinios

Programas/editorias: Notícias

Região: Capital

Títulos das matérias: Ital oferece bolsa de pós-doutorado em Processos Térmicos de Alimentos

Veiculações: Positiva

Análises:

A matéria veiculada na revista Latícinios traz ainformações sobre os critérios de inscrição para obtenção da

bolsa de pós-doutorado da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, por meio do

Ital. A notícia é um texto de serviço, orientação sobre os prazos de inscrição, portal de inscrição e valor da

bolsa, que segundo a matéria é de R$ 7.174,80. Além dos requisitos pam conconer à bolsa, informando que

bolsa é destinada a candidatos com graduação e doutorado em Engenha¡ia de Alimentos e areas afins, sendo

que o doutorado deve ter sido finalizado há menos de sete anos. O texto taz no final que a fonte é a assessoria

de imprensa da pasta, revelando que a revista Laticínios publicou o release na íntegra.

Segundo a reportagem, o candidato aprovado atuará na área de Engenharia de Processos do Centro de

Tecnologia de Laticínios (EP-Tecnolat) do ltal, em Campinas, onde deverá desenvolver projeto relacionado

a processos térmicos de alimentos, auxiliar na orientação e coorientação de alunos, colaborar com outros

pesquisadores do instituto no desenvolvimento de outros projetos, auxiliar na redação e revisão de trabalhos

científicos do grupo de pesquisa e trabalhar em ações que visem a transferência de tecnologia e

conhecimento.

Pontos positivos

O aspecto favorável da matéria é apresentar aos profissionais do setor a possiblidade da obtenção da bolsa

de estudos. Também positivo constar todas as informações referentes ao processo de

bolsa, dando a sensação e transparência ao leitor.

Riscos à imagem

Não foram detectados.

o valor
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Sugestões de estratégias

Este é o tipo de pauta que tem espaço em editorias de educação e mercado de trabalho. É recomendável um

contato mais próximo com jornalistas destas editores, apresentando esta ação dapasta, via Ital. Fundamental

arnpliar o temajunto à imprensa a fim de reforçar a imagem do Instituto como um formador de profissionais.

Outra sugest€io de comunicaçäo é rcahzæ o levantamento de cases de alunos que concluíram opós-doutorado

e os resultados obtidos em sua carreira profissional.

É vaüdo também ter um porta-voz disponível para oferecer entrevistas para os veículos de imprensa,

principalmente para as rádios do interior a fim de ampliar a divulgação da pauta em todo o estado de São

Paulo.

A equipe de assessoria de imprensa pode fabalhar em co4iunto com os profissionais de redes sociais da

pastq alinhando a divulgação da ação e difundindo nos canais online as inscrições da bolsa.
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Data: 0610212020

Veículos: RD Repórter Di¿irio Online

Programas/editorias: Cidades

Títulqs das matérias: Bom Prato de Säo Bernardo ultrapassa marca de 600 mil refeições servidas

Regiões: ABC

Voiculações: Positiva

Análises

O RD Repórter Online noticia o primeiro aniversário do Bom Prato Dia & Noite de São Bernardo, que

alcança a data com a marca de 600 mil refeições servidas. Em comemoração, o prefeito Orlando Morando

almoçou no local ao lado do secretiirio de Assistência Social Carlos Romero, e da presidente do Fundo Social

Greici Picollo Morseli.

O texto tem aspecto de celebração, enaltecendo a importância da comida oferecida a baixo custo naquela

região, divulgando as informações essenciais ao público a respeito do restaurante.

A matéria também explica que todos os pratos são elaborados por nuticionistas e passam pelo rigoroso

controle de qualidade do Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL).

Além de aspas do prefeito, uma moradora que pela primeira vez comia no Bom Prato, fala o quão satisfeita

está com a feijoada servida.

Também são atualizadas informações da segunda unidade do Bom Prato Dia& Noite de São Bernardo, a do

Assunção, ainda em construção e com previsão de enhegaparajunho de2020.

Pontos Positivos

A matéria enaltece as qualidades desse projeto que dá à população a oportunidade de realizar três refeições

dirírias por apenas Rl[ 2,50 ao

fornecimento de alimentação.

todo. E afializaque uma segunda unidade estii a carninho para

Riscos à Imagem

Não é identificado risco à imagem, tendo em vista que até é: utilizada a palawa "rigoroso" ao se

controle de qualidade do ITAL.

ao
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Sugestões de Estratégias

É possível ampliar a abordagem do ITAL em uma pauta como essa levant¿ndo dados da quantidade de

comida produzida por dia, por exemplo. A matéria analisada explica que o Bom Prato oferece attoz, feijão,

proteína, salada, complemento, fruta de sobremesa e suco, esse cardápio poderia ser apresentado com falas

de nuticionistas e técnicos que acompanham o controle de qualidade que o ITAL rcaltza.Informações como

a procedência desses alimentos - o que movimenta a economia agrícola - podem ser complementaxes,

especialmente se possuírem um aspecto gerador de empati4 como a compra de verduras de cultivos

familiares.

Em uma abordagem mais complexq um cliente do Bom Prato pode ser acompanhado em suas refeições, caso

ele tenha uma história de melhoria de saúde e de bem estar quando passou a se alimentar bem com o

progr¿rma. Essa suíte poderia ser veiculada no RDTV, por exemplo.
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Data: 1310212020

Veículo: Investe SP / O Serrano on-line / Beto Ribeiro

Programas/editorias: Notícias/ Geral/1.{otícias

Títulos das matérias: ANUFOOD Brazil f:azll pavilhões internacionais em suapróxima edição/

Mulheres ocupâm mais de 50% dos cargos de pesquisa na Agricultura/ Mulheres ocupam mais de 50% dos

cargos de pesquisa na Agricultura em SP

Regiões: São Paulo/ SerraNegra /Araras

Veiculações: Neutra/?ositiva/Positiva

Análises

Os sites de notícias Beto Ribeiro e O Serrano On-line destacam em seuportal de notícias o release divulgado

pela assessoria de imprensa que, em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência,

comemorado em l1 de fevereiro.

O texto lembra que em cargos técnicos, são 50% de mulheres tabalhando nos seis Institutos da Secretaria

de Agricultura e Abastecimento do Estado e também que ûês líderes dos Institutos são mulheres.

A lnveste SP pubtica informações sobre o evento Anufood Brazil, focado no setor de alimentos e apoiado

pelo Instituto de Tecnologia e Agricultu¡a. A citação ao apoio é mencionado apenas no final do texto e de

forma bastante sucinta.

Pontos Positivos

É muito promissor e empoderador divulgar a presença de mulheres na gestão de órgãos públicos,

principalmente nos focados em ciência e agricultura.

Riscos à Imagem

Não foram detectados riscos à imagem da instituição nas matérias analisadas.

Sugestões de Estratégias

Na educação, um dos grandes desafios, é incentivar meninas a fazerem parte de caneiras na área de ciências

e matemática. Por isso, o release sobre a presença de mulheres em empregos públicos é muito bem

pela imprensa.
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Essa informação pode ser tratada em veículos internacionais de comunicação, principalmente ao longo do

mês de março quando é comemorado o Dia das Mulheres, há um espaço constante para tratar os assuntos nas

mais diversas mídias.

Por fim, manter as líderes do Instituto sempre teinadas para o atendimento da mídia é muito importante.

r
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Data: 0810312020

Veículo: Acontece Botucatu / Central das Notícias I Zl Portal

Programas/editorias: Especial Mulher / Notícias / Notícias

Títulos das matérias: Competência feminina impacta agronegócio e desenvolvimento científico no estado/

Competência feminina impacta agronegócio e desenvolvimento científico no estado/ Competência

feminina impacta agronegócio e desenvolvimento científico em SP

Regiões: Botucatu / São Paulo/ Indaiatuba

Veiculações¡ Positiva / Positiva / Positiva

Análises

Os veículos de comunicação Acontece Botucatu, Central das Notícias e Zl Portal em comemoração do Dia

Internacional das Mulheres publicam texto de divulgação da Secretaria Estadual de Agricultura e

Abastecimento de São Paulo.

Os materiais trazem números de cargos ocupados por mulheres na instituição e também relatos nas principais

¿áreas de destaque em que atuaÍì as profissionais.

Pontos Positivos

É importante reconhecer o trabalho de todos os profissionais que fazemparte do lnstituto de Tecnologia e os

jornais replicam a matéria exatamente como foi repassada exaltando o trabalho de mulheres que são

reconhecidas na comunidade acadêmica.

Riscos à Imagem

Não há riscos à imagem da instituição nos materiais analisados e nem na divulgação proposta pela

de imprensa do Govemo do Estado, que assina o texto publicado nos veículos de comunicação

Sugestões de Estratégias

I

Uma proposta de divulgação para exaltar a.s mulheres na ciência é sempre uma opção boa para a mídia e para

o discurso de inclusão, cada vez mais necessário.

Uma possibilidade para a comunicação seria fomentar textos regionais exaltando os nomes e as pesq

cientistas, engenheiras, biólogas e todas as profissionais que fazemparte do Ital em suas
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Para isso, a assessoria de imprensa precisa enviar releases com dados específicos para a mídia de cada região.

Por exemplo, para Piracicaba, onde está a pesquisadora citada no release Mariângela Cristofani-Yaly, que é

engenheira agrônoma com importantes conquistas na área, é preciso fazer um texto que destaque o número

de trabalhadoras mulheres do Ital na região e que a experiência dela colocada com destaque. O texto seria

distribuído para todos os meios de comunicação da região, podendo despertar interesse de rádios e TVs da

região.

Por isso, o tabalho de treinamento de mídia com a profissional será muito útil para que seja possível rcalizar

entrevistas em rádio e TV sempre promovendo agões de incentivo a presença feminina na engenharia e na

pesquisa na áreade ciências biológicas.
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Data:081A5n020

Veículo: 2+ Alimentos/ Agroanalises

Programas/editorias: Agricultura

Títulos das matérias: Regulamentação de produtos alimentícios integrais é tema de consulta pública da

Anvisa/ Ciência gerando rendano agro

Regiões: São Paulo / São Paulo

Veiculações: Neutra / Positiva

Análises

Em artþ assinado pelo coordenador do Centro de Agronegócios da FGV é exaltado o trabalho das diversas

areas de desenvolvimento científico que faz-em parte do Governo do Estado de São Paulo. O texto afirma

que os investimentos em ciência irão garantir os avanços possíveis para o setor de Agricultura.

o site 2A+ Alimentos noticia que o Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), da Secretaria de Agricultura

e Abastecimento do Estado de São Paulo, através da expertise de pelo menos 15 anos da equipe de

pesquisadores do Centro de Tecnologia de Cereais e Chocolate (Cereal Chocotec) irá conduzir uma consulta

pública para definir critérios paru avenda e produção de produtos integrais.

Pontos Positivos

É muito importante que pessoas que não são do govemo defendam a ciência e a tecnologia como forma de

evoluir o trabalho público em qualquer iárea. Por isso, o artigo em primeira pessoa assinado pelo professor

da GV é muito positivo para toda a Secretaria de Agricultura.

A matéria sobre consulta pública na area de cereais também mosta o ca¡ater variado e importante do Instituto

de Tecnologia, que além da pesquisa, também organza ações sociais para promover discussões necessárias

sobre alimentos.

Riscos à Imagem

Não há riscos à imagem nas matérias analisadas.
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Sugestões de Estratégias

Cada dia mais as fa¡nílias com crianças pequenas se preocupam com os tipos de alimentos que são destinados

aos filhos, por isso, cabe aqui uma proposta para que a importância do debate, capitaneado pelo Instituto de

Tecnologia e Alimentos, ganhe espaço na mídia, principalmente voltado para os pais e mães.

Quando um órgão público abre uma consulta é comum a participação da população não ser muito grande,

mas nesse caso, além de convidar o público interessado em discutir o tema, uma presença massiva na mídia

pode produzir o efeito importante para o Ital, que poderá mostrar a referência do Instituto na area se tornando

fonte para falar sobre integralidade de alimentos para todos os públicos.

Treinar devidamente um porta-vozpara falar em locais como a Revista Crescer.
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Data:2410512020

Veículos: Diário do Grande ABC / RD Repórter / Estadão I Tena/ Correio Popular / Revista Campinas /

Portal Guarulhos V/eb / Exame / Istoé / Folha de Valinhos

Programas/editorias: Cidades / Cultura &.Lazer / Bem-estar / Bem-estar/ Agronegócio / Brasil e Mundo/

Variedades/ Cidades/ Casual / Cultura

Título das matérias: Dia Nacional do Café: confira 10 curiosidades sobre a bebida / Dia Nacional do

Cafe: confira 10 cu¡iosidades sobre a bebida / Dia Nacional do Café: confira l0 curiosidades sobre a

bebida/ DiaNacional do Cafe: confira 10 cwiosidades sobre a bebida/ DiaNacional do Café: confira 10

curiosidades sobre a bebida/ Dia Nacional do Café: confira 10 curiosidades sobre a bebida/ Dia Nacional

do Café: confira l0 curiosidades sobre a bebida

Regiões: Metropolitana / Nacional / Nacional / Campinas / Guarulhos / Nacional / Nacional

Veiculações: Positiva / PositivalPositiva/Positiva/Positiva/?ositivalPositiva/Positiva

/PositivalPositiva

Análise

Os dez veículos publicaram a mesma matéria. O Estadão parece ser a agência de notícias fornecedora do

texto que alimentou todos esses veículos, e tem a assinatura da jornalista Camila Tuchlinski.

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo list¿ dez curiosidades sobre o café, que

tem seu dia nacional celebrado em24 de maio desde 2005. A escolha dessa data coincide com o período de

início da colheita na maior parte das regiões cafeeiras do Brasil, que é o maior produtor e o maior exportador

de cafe verde no mundo e também o segundo maior consumidor da bebida do planeta.

Entre as curiosidades, temos que em Campinas, no Instituto Agronômico (IAC), fica o mais importante banco

de germoplasma de cafe do país, onde são preservadas 15 espécies das cerca de 126 existentes no mundo. O

IAC, aliás, desenvolve seus trabalhos desde os tempos do Império, sem nunca intenomper pesquisas. São

desse instituto as cultivares mais plantadas nos cafezais nacionais e paulistas, as chamadas Mundo Novo,

Catuaí Vermelho e Catuaí Amarelo, que representam juntas cerca de 80% do cafe arábica O-*rtU";\
Brasil.
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Outra curiosidade é que a cidade de São Paulo tem um dos maiores cafezais urbanos do país, com dois mil

pés do tipo arábica plantados em sistema orgânico. Eles ficam no Instituto Biológico (IB-APTA).

Mais um fato explorado na matéria: o ingrediente obtido da casca do cafe pode ser usado na indústria de

alimentos e de cosméticos, o Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL-APTA) tem desenvolvido uma

pesquisa nesse sentido junto ao IAC.

Pontos Positivos

As matérias glorificam o cafe como planta muito estudada e cultivada em nosso país. Os órgãos ligados à

agricultura são apontados como empenhados no desenvolvimento das plantações, inclusive com pesquisas

relevantes de ordem mundial.

Riscos à Imagem

Não foi identificado risco à imagem, os textos têm a intenção de enaltecer o cafe - um referencial agrícola

brasileiro.

Sugestões de Estratégias

As curiosidades são mesmo incomuns, poderiam ser melhor difundidas. Tantos veículos consideraram a

pautapertinente e apropagar¿tm, então vemos que esse é um tema que pode ser sempre explorado, e nas mais

diversas editorias, de notícias e cidades a bem-estar e saúde, e até entretenimento. Considerando o trabalho

de pesquisa dos institutos, poderiam ser desenvolvidas pautas voltadas aos esfudos do cafe, e as plantações

de números expressivos citadas na matéria" como o cafezal urbano no Instituto Biológico, e o banco de

germoplasma em Campinas. Em tempo de não-pandemia, após a vacinação em massa se concluir e o

cotidiano se restabelecer, seria interessante a Comunicação acompanhar a volta do turismo cafeeiro, esse

destinado aos interessados em conhecer as plantações, colher cafe no pé, provar os tipos. O IB, na capital,

tinha uma festa chamada Sabor da Colheita" suspensa por causa da Covid. Na volta das rotinas, esse evento

poderia ter seu destaque nas pautas. Independentemente,

voltadas para alimentos e cosméticos.

é possível criar conteúdo
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Data:2810512020

Veículo: Jornal Entreposto I Café Point

Programas/editorias: Agricultura / Notícias

Títulos das matérias: Lançamento TechStart Food Innovation / Secretaria Estadual de Agricultura e

Abastecimento de São Paulo lista ações realizadas para setor cafeeiro

Regiões: São Paulo/ Piracicaba

Veiculações: Neutra / Positiva

Análises

O jornal Enûeposto destaca o lançamento da Techstart Food Innovation, um programa de aceleração para o

setor de alimentos, projeto em que o ITAL Instituto de Tecnologia de Alimentos - Vinculado à Secretaria de

Agriculh¡a e Abastecimento é parceiro no trabalho com outras instituições possibilitando acesso à

infraestrutura a investimentos para o setor.

Já o portal Cafe Point site focado no mercado de cafe brasileiro e internacional destaca as ações de trabalho

desenvolvidas pela Secretaria Estadual de Agricuttura e Abastecimento de São Paulo para o setor, O texto é

uma lista de ações que a Pasta realizou para o setor. Desde promover espaços que desenvolvam tecnologias

para o setor até o avanço e mudanças na legislação para o setor, visando proteger o mercado intemo e externo,

além de criar possibilidades maiores de renda para os agricultores do setor.

Pontos Positivos

para o ltal que apresenta grande entada entre os agricultores é muito positivo estar presente em um amplo

material de divulgação em um site voltado especificamente para o público interessado em questões técnicas

da cafeicultura.

Riscos à Imagem

Envolver o nome Ital em um projeto de inovação com uma empresa de capital privado precisa feito de

maneira transparente para todos os tipos de público. De outra forma, questionamentos referentes a

transparência podem culminff em questionamentos por parte da Lei de Acesso à Informação, sendo

gerar uma pauta negativa para o órgäo público.
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Sugestões de Estratégias

Os textos de parceria do Instituto de Tecnologia de Alimentos usam uma linguagem rebuscada e comjargões

técnicos o que dificutta o entendimento de quem ttão fazparte do órgão público ou não esta diretamente se

relacionando com temas relacionados com agricultura.

O esforço do Ital é assumir um posto de órgão inovador, com políticas modemas que facilitam o trabalho de

pesquisadores e do mercado, por isso, a comunicação do Instifuto precisa acompanhar essa mudança.

O primeiro passo pode ser mudar a fonna de comunicação dos textos, privilegiando a linguagem simples. O

segundo ponto é usar as plataforrras digitais paxa propagar as informações de inovação. Sites que cobrem o

mercado em que estiio sendo criadas as inovações tais como: Café Point, Suinocultu¡a Industial, Avicultura

Indushial entre outros, servem para informação nichos específicos de público que buscam saber informações

sobre o apoio que o Governo do Estado presta pala o setor.

Por outro lado, faz-se necessário investir tarrbém em meios de comunicação que promovam a imagem do

Instituto para o público em geral, principalmente, modificando uma visão de órgãos públicos estâio distantes

das inovações e da gestão moderna de recursos públicos.
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Data:3110512020

Veículos: O Jomal da Região

Programas/editorias: Agro Caderno

Títulos das matérias: Dia Nacional do Cafe: confira 10 curiosidades da bebida que é preferência nacional

Regiões: Araçatuba

Veiculações: Positiva

Análise

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo lista dez curiosidades sobre o café para

celebra seu dia nacional, e o impresso O Jornal da região dedica a capa do Agro Caderno para isso. O Brasil

é o maior produtor e o maior exportador de café verde no mundo e também o segundo maior consumidor da

bebida do planeta.

Entre as curiosidades, temos que a pesquisa científica com cafe se iniciou nos tempos do Império para estudar

os problemas que atingiarn as plantações brasileiras naquela época

O cafe é um dos principais produtos do agro paulista e brasileiro: de 35Vo e 40o/o do cafe consumido no

mundo são produzidos no país, segundo dados do Ministério da Agricultur4 Pecuiria e Abastecimento,

sendo que, em 2020, a previsäo era que o país tivesse safra recorde de 70 milhões de sacas.

Outa curiosidade é que a cidade de São Paulo tem um dos maiores cafezais urbanos do Brasil, com dois mil

pés do tþo arábica plantados em sistema orgânico. Eles ficam no Instituto Biológico (IB-APTA).

A matéria também dá dicas de como fazer um ótimo cafe.

Pontos Positivos

A matéria enaltece as propriedades benéficas do cafe e também os órgãos ligados à agricultura

como realizadores do desenvolvimento das plantações e de pesquisas com importância

Riscos à Imagem

Não há risco à imagem, o texto mostra as qualidades do café e nosso potencial cafeeiro na agricultura.
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Sugestões de Estratégias

Seria interessante a Comunicação acompanhar a volta do turismo cafeeiro diante do fim da pandemia. Um

roteiro de locais em São Paulo voltados para os apreciadores do café poderia ser divulgado como pauta à

imprensa. Seria interessante identificar nas cidades produtoras a demanda pelo turismo, que é regional, mas

possibilitando que essa informação seja divulgada globalmente, gerando identificação com o público que

busca mais conhecimento sobre o café em todo o Brasil.

-l
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Data:710612020

Veículos: Regional Press / Notícias de Campinas/ Primeira Edição Online / Portal Mariliense

Programas/editorias : Cidades/ Notícias/ Cidades/ Destaques

Títulos das matérias: Estado de SP produz 90Yo do amendoim brasileiro e movimenta economia do setor/

SP produz 90Yo do amendoim brasileiro e movimenta economia do setor/ SP produz 90Yo do amendoim

brasileiro e movimenta economia do setor/ Região de Marília produz receita de até R$ I bi com produção

de amendoim

Regiões: Araçatuba/ Campinas/ Osasco/ Marília

Voicutações: Positiva / Positiva/ Positiva/ Positiva

Análises

Os dois títulos são de matérias reproduzidas na íntegra de texto do Govemo de São Paulo. O Portal Mariliense

apenas alterou o enunciado para atrair leitores da região de Maríli4, cidade que aparece na notícia, inclusive

com fonte com aspas.

A assessoria de comunicação do Governo se dedicou a divulgar no mês de junho informações a respeito de

alimentos marcantes nas festas juninas. Assim, o amendoim ganhou seu destaque.

Uma das boas notícias é que sua safra foi beneficiada em 2020 pelo clima" e a alta do dólar favoreceu as

exportações, gerando renda aos produtores do estado, mesmo no momento de pandemia. O texto é extenso,

completo, com significativas informações sobre pesquisas e investimentos, dados expressivos que mostram

os beneficios do amendoim. O Ital é apresentado como atuante em quatro frentes junto à cadeia do amendoim,

em especial por meio de análise e controle de qualidade com laboratório credenciado. Também se destaca

por oferecer pacotes tecnológicos prÌra o desenvolvimento de novos produtos, viáveis a micro e pequenas

indústrias.

São fontes na matéria: Rodrigo Lemes, diretor de Tupã da Coordenadoria de Desenvolvimento Rural

Sustentavel (CDRS); Luís Carlos Rodrigues, engenheiro agrônomo responsável pela Casa da Agricultura de

Quintana da area de atuação da CDRS Regional Marília; Ignácio José de Godoy, pesquisador do IAC;

Fabiana Gouvêa, diretora da CDRS Regional Jaboticabal e José Antonio Rossato Junior, da Cooperativa

AgroindusÍial (Coplana)
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Pontos Positivos

Os veículos reproduziram na íntegra o texto do Govemo, que apresenta notícias animadoras para o setor,

portanto só há aspectos positivos a respeito da economia e pesquisa científica.

Riscos à Imagem

O texto é todo positivo, näo há risco para a imagem.

Sugestões de Estratégias

A matéria informa que durante todo o mês de junho a Secretaria de Agricultura e Abastecimento divulgaria

'osemanalmente textos sobre produtos juninos paulistas que recheiam ¿N mesas durante essa época do ano e

suas ações para fomentar a produçäo na fuea de pesquis4 extensão rural e abastecimento.o' Nesse sentido,

para atrair leitores e espectadores, seria interessante a Comunicação explorar a figura do amendoim com

pautas voltadas parla a culinária popular, os doces juninos consumidos mesmo sem as festas (por causa da

pandemia), feitos pelas famílias que isoladas celebram as datas de junho. Seria interessante buscar

empreendimentos que vendem doce "caseiro" feito com amendoim para atender a demanda dos saudosos das

festas de junho. Rende boas imagens para a TV.
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Data: 1410612020

Veículos: O Jornal da Região

Programas/editorias: Agro Caderro

Títulos das matérias: Secretaria de Agricultura e Abastecimento promove ações paraaprodução

agropecuária sustentável

Regiões: Araçatuba

AnáHses

A extensa matéria apresenta ações de difusão de conhecimento e nov¿rs tecnologias, e apoio aos produtores

rurais na adoção de boas práticas agropecuárias, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

Seriam: lançamento do Prêmio Cidadania no Campo - Município Agro, para estimular as prefeituras a

implementar agendas estratégicas de fortalecimento da gestão rural local, melhorando a produtividade e a

sustentabilidade do agronegócio paulista.Em2020,393 municípios apresentaram interesse em participar, e

220 iâtinham adesão confinnada; a conservação de solo ahavés de pesquisas do IAC que buscam identificar

e quantificar os principais processos erosivos decorrentes das atividades rurais e urbanas, além da divulgação

de práticas conservacionistas, e a busca de formas de manejo para a manutenção da qualidade química e

biológica do solo; mitigação de déficit hídrico para regiões onde essa condição ocorre de maneira mais

frequente e extrema. A matéria aponta como exemplo a prodtrtividade da cana-de-açúcar; contribuição para

a liderança paulista na produção sustentiivel de laranja e exportação de suco do mundo, com trabalhos do

Centro de Cihieultura do IAC que incluem o lançamento de porta-enxertos, cultivares com resistência a

doenças e ao estresse hídrico; garantia da sustentabilidade ambiental com defensivos e fertilizantes agrícolas

monitorados para não contaminarem solo, águas superficiais e subterrâneas; ligado a isso, a proteçäo das

águas, nessa matéria com divulgação de palestra minisüada pela pesquisadora científica Cacilda Thais Janson

Mercante, do Cento de Pesquisa em Recursos Hídricos. O evento abordaria a relação homem x água x

nafrxez4 destacando a importåncia da preservação da naturez4 afim de garantir água para as

Pontos Positivos

A matéria de capa do Agro Caderno do impresso O Jornal da Região só apresenta ótimas

pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento, que mostam realizações grandiosas e inteligentes para

I 
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Riscos à Imagem

Não há apontamentos negativos por parte do jornal, portanto não há riscos à imagem.

Sugestões de Estratégias

São muitas as ações, para variadas necessidades, uma sugestão é elencar todas e aft;øllizárlas frequentemente

com replicação para a imprensa, como um quadro de feitos, pois dessa forma apresentada na matéria ficou

mais fäcil compreender a dimensão de todas as agões e tudo o que já foi feito. Diante de novidades mais

significativas, a Comunicação trabalharia pautas, mas sempre atualizando todas cor{untamente para que esse

quadro de feitos seja visto e valorizado.

Releases regionalizados em parceria com a Sabesp, por exemplo, podem ganhar mais espaço se a opção for

atingir veículos de imprensa de pequeno porte, tais como jomais e rádios comunitrárias de grande interesse

na difusão local de informações sobre controle e consumo de água.
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Data: 1510612020

Veículos: O Jomal da Região Online / Notícias de Campinas / Portal Mix Vale - Araçatuba / O Verídico

Programas/editorias: Agro Caderno / Cidades/ Cidades/ Economia

Títulos das matérias: Secretaria de Agricultura e Abastecimento promove ações para a produção

agropecuiária sustentável / Tecnologia do agronegócio de SP garante variedades de milho de alta qualidade/

Tecnologia do agronegócio de SP garante variedades de milho de alta qualidade / Tecnologia do

agronegócio de SP garante variedades de milho de alta qualidade

Regiões: Andradina/ Campinas/ Vale do Paraíbal São Paulo

Veiculações: Positiva / Positiva/ Positiva/ Positiv¿

Análises

A matéria "Secretaria de Agricultura e Abastecimento promove ações para a produção agropecuária

sustentável" no site O Jomal da Região Online é a mesma publicada na versão impressa do veículo, também

na editora Cademo Agro.

O extenso texto apresenta ações de difusão de conhecimento e novas tecnologias, e apoio aos produtores

rurais na adoção de boas praticas agropecuárias. As ações estão divididas em: Desenvolvimento Rural

Sustentavel, Conservação de solos, Mitigação de déficit hídrico, Citricultura sustentável, Garantia da

sustentabilidade ambiental, Proteção das águas, lntegração de sistemas, Embalagens e meio ambiente,

Educação ambiental, Cadasno Ambiental Rural (CAR) e Programa de Regularização Ambiental, Projeto

Recuperação de Matas Ciliares, Nascentes e Olhos D'árgua, Projeto Nascentes, Produção orgânica e

agroecológica.

A matéria "Tecnologia do agtonegócio de SP garante variedades de milho de alta qualidade" veiculadas na

íntegra no Notícias de Campinas, Portal Mix Vale - Araçatuba e O Verídico de texto do Portal do Governo.

Ela apresenta um panorama muito promissor da produção do milho em São Paulo, com dados sobre colheita,

exportação, pesquisas, tecnologia aplicada para melhoria das sementes e da planta. Também escla¡ece as

variedades do milho e sua utilização na indústria, como os cultivares híbridos, que o lnstituto Agronômico

(IAC) disponibilizÀ para as empres¿ìs privadas produtoras de sementes que queiram fazer produção em

parceria ou licenciá-los.
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A matéria também enaltece o milho como presente na vida do consumidor brasileiro. Junho é o mês das

festas juninas e essa época coincide com a alta estação do milho verde, por isso ele e seus produtos são

largamente consumidos e apreciados por pessoas de todas as idades, pois, além de saboroso, é versátil e

nutritivo.

Pontos Positivos

Todas as ações são apresentadas na primeira matéria como positivas para as comunidades científica, agrícola

e a população das regiões onde säo realizadas.

O mesmo vale para a segunda matéria" que apresenta inúmeros dados importantes para a economia paulista.

Riscos à Inagem

Trata-se de textos replicados de releases da Comunicação do Govemo do Estado, portanto não possuem

riscos à imagem, visto que os veículos em nada contestam as informações apresentadas.

Sugestões de Estratégias

Sobre o'secretaria de Agricultura e Abastecimento promove ações para aprodução agropecuiiria sustentável":

Uma coletiva com profissionais atuantes nas priiticas seria proveitosa para mostar o que tem sido feito pela

Secretaria. Na ocasião, os dados seriam atualizados, com novos resultados de algumas ações apresentados.

Sobre "Tecnologia do agronegócio de SP garante variedades de milho de alta qualidade": A sugestão é

estimular na mídia pautas sobre o consumo de alimentos feitos com milho nas datas de festas juninas e

julinas. O milho é emblemático nessas celebrações, e estimular o seu con$lmo com a memória afetiva das

comidas é sempre bom para a economia. Assim, a Comunicação elabora pautas voltadas a isso, com foco

nos quitutes típicos. Seria interessante um personagem que se dedica a esses quitutes já há anos para vender

nas festas ensine uma receita, ou dê dicas diferentes de como deixar alguns quitutes ainda mais gostosos.
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Data: 1610612020

Veículos: Regional Press / Portal Ternura Fl|ld99,3lPortal Kynetec / Primeira Edição Online

Programas/editorias: Cidades / Notícias ¡ Úttimas Notícias / Cidades

Títulos das matérias: Tecnologia do agronegócio de SP garante variedades de milho de alt¿ qualidade/

Tecnologia do agronegócio de SP garante variedades de milho de alta qualidade/ Tecnologia do

agronegócio de SP garante variedades de milho de alta qualidade/ Tecnologia do agronegócio de SP

garante variedades de milho de alta qualidade

Regiões: Araçatuba llbitnga/ São Paulo/ Osasco

V,eiculações: Positiva / Positiva / Positiva/ Positiv4

Análises

As matérias de todos os veículos aqui citados são as mesmas e reproduzidas na íntegra de texto da

Comunicação do Govemo do Estado.

Aqui ela apresenta dados muito expressivos da produção de milho em São Paulo, enaltecendo sua

importâncianaeconomiae culturagastronômicapaulistas.8m2019, as exportações de 42.752.103 toneladas

de milho em grão totalizaram US$ 7,2 milhões, tendo como principal destino Japão, Irã, Vietnä Coreia do

Sul e Egito.

O texto explica as variedades de milho, especialmente os híbridos, que alcançam maior qualidade e, portanto,

maior produtividade. Todos os híbridos de milho desenvolvidos pelo Instituto Agronômico (IAC) estão

disponíveis para ¿ß empresas privadas produtoras de sementes de milho que queiram fazer produção em

parceria ou licenciáJos.

Para o produtor que quer produzir ou prover a alimentação animal, São Paulo também garante as melhores

sementes de milho via Secretaria de Agriculturq a única a atender diretamente o produtor com a venda de

sementes, comercializadas dento e fora do Estado de São Paulo - com clientela em Minas Gerais, Mato

Grosso e Paraná - e elas chegam até o Nordeste brasileiro, em Rondônia e outos estados via empresas

multiplicadoras de sementes, que as compram para replicar e vender.

As diversas possibilidades de uso do milho são exploradas pela indústria de alimentos e bebidas com a

contribuição de análise, assistência, pesquisa e desenvolvimento do ltal. A instituigão atua com o milho verde

em conserva até farinhas e flocos para diferentes formulações de sopas, sorvetes, iogurtes e cremes

curau, incluindo estudos sobre a produção de pamonhas com substituição da palha por embalagens
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termorresistentes paxa annrlzenamento sob refrigeração e/ou congelamento, e a elaboração de suco de milho

acondicionado em embalagens assépticas para aûn¿Lzen¿Lmento em temperatura ambiente.

São fontes com aspas nessa matéria o pesquisador Eduardo Sawazaki, o diretor do Departamento de

Sementes, Mudas e Matrizes (DSMM) da Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável (CDRS)

Gerson Cazentini Filho e a nuhicionista Sizele Rodrigues dos Santos, da Coordenadoria de Desenvolvimento

dos Agronegócios (Codeagro).

Pontos Positivos

Matéria publicada na íntegra a partir de texto do Portal do Governo, com dados importantes sobre a

produção do milho no Estado. Só aspectos positivos.

Riscos à Imagem

Em nenhum momento os veículos que propagaram o texto original discordam das informações, dessa

forma não há risco para a imagem.

Sugestões de Estratégias

As informações a respeito das multiplas possibilidades de uso do milho na indústria poderiam ser ainda mais

exploradas, com um trabalho da Comunicação de pautas levantadas dentro desse contexto. O mote poderia

ser os estudos que aperfeiçoam as variedades de milho e, consequentemente, elevam a qualidade das

sementes e a plarfa. Profissionais do Ital e seus parceiros podem atuar como fontes, mas também os

produtores de milho e os produtores de seus derivados.

O uso da televisão como meio para propagax essas informações pode ser rrna grande aliada. As imagens

podem mostrar como funciona o ltal.
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Data: 1810612020

Veículos: AtaNews / Notícias de Campinas / Portal Mix Vale / Folha de Itapetininga

Programas/editorias: Notícias / Notícias / Notícias/ Notícias

Títulos das matérias: Parceria resulta em webinars sobre ingredientes saudáveis para alimentos e bebidas/

Parceria resulta em webinars sobre ingredientes saudáveis para alimentos e bebidas/ Parceria resulta em

webinars sobre ingredientes saudáveis para alimentos e bebidas/ Tecnologia do agronegócio de SP garante

variedades de milho de alta qualidade

Regiões:AraçafitbalCampinas/ValedoParuiballtapetininga

Veiculrrçõæ: Positiva / Positiva / Positiva / Positiva

Análises

A matéria do AtaNews, Notícias de Campinas e Portal Mix Vale é a mesma e reproduzida na íntegra de texto

do Portal do Governo. A parceria em questão é do Ital com a Faculdade de Engenharia de Alimentos da

Universidade Estadual de Campinas (FEA-Unicarnp) e a Escola de Engenharia de Lorena da Universidade

de São Paulo (EEL-USP). Ao todo foram quatro webinars na chamada "Série Íngredientes Saudáveis para

Alimentos e Bebidas", com apoio da Fundação Shunji Nishimura de Tecnologia e da Mentto, empresa que

transmitiu os eventos. A ideia dos webinars é ajudar na compreensão de temas como biotecnologia, formas

de produção de ingredientes e seus efeitos para a saúde, bem como pré-requisitos para uso e desafios na

aplicação. A matéria possui fala da pesquisadora e vice-diretora do Ital Gisele Camargo.

A notícia "Tecnologia do agronegócio de SP garante variedades de milho de alta qualidade", publicada na

Folha de Itapetiningaé reproduzida na íntegra de texto do Portal do Governo.

O pesquisador Eduardo Sawazaki, o diretor do Departamento de Sementes, Mudas e Matrizes (DSMM) da

Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável (CDRS) Gerson Cazentini Filho e a nutricionista

Sizele Rodrigues dos Santos, da Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios

fontes com fala nessa matéria.

AS

Pontos Positivos

Sobre o primeiro título: Matéria publicada na íntegra nos veículos a partir de texto do Portal do

fala de uma parceria científica importante para a realizaçäo de um evento, portanto é tudo positivo.

Sobre o segundo título: Matéria publicada na íntegra no Folha de Itapetininga a partir de texto do Portal
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Govemo, com dados importantes sobre a produção do milho no Estado.

Riscos à Imagem

Os textos reproduzem na íntegra os do propagados pelo Governo do Estado e em nenhum momento os

veículos que os utilizaram contariam as informações, portanto não há risco para a imagem.

Sugestões de Estratégias

No que se refere à matéria sobre o webinar, uma pauta possível que poderia ser explorada aqui é a que se

origina da biotecnologia. Explicá-la com exemplos práticos, já existentes na nossa produção agrícola e

indusÍial, pode aproximar o público de uma compreensão a respeito do fabalho desenvolvido pelo ltal e

seus parceiros neste projeto. A Comunicação poderia reunir esses exemplos e propagar à imprensa já com

as sugestões de fontes e imagens, garantindo uma facilidade de cobertura" tendo a chance de conseguir

matérias com boa repercussão.

Sobre a segunda matéria, A estratégia possível é se associar a entidades da indústria do milho e deliberar

ações conjuntas para identificar as necessidades de divulgação desse setor. Os caminhos são viírios, há

tipos de milho, há a indústia do biscoito; esse é um alimento de dados muito expressivos, de cadeia ampla,

que merece uma repercussão sempre que possível na imprensa. Matérias para a TV seriam proveitosas,

pautando a mídia com foco na gastronomi4 por exemplo, apresentando restaurantes e lugares furísticos que

produzem e vendem produtos de milho.
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Data:2710612020

Veículo: Amanhecer das Notícias

Programas/editorias : Destaque

Títulos das matérias: Governo, academia e iniciativa privada iniciam trabalho integrado para inovar o

agro paulista

Regiões: São Paulo

Veiculações:,Positiv¡

Análises

O site Amanhecer das Notícias replicou na íntegra matéria da assessoria de comunicaçäo do Governo. Trata-

se de ação liderada por Institutos de Pesquisa da Secretaria de Agricultura para resolver problemas do

agronegócio paulista, como desenvolver ingredientes saudáveis para a indústria de alimentos a partir de

resíduos e coprodutos, aumentar a produtividade, qualidade e manejo sustentiivel de citros, cana e cafe, além

de desenvolver novos bioprodutos para a agriculturatropical. Os projetos reúnem mais de 180 pesquisadores

e agentes da iniciativaprivada e estão sendo sediados pelo ltal, Instituto Agronômico (IAC-APTA) e Instituto

Biológico (IB-APTA). A matéria informa que o secretário de Agricultura e Abastecimento Gustavo

Junqueira participou da abertura dos trabalhos, e disse que ris propostas dos três Núcleos sediados nos

Institutos estäo alinhadas com as demandas do agro mundial, que têm no futuro, os ativos biológicos.

Pontos Positivos

A matéria sobre cÍrmpos de pesquisa integrados para melhor performance da agricultura paulista foi

reproduzida tal e qual divulgada pelo Governo, então possui aspecto positivo.

Riscos à Imagem

Não há discordâncias no texto porparte do veículo, portanto näo existe risco à imagem.

Sugestões de Estratégias

Uma alternativa de produção de conteúdo é apostar no que o público não compreende de imediato, pois não

atua na area. Nesse caso, elaborar conteúdos sobre os ativos biológicos citados pelo secretario Gustavo
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O que vem a ser isso? Como esses núcleos atuarão para (oujá estêlo atuando) unir o aspecto biológico, o

meio ambiente, a indúsûia e a agroindúsnia? A ideia é pesquisar possibilidades de conteúdo dentro desse

contexto e oferecer aos veículos pautas mais próximas dos leitores/expectadores de forma universal. Um

texto inforrrando um evento pode ter escrita um pouco mais científica, mas é bom nunca perder de vista

que o público é variado. Uma esüatégia mais tabalhosq maq com chance de acerto, é pesquisar esses

planos voltados a regiões e, assim, deterrrinar pautas voltadas a veículos desses lugares. Criar identificaçäo

faz o conteúdo ir mais longe. Se a matéria tiver participação de profissionais da região, melhor ainda.
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Data:3010612020

Veículos: Notícias de Campinas / Portal Canal Mix / Portal Mix Vale

Programas/editorias: Cidades / Notícia/ Notícias

Títulos das matérias: Webinar gratuito aborda potencial dos extatos fenólicos como ingredientes

saudáveis / Webinar gratuito aborda potencial dos exhatos fenólicos como ingredientes saudáveis para

alimentos e bebidas/ V/ebinar gratuito aborda potencial dos extratos fenólicos como ingredientes saudáveis

Regiões: Campinas/ Ribeirão Preto/ Vale do Paraíba

Veiculações: Neutra / Netrtra / Neuta

Análises

A matéria replicada pelos três veículos é a mesma divulgada pelo Portal do Governo. Trata-se de evento da

série "Ingredientes Saudáveis para Alimentos e Bebidas" fruto da parceria entre ltal, Unicamp e USP. Essa

específica visa esclarecer por que os compostos fenólicos hoje são entendidos como bioativos e não

antinutricionais. Quando provenientes de resíduos agrícolas os exhatos podem ter baixo custo e favorecem

a integração de toda a cadeia produtiva agroalimentar.

A série estreou abordando os lipídeos especiais, os webinars posteriores seriam sobre proteínas doces e fibras,

e proteínas vegetais. As gravações estiio no canal do YouTube e na página do Facebook da Mentto, que apoia

a iniciativa junto à Fundação Shunji Nishimura de Tecnologia. E t¿mbém no canal do YouTube do Ital.

São fontes na matéria: Juliana Macedo, engenheira de alimentos; Silvia Mour4 engenheira de alimentos;

Patrícia Zacarchenco, pesquisadora.

Pontos Positivos
,4
E uma matéria reproduzida na íntegra de texto do Portal do Governo, portanto só apresenta visão positiva a

respeito do evento, que tem como finalidade transmitir conhecimento aos profissionais da iirea.

Riscos à Imagem

Os veículos não discordam das informações do texto, que comunica o evento etazfontes

há risco à imagem.

Não
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Sugestões de Estratégias

Apesar da matéria falar da bala de goma e da aplicação de fenólicos em produtos lácteos, não fica claro o

que vem a ser esses compostos. Vale uma explicação mais acessível para o público compreender o evento e

sua finalidade. A Comunicação poderia ampliar a matéria ouvindo uma das fontes que já constam no texto,

trazendo r¡ma definição que esclareça os compostos fenólicos - o que são, de onde vem, como são aplicados,

como auxiliam a indústria, se são saudáveis, por que é considerado que são capazes "de integrar toda a cadeia

agroalimentar". Apesar de ser uma matéria de agend4 que teoricamente é feita para despertar a atenção de

produtores e pesquisadores, está em veículos de notícias gerais, então vale uma abordagem mais universal.
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Data: 0310712020

Veículos: AtaNews / Port¿l Mix Vale / Regional Press / Notícias de Campinas/ Portal Mix Vale

Programas/editorias: Notícias / Notícias/ Cidades/ Notícias/Ì.üotícias

Títulos das matérias: Batata-doce é destaque no agro de SP e na alimentação saudável das famílias/

Batata-doce é destaque no agro de SP e na alimentação saudável das famílias/ Doce de leite é opção de

agregação de valor para pequenos produtores/ Doce de leite é opção de agregação de valor para pequenos

produtores de São Paulo/ Doce de leite é opção de agregação de valor para pequenos produtores de São

Paulo

Regiões: Araçatuba / Vale do Paraíba/ Araçatuba/ Campinas/ Säo José dos Campos

Veiculações: Positiva / Positiva / Positiva / Positiva / Positiva

Análises

A notícia "Bat¿ta-doce é destaque no agro de SP e na alimentação saudável das famílias" é reproduçäo na

íntegra da que foi veiculada pelo Portal do Governo, incluindo a mesma foto também. O texto enaltece as

qualidades do tubérculo e apresenta dados acerca da produção e de pesquisas desenvolvidas. São

impressionantes as qualidades da batata-doce, e animadoras as pesquisas rcalizadas para o seu melhor

aproveitamento tanto na produção agrícola" quanto industrial. De acordo com o Instituto de Economia

Agrícola (IEA-APTA), São Paulo produziu 147.959 toneladas de batata-doce em 2019, o que representa

cerca de20o/o da produção nacional.

A matéria "Doce de leite é opção de agregação de valor para pequenos produtores de São Paulo" também é

reprodução na íntegra da que foi veiculada pelo Portal do Governo.

A matéria tem aspas da pesquisadora e diretora do Tecnolat Adriana Torres, da pesquisadora Leila Spadoti

e da pesquisadora Patrícia Blumer Zacarchenco.

Pontos Positivos

Sobre o primeiro título: Uma matéria que pode ser considerada completa que glorifica um tubérculo bem

estudado para aumento de produção em São Paulo.

Sobre o segundo título: É positiva no aspecto de mostrar o doce de

econômica, os treinamentos oferecidos aos produtores e técnicos, e

leite. Três fontes falam nesta matéri4 todas com falas muito boas.

as pesquisas realizadas do

leite como alternativa de
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Riscos à Imagem

Os textos reproduzem na íntegta os do propagados pelo Governo do Estado e em nenhum momento os

veículos que os utilizaram conüariam as informações, portanto não há risco para a imagem.

Sugestões de Estratégia

Sobre a matéria'oBatata-doce é destaque no agro de SP e na alimentação saudável das famílias" , é possível

trabalhar em conjunto com o setor de eventos na criação de eventos sobre o tema" como por exemplo,

concurso culinririo anual em São Paulo.Com um evento assimo os lugares com maior produção teriam

oportunidade de protagonismo, movimentando a cultura e comércio locais. Tudo isso acompanhado pela

Comunicação, que pautaria a imprensa lançando matérias nesse contexto.

No caso da reportagem, 'oDoce de leite é opção de agregação de valor para pequenos produtores de São

Paulo": Uma estratégia possível é levantar quantos produtores paulistas aderiram a essa produção, fizeram o

treinamento e agora trabalham seu próprio doce. Além dos que já produziam. Será que, diante de números

expressivos, já vale encontrar uma "rota do doce de leite" em São Paulo? Bom para a produção em si, o

comércio local das regiões com esses produtores e para o turismo. Uma matéria voltada para a economia,

mas também gastronomia poderia ser lançada pela Comunicação enaltecendo o doce de leite como o novo

queridinho paulista.
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I)ata: 07107/2020

Veículos: Folha de Itapetininga I Alavoura / O Dia / Revista Rural / A Tribuna de Piracicaba

Programas/editorias: Notícias Agrícolas / Notícias / Coluna /Destaque Agropecu:íria / Coluna

Títulos das matérias: Notícias Agricolas: Doce de leite / Doce de leite é opção de pequenos produtores para

agregar valor ao leite / Maurício Picazo Galhardo: Doce de leite i Doce de leite é opção atraente de agregação

de valor ao leite / Maurício Picazo Galhardo

Regiões: Itapetininga / São Paulo / São Paulo /Nacional / Piracicaba

Veiculoções: Ner¡tra / Neutra / Neuta / Positiva /Positiva

Análises

A coluna do jornalista Mawício Picazo Galhardo, publica nos jornais Folha de Itapetiningq O Dia e A

Tribuna de Piracicaba a notícia de que para agregar valor ao leite o Instituto de Tecnologia Agrícol4 órgão

ligado a Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, propõe o manufaturamento do

alimento tornando-o em doce leite, produto com valor de mercado no Brasil e em países da América do Sul.

Os meios de comunicação Revista Rural e A Lavoura, mais voltados aos interesses de pessoÍrs ligadas ao

setor agrícol4 escrevem matérias completas sobre a possibilidade de ganhos para os pequenos produtores

que optarem por comercializar produtos derivados do leito, como o doce de leite.

As publicações do setor agrícola destacam que o Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL-APTA) conta

. com equipe técnica especializada em produtos lácteos no Centro de Tecnologia de Laticínios (Tecnolat), que

inclusive verifica a qualidade de produtos zero lactose, cadavezmais consumidos no país.

Pontos Positivos

É realmente nca aprodução em pesquis arealizadapelo Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL) e as

matérias do Jornal A Lavoura e Revista Rwal destacam de maneira sólida e com entrevistas esse trabalho.

As notinhas, que circulrim para o público geral, mencionam a existência do ITAL que para muitos cidadãos

pode passar despercebida, caso não tenha aderência ao tema.

Riscos à Imagem

A nota republicada em veículos de comunicação diferentes não apresenta exatamente qual a

apenas diz que existe um instifuto e que ele recomenda que o leite seja manufaturado.
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A curta mensagem reduz demais o grande tabalho do Cenho de Pesquisa e pode induzir o leitor a uma

interpretação equivocada, fazendo parecer que o órgão é obsoleto e até desnecessário.

Sugestões de Estratégias

O leite é um produto muito consumido em todo o mundo. No Brasil e nos países da América Latina h¡i um

mercado pata o consumo também de produtos com baixo teor de lactose, já que o há um constante

crescimento de doenças relacionadas ao consumo da substância,

Por isso, uma sugestäo de ação seria envolver dados consistentes colhidos nos bancos de inforrnações sobre

atendimentos em saúde para problemas com o consumo de lactose e afelar as recorrentes pesquisas

realizadas pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL). Esse material poderia ser tratado de maneira

exclusiva com jornalistas da fueadasaúde, preferencialmente, em veículos de circulação semanal, que

garantem mais espaço e tempo de apuração promovendo melhor entendimento sobre o conteúdo.
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Data: 1310712020

Veículo: Notícias de Campinas / Portal Temura 99,5FM / Primeira Edição Online / Portal Mix / O

Verídico

Programas/editorias: Geral / Notícias / Cidades / Cidades/Região

Títulos das matérias: Semin¿irio online debaterá ingredientes saudáveis em alimentos e bebidas /

Seminário online debaterá ingredientes saudáveis em alimentos e bebidas/ Seminário online debaterá

ingredientes saudáveis em alimentos e bebidas/Seminário online debaterá ingredientes saudáveis em

alimentos e bebidas/Seminario online debaterá ingredientes saudáveis em alimentos e bebidas

Regiões: Campinas / Ibitinga / Osasco/ São José dos Campos / São Paulo

Veiculações: Ner¡ûa I NerÍra /Neutra / Neuha / Neufra

Análises

Os cinco veículos publicaram matéria reproduzida na íntegra de texto da assessoria de comunicação do

Govemo. Diz respeito ao terceiro webinar gratuito da "Série Ingredientes Saudáveis em Alimentos e

Bebidas", em uma parceria do Ital, da Escola de Engenharia de Lorena (EEL) e do Instituto de Física de São

Carlos (IFSC), ligados à Universidade de São Paulo (USP), e da Universidade Estadual Paulista (Unesp), no

crrmpus de Assis.

Segundo as reportagens, ¿rs palestras oferecem a oportunidade de conhecer as expertises dos pesquisadores

em obter ingredientes alimentares usando a biotecnologia e biologia molecular, duas ¿íreas em evidência para

produção de ingredientes funcionais biológicos e tecnológicos.

Um exemplo de pesquisa nessa rírea que pode alcançar a compreensão do público em geral é o da sacarose,

cujo alto consumo estii relacionado ao aumento da pressão sanguíne4 de doenças cardiovasculares e {q
obesidade. f\
As gravações de todas as palestras da série estão disponíveis no canal do YouTube do ltal, e a transmissão

ao vivo foi por meio do perfil do Facebook e do canal no YouTube da Mentto, que apoia o evento, junto à

Fundaçäo Shunji Nishimura de Tecnologia.

As fontes com asp¿rs na matéria são de: Maria Teresa Bertoldo Pacheco, pesquisadora do Centro de Ciência

e Qualidade de Alimentos (CCQA) do ltal; Fernando Segato, professor da EEL-USP; Igor Polikarpov,

professor do IFSC-USP e o professor Pedro de Oliva Neto, da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp em
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Pontos Positivos

Os textos foram reproduzidos tal e qual o texto do Govemo, sendo neuto no sentido de ser uma divulgação

de serviço gratuito, mas tanrbém positivo porque apresenta viários profissionais falando sobre pesquisas na

¿irea de biotecnologia.

Riscos à Imagem

Não há risco à imagem, pois os veículo não contariaram ¿N informações, apenas replicaram a matéria

neutra com aspectos positivos.

Sugestões de Estratégias

A biotecnologia parece fora da compreensão universal, o público pode não valonzat um evento como esse

por não entender como é útil à sociedade. Nesse aspecto, a sugestäo é buscar maneiras de atingir com

praticidade o leitor/espectador que não seja profissional da área debatida. Nessa matéria, algumas pautas

podem ser desenvolvidas ouvindo os professores correspondentes aos assuntos; uma que pode chamar mais

atenção é a de que muitos adoçantes, apesar de apresentarem vantagens quando comparados à sacarose, não

possuem sabor similar, principalmente em se tratando dos adoçantes artificiais como aspartame, ciclamato,

sacarina e sucralose, enquanto os adoçantes de origem natural têm apresentado diversas vantagens paft a

saúde. Assim, a Comunicação poderia explorar esse contexto em matéri4 Íazendo para a realidade do

consumidor final.
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Data: 1410712020

Veículos: Gest Agro 360 / Gest Agro 360 I Gazetade São Paulo I Gazetaonline

Programas/editorias: Agenda Gest Agro / Notícias / Geral

Títulos das matérias: Especialistas do ltal, da USP e da Unesp abordam proteínas doces e fibras

alimentares em webinar gratuito / NOTAS Impresso / NOTAS: Testes/Ingredientes saudáveis

Regiões: Nacional /Nacional /São Paulo/ São Paulo

Veicutações: Positiva / Neuüâ l'Positir¡a / Positiva

Análises

O Portal Gest Agro 360 publica matéria que cita o trabalho de professores pesquisadores especialistas do

Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado

de São Paulo. Na publicação destaca-se a realização de um Webinar gratuito que tatará de questões

relacionadas ao consumo e uso de alimentos saudáveis em comidas e bebidas.

O mesmo assunto é destaque no impresso do jomal Gazetade São Paulo e no site com conteúdo digital que

apresenta no fonnato de agenda uma nota na coluna de Notas sobre o assunto.

Pontos Positivos

O uso de espaços de imprensa para mostrar que o Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital) vai além da

pesquisa e também distribui de forma gratuita conhecimento é de grande importânciaparua construção da

imagem do órgão.

Riscos à Imagem

Não foi percebido nenhum risco para a imagem do Secretaria de Agricultura e órgãos correlatos

Sugestões de Estratégias

O tema tratado nas matérias recebe um enfoque técnico e utiliza muitas palawas do meio científico, deixando

claro que a intenção do material seria atingir a um público que já atua na âreade pesquisa e biologia. Porém,

observando o tema do Webinar e a abordagem que é dada ao material é possível afirmar que

linguagem mais acessível o interesse do público em geral poderia aumentar e por

mensagem de atuação do serviço público para o maior número de cidadãos possível.
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O uso da técnica chamada linguagem simples possibilitaria que o tema alimento saudável fosse melhor

difundido entre a população.
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Data: 1510712020

Vefculo: 2A+ Alimentos / Blog do Lúcio Sorge

Programas/editorias: Notícias / Agronegócios

Títulos das matérias: Proteínas doces e fibras alimentares são abordadas por especialistas do ltal, da USP

e da Unesp em webinar gratuito/ ITAL é parceiro de programa de aceleração para negócios e projetos

voltados para ingredientes, alimentos, bebidas e embalagens

Regiões: Nacional / São Paulo

Vciculaç.ões: Ner¡tra,/ Positiva

Análises

No portal de notícias 2A+ Alimentos, site de informação voltado a divulgar noticias sobre alimentos e boas

práticas alimentares publica matéria sobre o Webinar gratuito promovido para debater sobre proteínas

alimentares, dentro de um ciclo de palestras criado pelos pesquisadores do lnstituto de Tecnologia de

Alimentos (Ital), vinculado à Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA), da Secretaria de

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

O texto descreve o currículo de cada participante e deixa o texto longo e pouco informativo.

Já no meio digital, Blog do Lúcio Sorge o tema do texto é o trabalho que o Instituto de Tecnologia de

Alimentos (Ital) esta lançando em parceria com diversas outras entidades para alavancar e possibilitar que

pequenas empresris de alimento consigam incentivos e teinamentos que possibilitem o crescimento dos

negócios. O projeto recebeu o nome de Techstart Food Innovation e promete colaborar com empresas,

projetos da da cadeia de ingredientes, alimentos, bebidas e embalagens.

Pontos Positivos

Os dois materiais tratam de medidas positivas e propositivas realizadas pelo Instituto de Tecnologia.

se a importante açäo, principalmente neste momento de pandemia, de aumentar a participação e

dos pequenos empreendedores com a atitude de lançar um programa voltado na

empresas.

Arealizaçäo da medida envolvendo diversos órgãos é também assertiva" já que gera um envolvimento maior
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Riscos à Imagem

O texto de agenda que tata de um evento gratuito pode gerar desentendimento por parte do cidadão comum,

já que o resumo do texto não mostra ser amigável ao entendimento daquelas pessoas que estão fora da iárea

de atuação da engenharia de alimentos.

O uso de uma mensagem truncada pode gerar perguntas desnecessiírias e até uma baixa adesão ao debate,

que já é oferecido gratuitamente para a população, com a finalidade de facilitar o acesso à informaçäo.

Sugestões de Estratégias

Como sugestZio de estratégia" antes de mais nada é preciso gerar identificação com o público. A pauta de

startup e incentivo aos pequenos negócios é amplamente divulgada por oufros órgãos públicos mais voltados

para as questões econômicas e de atendimento ao empreendedor, por isso, o Instifuto de Tecnologia precisa

se tomar uma fonte sobre o assunto e pode fazer isso ûabalhando, em um primeiro momento, uma matéria

exclusiva com um jomal de grande circulação.

Essa pauta exclusiva com um player colocaria o projeto e o Instituto da pauta sobre o assunto mobilizando

os demais veículos de comunicagão a conhecerem e acompanharem o que o Ital está preparando para atender

essa demanda de startup novos negócios na área.
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Data: 1910712020

Veículos: O Jornal da Região

Programas/editorias: Agro Caderno

Títulos das matérias: Ital é parceiro de programa de aceleração para negócios e projetos voltados para

ingredientes, alimentos, bebidas e embalagens

Regiões: Araçatuba

Veiculações: Positiva

Análises

A reportagem relata que a TechStart Food Innovation estava com inscrições abertas para startups, empresas,

indústrias e instituições e contou com a parceria da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de

São Paulo, por meio do Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL-APTA), além do Instituto Eldorado, da

Embrapa Informática, da SciCrop e da Fundação lota. O progftrma de aceleração foi criado pela Conexão.f

incubadora de conhecimento, da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa do Agronegócio (Fundepag),

com a FoodVentures e a Venture Hub. A matéria ainda informa que as especificidades dos temas para os

candidatos se inscreverm

A matéria traz duas fontes com fala: Luis Madi, e o presidente da Fundepag Álvaro Duarte, que alertou para

a necessidade do aumento da produção mundial de alimentos em 50olo, enquanto há o desperdício de 24Vo:

"A tecnologia é fundamental paraa sobrevivência sustent¿ivel da sociedade."

Pontos Positivos

A matéria de capa do Agro Caderno do impresso O Jomal da Região é texto divulgado pela assessoria de

imprensa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e publicado na íntegra. Todas

as informações são positivas, já que o programa busca fomentar projetos voltados à melhoria

agrícolas nas mais diversas areas.

Riscos à Imagem

Não há discordâncias ou apontamentos negativos por parte do jornal, portanto não há riscos à lmagem

Sugestões de Estratégias
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A assessoria de imprensa pode propor aos articuladores desse prograrna de aceleração poderiam evento de

apresentação dos produtos e servigos das empresas que se candidataram e foram selecionadas para tal

oportunidade com o objetivo de repercutir junto aos veículos de imprensa Na prátic4 o que um progr¿una

de aceleraçäo faz, como pode ajudar uma empresa e como esse setor se beneficia com isso? Um evento pode

não só proporcionar tocas valiosas enüe empresas e criadores de projetos de todo o país (e mundo), como

pode ser vitrine dos resultados para os jornalistas formadores de opinião. Esse evento pode ser virhral, se

considerar as condições ainda sensíveis da pandemiq ou como uma feira presencial na ocasião do fim dos

perigos de contaminação de coronavírus. De qualquer maneir4 é importante centralizar as informações-

vitrine em um canal que atenda as necessidades de infonnação das pessoas da iárea. E a Comunicação afua

junto, ataindo a mídia para o evento e levantando possíveis pautas.
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Data: 0510912020

Veículo: Jornal de Piracicaba

Programas/editorias: Agricultura

Títulos das matérias: Secretaria apresenta nova organização da prograrnação de pesquisa

Regiões: Piracicaba

Veiculações: Positiva

Análises

O material publicado na sessão Agricultura do Jornal de Piracicaba parece um publieditorial, ocupando uma

página inteira do jornal, sendo metade com texto e outra metade com uma grande foto de um c¿tmpo sendo

cultivado. Ao longo de meia página de divulgação e com quato intertítulos que explicam o antes, o agora e

o depois da reorganização dos projetos da Secreta¡ia Estadual de Agricultura e Abastecimento de São paulo,

o material é um tipo de reforço de infonnagões. Também consta na publicação falas em primeira pessoa dos

diretores dos Institutos ligados a Secretaria de Agricultura.

Pontos Positivos

É uma exposição sobre a Secretaria de Agricultura e Abastecimento e o texto é claro e assertivo, não deixando

dúvidas pam o leitor que um projeto de reformulação do órgão é notadamente uma boa saída.

Riscos à Imagem

Ao publicar um publieditorial, sem deixar clara a intenção de realizar uma propaganda o Governo do

pode ser acusado de manipulação por parte dos leitores, que podem compreender que o material é

discurso unilateral e que não ouviu os técnicos ligados a pasta.

Sugestões de Estratégias

É interessante utilizar um veículo impresso para divulgar uma reestruturação na pasta de agricultura estadual,

porém, esse seria o veículo que melhor atenderia a demanda de conhecimento do público alvo ao qual serve

a Secretaria de Agricultura?

O trabalho da assessoria de comunicação pode ser iniciado pelo mapeamento deste público alvo que em

parceria com a Fundação Seade, também do Governo do Estado, poderá ceder informações confiáveis sobre
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onde est¡i o maior público assessorado ou com potencial para ser ¿Nsessora pela Secretaria de Agricultura.

Após essa análise, será possível soltar textos regionalizados para todas as regiões administrativas do Estado,

trazendo como lead o que melhor se enquadrar na realidade de cultivo de cada regiäo. Ta¡nbém é importante

observar o trpo de veículo de comunicação que será abordado.

Como exemplo, pode-se usar o Vale do Ribeira, grande região produtora de bananas no Estado e que pode

buscar novas tecnologias para o cultivo, exportação e até manufaturamento da fruta porém a região conta

com pouc¿ts altemativas impressas e um sinal de wi-fi bastante dificil, por se fatar de uma região acidentada.

Por isso, para que a mensagem seja melhor recebida" deve-se pensar em pautas pala atelevisão, com grande

apelo para imagem de pessoas e histórias que podem ser amparadas pelos projetos integrados dos Institutos.
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Data: 1510912020

Velculo: Notícia de Limeira / Cidade Azul Notícias

Programas/editorias : Geral / Notícias/Cidades

Títulos das matérias: Secretaria de Agricultua destaca atuação dos biólogos no setor do agronegócio/

Secretaria de Agricultura dest¿ca atuação dos biólogos no setor do agronegócio

Regiões: Limeira / Rio Claro

Veiculeções: Positiva / Positiva

Análises

Os veículos de comunicação Notícia de Limeira e Cidade Azul Notícias que circulam na região das cidades

de Limeira e Rio Claro, interior de São Paulo destacam o release de divulgação do Governo do Estado que

enaltece o trabalho de biólogos que atuam na Secretaria de Agricultura do Est¿do.

Pontos Positivos

É importante reconhecer o üabalho de todos os profissionais que fazemparte do Instituto de Tecnologia e os

jornais replicam a matéria exatamente com o a Pasta divulgou.

Riscos à Imagem

Ao mesmo tempo que reconhecer o fabalho dos biólogos é importante, pode gerar incomodo em outros

profissionais, já que o trabalho do Instituto é realizado por diversos profissionais de areas distintas

Sugestões de Estratégias

É ritit utilizar efemérides para promover divulgações, porém, do ponto de vista de criação de discurso para

empresq esse caminho não é o mais adequado.

Para que uma instituição seja fonte de informação para imprens4 além de apresentar um grande trablho de

pesquisa ela também precisa ter pessoas preparadas para comunicar nos diversos meios a mensagem e ser

"lembrada" dentro das redações de todo país.

Um bom exemplo é o trabalho do Instituto Butantã" em todos os níveis, comparáveis com o Instituto de

Tecnologia Agrícola mas que, no entanto, mantém um alinha de comrlricação constante com a imprens4

púbrica *qté¿rgy, 
tc sf ä#,ft Sffisg$gsîea'å$å da população
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desconheça infomrações técnicas sobre as pesquisas que são realizadas lá.

Esse é um trabalho de longo ptazo,mas com resultados absolutamente positivos, já que causar boa impressão

no público em geral pode ser também um passe liwe para desenvolver empatia e apoio quando necessiirio.

N
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Data: 1610912020

Veículo: Jornal de Piracicaba

Programas/editorias : Regional

Títulos das matérias: Secretaria de Agricultura destaca atuação dos biólogos no setor do agronegócio

Regiões: Piracicaba

Vëiculaçõæ¡'Nerrh-a

AnáIises

A matéria veiculada pelo Jomal de Piracicaba usa grande parte de texto do Governo de São Paulo. A

reportagem traz dados sobre a participação de biólogos na Secretaria de Agricultura: eles estão em 6 institutos

e I I polos regionais de pesquisa, que formam a APTA (Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios).

Ao todo, 144 servidores da APTA possuem graduação em biologi4 atuando em diversas áreas, como

pesquisa científic4 apoio aos estudos, comunicação e divulgação da ciência. A pasta conta ainda com 21

biólogos que atuam na CDRS (Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentavel).

as fontes com falas são: Ana Eugênia de Carvalho Campos, que desenvolve pesquisas com formigas e Marta

Taniwaki, pesquisadora que desenvolve, ao longo da carreira de 35 anos no ITAL, estudos científicos

relacionados à presença de fungos e toxinas no caft, na castanha do Brasil, no cacau, no amendoim e no

arroz.

Pontos Positivos
J.
E uma reprodução de matéria do Governo feita para enaltecer a importância dos biólogos, portanto

aspectos positivos.

Riscos à Inagem

Parece que a Comunicação esqueceu o Dia do Biólogo e tentou recuperrr a falha trazendo essa matéria. O

leaddiz"O Diado Biólogo é comemorado em 3 de setembro", e amatériafoi publicadano dia 14 de setembro

(o jomal de Piracicaba publicou em 16 de setembro, ûff excluiu essa frase). O risco aqui é de parecer que

as principais profissões de pesquisadores da Secretaria de Agricultura não estão no

comemorativas que podem ser tabalhadas em pautas.
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Sugestões de Estratégia

A estratégia sugerida é a Comunicação criar um calendário aproveitando a sazonalidade para orientar o

planejamento editorial. Além de poupar tempo, garante um banco de conteúdo e matérias com apelo de

leitura. Um plano de pautas previsíveis e escaláveis, aproveitando o oportunismo dos dias de comemoração,

apesrir de parecer um grande estoque de temas frios, na verdade é excelente para mosfrar a relevância de

assuntos. Como fazer isso? l) Mapeando as datas comemorativ¿ts, as que são celebradas universalmente ou
regionalmente e que fazemsentido pdxaapasta. 2) Realizando benchmarking, ou sej4 buscando inspirações

em conteúdos externos para auxiliar no planejamento de conteúdo. 3) Fazendo um resgate histórico dentro

do próprio banco de conteúdo para identificar referências, fonnatos, fontes, personagens que podem render

boas matérias. 4) Estudando a Íajetória de vida dos entrevistados sempre que possível para alimentar a

agenda de fontes e personagens e assim evitar abordagens e assuntos repetidos, além de humanizar textos. 5)

Elaborando plano de ação utilizando esse gancho da data comemorativa. Algo recomendável é escolher

alguns veículos que sempre replicam as matérias do Portal do Governo e incluirprofissionais atuantes nessas

regiões no texto. Assim, ganha chance de ter a matéria replicad4 mas com tltulo voltado para a região, o que

causa mais impacto. A Comunicação não precis4 necessariamente, tazer grandes novidades, ou assuntos

factuais, nas paut¿s, a gerução de conteúdo pode ser mesclada com temas que, se bem trabalhados, serão bem

recebidos pela mídia. Lembrando que imagem é importante, sempre bom ter um banco a¡¡;p,;lizado.
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Data:2210912020

Veículo: Notícias de Campinas / Beto Ribeiro

Programas/editorias: Agricultura / Geral

Títulos das matérias: Curso dedicado a embalagem para transporte e distribuição é oferecido no formato

online em SPi Curso dedicado a embalagem para transporte e distibuição é oferecido no formato online

em SP

Regiões: Campinas / Arans

Veiculações : PositivalPositiva

Análises

As matérias dos sites Notícias de Campinas e Beto Ribeiro são reproduções de texto da assessoria do

Governo. Trazem informações sobre o curso "Desenvolvimento de Embalagens para Transporte e

Distribuição", guo estií em sua sexta edição e é único no mercado. A parte mais interessante desse texto é

nma que acabapor justificar arcalîzaçäo do evento: busca-se aplicar os conceitos b¡ísicos de modo que

qualquer profissional atuante na fuea de embalagem de tansporte possa acompanhar, f,ffi pessoas com

formação técnica têm mais facilidade de compreensão, uma vez que são apresentados conceitos de Física. A

programação incluiu os principais conceitos aplicados a projeto e avaliação de desempenho, correlação de

fatores presentes nos arnbientes de distribuição com a necessidade de proteção de cada produto, elaboração

de planos de avaliação baseados em norrnas internacionais e ações necess¿irias para adequação de produtos

para novos mercados e exportação, incluindo as tendências do e-coûlmerce. Os textos possuem fala do

pesquisador Maurício Bordin.

Pontos Positivos

As matérias têm aspecto positivo, pois divulgam capacitação muito importante para o setor.

Riscos à Imagem

Os veículos não discordam das informações replicadas, portanto não há risco para a

Sugestões de Estratégias

A sugestão de estratégia para a Comunicação é aproveitar o exemplo dado na matéria da importÍìncia dessa
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ajudar a levantar profissionais que fizerarn o curso e aplicaram os novos aprendizados em suas empresas.

Essa apresentação de personagens com seus devidos exemplos de como a capacitação atua diretamente na

melhoria do setor, enriquece a pauta e chama a atenção da mídia. Uma maneira de aproximar a pauta das

imprensas locais é buscar personagens nas regiões onde os veículos atuam, criando identificação melhor do

público com o que 1ê. Mostar empresas locais geramais engajamento. Poderia ser uma embalagem e/ou

logística de um produto que tenha sido modificado atendendo aos requisitos ensinados na capacitação.
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Data:2410912020

Vefculo: Suinucultura Industrial / Avicultura Industrial / lnveste SP

Programas/editorias: Agricultura / Eventos e Cursos/ Geral

Títulos das matérias: Covid-I9 e embalagem: pesquisador do Ital esclarece sobre possibilidades de

contaminação atavés dos materiais/ Ital divulga edital do Processo Seletivo 2021paramestado em

Ciência e Tecnologia de Alimentos/ Acordo do Ital com a BioinFood permite instalação da startup em

órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP

Regiões: Itu / Itu/ São Paulo

Veiculações: Positiva / Neuta / Positiva

Análises

O Instituto de Tecnologia e Agricultura é tema nas três matérias analisadas. O portal de informação focado

em agricultur4 Suinuculta Industrial destaca a pesquisa realizada por técnicos do Ital que apontou que o

lndice de contaminação de embalagens, por COVID-I9 é alto.

Já no site Avicultura Industial o destaque é educacional e em matéria publicada na iirea de notícias o

destaque fica para o curso de mestrado oferecido no Ital para pessoas interessadas em ampliar seu índice de

conhecimento e conseguir o título de mestre. O cu¡so oferece 15 linhas de pesquisa na area de alimentos.

por fim, o portal Investe SP publica a parceria firmada entre a startup BioinFood que irá instalar um centro

de inovação dentro do Instituto de Tecnologia em Agricultura. A matériatem várias falas, desde de diretores

dos Centros localizados dentro dos institutos até dos proprietrírios da startup parceira'

Pontos Positivos

Todos os materiais destacam o Ital como centro de inovação, pesquisa e fomento de boas práticas para o

setor. porém, é importante destacar que o caráter de inovação no processo de colocar uma aceleradora de

projetos como a startup BioinFood denho de um órgão público.

O fabatho demanda mudança de legislação e participação efetiva de todos os

percebido no texto de divulgação.

Riscos à Imagem

Os textos analisados, aparentemente, são releases divulgados pela assessoria de imprensa e precisam ser

eßsoe

Rua Capitão Antônio Rosa, 376, 9" andar, Conjunto 91

Jardim Paulistano I São Paulo - SP I CEP 01443-010 | Tel: 11 3807.6146) "'l**'ö

+((



Sem uma mensagem chave clara e com o uso de muitas falas ao longo do texto, o leitor pode ficar confrrso

e sem entender como a presença de uma startup é útil para o Ital ou como foi realizada a pesquisa que

checou a infecção de embalagens por Covid.

Definir mensagem chave é primordial para o trabalho de divulgação.

Sugestões de Estratégias

A comunicação pública é a que caminha com mais lentidão quando o assunto é inovação. Por conta da

burocracia legislativa no Brasil, as mudanças são sempre realizadas de forma lenta e gradual. Porém, o

tema inovação é muito importante para o Instituto de Tecnologia em Agricultura e pode ser a mensagem

chave para todas as ações.

Para isso, o primeiro p¿rsso deve ser dado pela comunicação pública, que fará um projeto de comunicação

que contemple o trabalho de relações públicas, de divulgação em redes sociais, de branded content e

também de promoção de porta-vozes.

Esse pacote de ações passq em primeiro lugar pela criação de r¡n documento norteador de ações que

contará com a mensagem chave e um texto no formato release sobre o Ital. Esse texto instifucional é uma

ferramenta essencial para dar o primeiro passo na fonnação de uma ideia coletiva sobre a importåncia do

Ital nos mais diversos meios de comunicação.
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Data:2510912020

Veículo: Portal Datagro / Portal Dataagro /2A+ Alimentos IEAE Máquina

Programas/editorias: Notícias / Notícias/ Agricultura/ Notícias do Mercado

Títulos das matérias:

Acordo do Ital com a BioinFood pennite instalação da startup em órgão da Secretaria de SP/ Covid-l9 e
embalagem: Ital aponta reflexos da pandemia em questões de sustentabilidade e tendências no

mercado/Covid-l9 e embalagem: pesquisador do Ital esclarece sobre possibilidades de contaminação através

dos materiais/ Covid-l9 e embalagem: Ital aponta reflexos da pandemia em questões

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

Veiculações: Positiva / Positiva lPositiva I Positiva

Análises

O Portal Datagro publica duas matérias com referência ao trabalho do lnstituto de Tecnologia e Agricultur4

a primeira fala sobre a parceria que o Estado firmou para instalar uma startup no órgão púbtico.

Já o segundo material que também foi replicado no 2A+ Alimentos e no site EAE Máquina o assunto é o

mais comentado no momento, a doença Covid-I9, causadora na maior pandemia dos últimos tempos.

A pauta mosfa uma pesquisa realizada por Gustavo Moraes, do lnstituto de Tecnologia de Alimentos (Ital-

APTA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, que revelou que coronavírus

apresentou maiores resistência, mesmo usando produtos sanitizantes em emablagens de pLástico, metal, papel

e papelão ondulado.

Pontos Positivos

O material que tata da questão de embalagem e Covid mostra que a Secretaria de Agricultura do Estado e

seus órgão correlatos estão antenados com as questões afuais. É muito positivo esse posicionamento e essa

preocupação com as preocupações da população

Assim como ganhar espaço nos notici¡ários de economia com parcerias que

os produtores rurais de São Paulo e também para o Instituto de Tecnologia.

Riscos à Imagem

Os releases divulgados com as pautas usam muitos tennos técnicos o que dificulta o entendimento do leitor

geram recursos para
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Isso mosta que o órgão est¿í distante do público e da linguagem da comunicaçäo podendo gerar

desentendimentos irreversíveis para a imagens da Instituiçao.

Sugestões de Estratégias

Muito interessante buscar nas pesquisas do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital) órgão vinculado à

Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do

Estado de São Paulo, uma solução para retirar o fermento da classe de commodities, passando para o

manufaturamento como forma de gerar mais renda.

Para a comunicação, o tema pode interessar aos jornais de economia" altamente buscados por empresririos e

investidores. Para que a pauta gere interesse na busca por informações por parte dos repórteres de economia

{ importante apresentar dados tabulados com comparações que podem ir desde o crescimento fìnanceiro que

produtores podem conseguir ou de uma relação comparativa do mercado.

Tratando-se de uma experiência em parceria com o setor privado pode ser útil envolver, por meio de

entrevistas, o governador do Estado que estri enfrentando a maior crise da história do país e que busca

alternativas para a retomada controlada da economia.

É possível sugerir aos veículos de comunicação dedicados ao tema de tecnologia e inovação espaços para a

publicação de materiais específicos sobre estudos exclusivos que estäo sendo aprimorados no Instituto de

Tecnologia Agrícola.

Seria possível, inclusive, sugerir colunistas fixos em um Blog dedicado a inovação na ¿írea agrícola e a

exportação de material de pesquisa que ocorre via Instituto
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Data: 1t11012020

Vefculo: Coneio Popular

Programas/editorias: Opinião

Títulos das matérias: Por que dizer não ao PL 529/2020

Regiões: Campinas

Veiculações: Negativa

Análises

O artigo de opinião publicado na página 2 do jornal Correio Popular de Campinas destaca a contrariedade

dos pesquisadores quanto a fonnulação do Projeto de Lei 529/2020 que, segundo o texto, extingue órgãos de

pesquisa e monitoramento em todo o Estado de São Paulo.

A análise assinada por três professores doutores do Instituto Agronômico de Campinas descreve algumas

medidas previstas no projeto de lei que podem atingir diretarnente órgãos de pesquisa e a estrutura de trabalho

da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento de São Paulo.

Acusa o Govemo do Estado de estar criando problemas na atuação e no habalho de cenhos de pesquisa e até

no combate de doenças recorrentes no Estado como a Dengue e Febre Amarela.

Pontos Positivos

Não há pontos positivos neste material.

Riscos à Imagem

São Paulo registra anualmente altos índices de infectados com doenças como Dengue e Chicungunha e

também um grande número de mortes.

O artigo é extremamente perigoso pois acusa o Estado de estar abandonando as ações de combate as doenças,

colando na imagem do Govemo do Estado a ideia de negacionismo tålo presente dos dias atuais.

Sugestões de Estratégias

Trata-se de uma opinião, por isso deve ser sempre levada em consideração que pode haver

ao trabalho do Estado.
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No entanto, o fechamento de estruturas públicas precisa estar acompanhado de detalhes e informações dos

motivos pelos quais essa decisão é a mais acefiad4 apenas dessa forrra o cidadão poderá compreender o

posicionamento do Estado, com o maior número de dados possível.

O trabalho de comunicação, neste caso, deve ser iniciado muito antes do Projeto de Lei ser tornado público.

É necessário saber os dados e informações de como est¡í a produção científica dos órgäos, qual o número de

atuação e quais os motivos que podem ser citados para que não haja a descontinuidade de nenhum dos bons

projetos.

Depois que o setor de comunicação levantar as informações, será necessário montar uma estratégia que

passará pelo convencimento da opinião pública. Neste momento, uma ação de relacionamento com

jomalistas pode ser bem vinda" gerando maior proximidade com aqueles que irão escrever, editar ou produzir

matérias relacionadas ao tema.

O próximo p¿Ìsso é acompanhar as publicações e o entendimento que os jornalistas tiveram da açäo.

Monitorar as vozes dissonantes e seguir produzindo informações de relevância e que acalmem a populaçäo

será primordial para o andamento do tabalho.

NRua Capitão Antônio Bosa, 376, 9o andar, Conjunto 91Ìo o Jardim Paulistano I São Paulo - SP I CEP 01443-010 | Tel: 11 380Z.O146

aq



Data: 1211012020

Veículo¡ Notícias Agrícolas

Programas/editorias: Notícias

Títulos das matérias: Dia do Engenheiro Agrônomo: Sec. de Agricultura de SP contatrajetória de

profissionais da Pasta e mosha sua importância

Regiões: Campinas

Veiculrçõcs: Positiva

Análises

O Notícias Agrícolas replicou na íntegra matéria divulgada pela assessoria de comunicação do Governo. Para

celebrar o Dia do Engenheiro Agrônomo, foi entrevistada uma profissional da iirea. Ficou muito interessante,

humanizou o texto, aproximou o leitor da figura que normalmente aparece prestando dados científicos e de

produção agrícola. Angelica Prela Pantano, agrônoma e pesquisadora do Instituto Agronômico (IAC), vem,

então, no textoo representando sua categoria de trabalho. Ela conta que contrariou a üadição de sua cidade,

Bandeirantes (PR), de ctrsar magistério e optou pela profissão que, na visão interiorana, era tida como

masculina. Posteriormente, prestou mestrado e doutorado direcionados para climatologia.

O texto segue contando como a vida da engenheira agrônoma fluiu até chegar a São Paulo e integrar o time

do IAC como pesquisadora de clima e impactos na agricultura.

Atualmente, 182 engenheiros agrônomos atuam como pesquisadores e servidores de apoio no IAC,Instituto

Biológico, Instituto de EconomiaAgrícol4 Instituto de Pesc4 Ital e Instituto de Zootecnia, além de I I Polos

Regionais que formam a Agência Paulista de Tecnologia do Agronegócios (APTA).

O Notícias Agrícolas não utilizou foto para ilustrar a matéria.

Pontos Positivos

O ponto positivo é ver uma categoria de tabalho enaltecida na figrua de uma grande profissional. A matéria

ganhou aspecto mais humano, convidou o leitor a ver de perto a saga de uma mulher determinada a ser

engenheira agrônoma.
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Riscos à Imagem

Apesar da boa intenção da matéria, a Comunicação do Govemo não se preocupou em identificar a engenheira

agrônomanas fotos que disponibilizou. Há duas fotos de mulheres, mas não se sabe qual das duas é a

engenheira entevistada. AIiás, a foto de enhada da matéria é com dois homens. O risco aqui é de parecer

que não há cuidado em entregar uma matéria completa, com imagens legendad¿¡s, com a enfevistada

devidamente identifi cada.

O texto esta conftiso também, mal redigido, alguns ajustes o deixariam mais fluido e compreenslvel. O risco

é o de o leitor considerar a matéria mal escrita" o que não transmite boa mensagem.

Sugestões de Estratégias

A apresentação de uma personagem na matéria deve ser feita com cuidado. A Comunicaçäo poderia

informar quem é a entrevistada nas fotos, quem sabe conseguir com ela mais imagens de sua tajetória para

ilustrar a reportagem. O texto precisa ser melhorado, o ideal é que após redigido, outa pessoa da equipe

leia e revise, ou indique pontos a serem revisados. Seria interessante também a indicação de um padrão de

escrita nos textos da Comunicação, como um pequeno manual bfuico de estilo, de forma que os jomalistas

sigam sem erros.
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Data: 171t012020

Veículo: Notícias de Campinas / Beto Ribeiro / Região Noroeste

Programas/editorias: Notícias / Destaque/ Cidades

Títulos das matérias: Ital: Princípios da tecnologia de carnes são abordados em capacitaçäo online inédita/

Ital: Princípios da tecnologia de carnes são abordados em capacitação online inéditai Estado faz

diagnóstico inédito dos estudos em institutos

Regiões: Campinas/ Campinas / Fernandópolis

Veiculeções: Neutra / Nerrtra / Positiva

Análises

As matérias são reproduções na íntegra de textos divulgados no Portal do Governo.

A matéria ..Ital: Princípios da tecnologia de carnes são abordados em capacitação online inédita" aborda

a capacitação de três dias com o objetivo de proporcionar conhecimento para crescimento em funções

técnicas na linha de abate, no processamento primário e no controle de qualidade de cames. O texto

basicamente é o serviço a respeito do evento, incluindo todos os muitos nomes dos profissionais que

ministram as aulas.

Já a notícia "Estado faz diagnóstico inédito dos estudos em institutos", veiculada pelo site Região Noroeste,

taz informagões a respeito da publicação até então inédita "Planeja PD&I: Pesquis4 Desenvolvimento e

Inovação'o nos Institutos da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. O documento

apresenta um diagnóstico das atividades de pesquis4 desenvolvimento, inovação e transferência de

tecnologia nos seis Institutos e 11 Polos Regionais que formam a Agência Paulista de Tecnologia dos

Agronegócios (APTA).

Foram fontes nestamatéria: Marcos Antônio Machado, diretor do Instituto Agronômico (IAC) e

da APTA Antonio Batista Filho.

Pontos Positivos

As matérias são reproduções na íntegra de textos divulgados pelo Governo, e sem

dos veículos, então possuem aspecto neutro e positivo. As duas matérias são referentes à

pesquisa, o que por si só é positivo.

por parte

e
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Riscos à Imagem

Não há riscos à imagem, os textos não são contestados e as informações a respeito dos temas estão corretas.

Sugestões de Estratégias

A primeira matéria é apenas uma apresentação do serviço a respeito das aulas e todos os professores que as

ministariam. Até tem fonte falando, û6 nada que sêja relevante. Então, a sugeståo é a partir das aulas

levantar pautas que possam ser aproveitadas prira o grande público, ou seja" que possam ser de interesse mais

universal, e não apenas para quem é da área e pretendia participar da capaciøção. Se há um beneficio

abrangente, então seria interessante explorá-lo.

Já a segunda notícia aborda a ação inédita de unir profissionais para rcalizæ diagnósticos, mas não aponta

um exemplo de algo identificado que foi encaminhado para melhoria" seja por pesquisa, por mudança de

eshatégi4 por troca de informação entre os pesquisadores. Ficou faltando um exemplo que nos faça

compreender a importância da ação, que pelos números, parece ser ampla e abrange muitas iireas da produção

agrícola. A sugestão de estratégia é apurar um aspecto da Planeja PD&I, ou alguns, e desenvolver material

para divulgar prira os veículos
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Data: 1911012020

Veículo: O Dia / Revista Rwal / Jornal da Folha da Terra / EAE Maquinas / EAE Máquinas I Cargo News

Online / 2A+Alimentos

Programas/editorias: Notícias / Destaque / Cidades / Notícias/ Notícias / Destaque

Títulos das matérias: Ital: Princípios da tecnologia de carnes são abordados em capacitação online tnédtta/

São Paulo é o maior produtor de banana do Brasil/ Estado faz diagnóstico inédito dos estudos

desenvolvidos nos institutos de pesquisa/Uso de resíduos agtoindustriais para alimentos e aplicações

técnicas é tema de webinar gratuito do Ital com Fraunhofer IW/ Mudanças e impactos provocados pela

pandemia na cadeia do trigo foram debatidos em evento online / Institutos da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento de SP integram semanris de Ciênciq Tecnologia e Inovação/ Princípios da Ciência e

Tecnologia de Cames são abordados em capacitação on-line inédita do Ital

Regiões: São Paulo / Nacional / Itupeva / Campinas / São Paulo / São Paulo

Velcubções: Netrtra / Positiva / Positiva / Ner¡üa / Neufa / Net¡@ / Neuta

Análises

Sobre a matéria "Ital: Princípios da tecnologia de carnes são abordados em capacitação online inéditaoo e "

Princípios da Ciência e Tecnologia de Carnes são abordados em capacitação on-line inédita do ltal", o texto

do portal do governo foi replicado na íntegra pelo jomal impresso O Dia ao fim da página 2 da edição e ainda

pelo portal 2A+Alimentos. Traz informações de como participar da capacitação teórica e prática oferecida

pela primeiravezpelo ltal, com coordenação do Centro de Tecnologia de Carnes (CTC). A fonte com fala é

Manuel Pinto Neto, um dos coordenadores da capacitação. Ainda entrou no texto a retranca "Sobre o ltal".

O texto no site da Revista Rural, informando que São Paulo é o maior produtor de banana, apresenta o cen:ário

da bananicultura no país, com destaque a São Paulo, estado com maior produção, com l5,7Yo do total

produzido em 2018; na sequência aparecem Bahia (l2,2\,Minas Gerais (11,3%) e Santa Catarina (10,5%).

Um exemplo de pesquisa é o projeto "Bananicultura Circular" focado na banana nanica, para a Região do

Vale do Ribeira" no contexto do programa estadual Vale do Futuro.

O Jornal da Folha da Terra replicou o texto do Governo sobre a publicação inédita "Planeja PD&I: Pesquisa"

Desenvolvimento e Inovação nos Institutos da Secretaria de Agricultura". O documento fraz um diagnóstico

das atividades de pesquisq desenvolvimento, inovação e transferência de tecnologia nos seis

Polos Regionais que formam a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios
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Mas a matéria não apresenta exemplo de diagnóstico, só diz a importiìncia do projeto.

Já a matéria sobre webinar referente ao Uso de resíduos agroindusüiais para alimentos e aplicações técnicas":

foi destaque do site EAE Máquinas

O portal EAE Máquinas também divulga a 5" edição do Encontro da Cadeia Produtiva do Trigo de São Paulo,

que aconteceu online. O texto destaca debates sobre o cenário da produção do tigo na pandemia e as

tendências pós-pandemia no consumo.

A matéria do site Cargo News reproduz texto da assessoria de comunicação do Governo e fala sobre o Ital

integrar a progrÍrmação da Semana Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (SMCTÐ de Campinas e

de Presidente Prudente.

Pontos Positivos

Todas as matérias apresentam iniciativas do Ital que repercutem bem na sociedade. Destaque para os

investimentos em tecnologia e inovação, algo muito apropriado para as mudanças no campo e no

entendimento de tecnologia pelo setor agrícola.

Riscos à Imagem

As matérias não representam dano à imagem, pois apresentam o Ital afuante no agronegócio de forma

positiva.

Sugestões de Estratégias

Todas as matérias aqui apresentadas são passíveis de aproveitarnento para desenvolvimento de pautas da

Comunicação, sejam regionais ou estaduais e até nacionais. As pesquisas e eventos voltados para o

agronegócio são diversos e nas próprias matérias há v¡irias fontes capazes de auxiliar na identificação de

conteúdo possível para ser desenvolvido.
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Data:2011112020

Veículo: O Jornal da Região / Portal do Agronegócio / GestAgro 360o

Programas/editorias: Agro Caderno I Capacitação/ Agenda GestAgro 360o

Títulos das matérias: Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP promove treinamento de startups

para atuar no setor dos agronegócios/Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP promove

treinamento de startups para afuar no setor dos agtonegócios / Liwo multidisciplinar "Probióticos e

Prebióticos: Inovações e Desafios" será lançado em simpósio do ltal com o IFRI

Regiões: Araçatuba / Nacional / Nacional

Vêicutações: Positiva /Positiva I Neutra'/

AnáIises

A extensa matériq veiculada no Jomal da Região, aborda o treinamento oferecido pela Rede de Núcleos de

Inovação Tecnológica da APTA (Rede NIT-APTA) a pós-graduandos e pesquisadores de seus institutos.

Segundo a reportagem, os estudantes saem de seus laboratórios e vão 'oà¡s ruas" conversar com seus potenciais

clientes para verificar se de fato a ideia de negócio deles é de interesse de quem poderá consumir o produto

ou serviço. A matéria traz fontes com falas: Flávio Grynszpan, consultor especializado em inovaçäo e um

dos coordenadores do curso PlPE-Empreendedor, desenvolvido pela Fundação de Amparo à Pesquisa do

Estado de São Paulo (FAPESP); a pesquisadora e diretora do NIT-IAC Lilian Anefalos; Carolina Cinto de

Moraes, da startup FertiSense, uma das criadoras de

aplicativo que indica a aplicação correta de adubos no cultivo de hortaliças; Mariza Monteiro, que participou

da primeira ediçäo do treinamento, em 2019.

A matéria sobre o livro multidisciplinar "Probióticos e Prebióticos informa sobre o lançamento de obra fruto

do trabalho de dezenas de pesquisadores de relevantes instituições no ceniário científico brasileiro. Com 16

capífulos, foi editado na Setembro Editora pelas pesquisadoras Patrícia Blumer Zacarchencoo Adriana Torres

Silva e Alves e Leila Ma¡ia Spadoti, do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), vinculado à Agência

Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado

de São Paulo. A reportagem destaca que este é oitavo liwo com edição e autoria de pesquisadores da equipe

do Centro de Tecnologia de Laticínios (Tecnolat) do Ital nos últimos

das editoras do liwo, a pesquisadora Patrícia Blumer Zacarchenco.

quatro anos. O texto de uma
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Pontos Positivos

A matéria de capa do Agro Caderno do impresso O Jornal da Região e a do site Portal do Agronegócio são

replicas de texto divulgado pela assessoria de imprensa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do

Estado de São paulo e publicado na íntegra Todas as informações são positivas, visio que fata-se de um

teinamento importante para a melhoria das relações de negócios na agficultura.

A matéria do GestAgro 360o também contribui como divulgação positiva" pois propaga o lançamento de uma

obra realizada por pesquisadoras do Ital.

Riscos à Imagem

Näo há discordâncias ou apontamentos negativos por parte dos veículos, portanto não há riscos à imagem

nas três matérias.

Sugestões de Estratégias

Sobre a matéria..Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP promove treina¡nento de startups para

atuar no setor dos aglonegócios": A Secretaria de Agricultura poderia acompanhar o

surgimento/desenvolvimento de startups surgidas durante ou depois do treinamentoo e mostrar os resultados

na prática. Seria produtivo a criação de um site próprio (ou uma rede social própria" ou os dois) para a troca

de informações, para que sirva como canal ente pesquisadores e empreendedores. Para que a troca ocorra,

esses canais devem abrir espaço para a interação. A Comuricação poderia investir na criação de um vídeo

institucional. Startup é ummodelo de negócio aindapouco compreendido pelapopulaçãoo e suaaplicação na

agroeconomia poderia ser explicada.

Sobre a matéria Liwo multidisciplinar'?robióticos e Prebióticos: Inovações e Desafioso' será lançado em

simpósio do Ital com o IFRI: A Comunicação poderia enfatizar a divulgação da capa do liwo, mesmo que

em mockup, o que, aliás, é prÐ(e na divutgação feita por editoras, especialmente no período de pré-venda.

No caso desse livro específicoo teria sido interessante a imagem da obra aparecer para valorizar ainda mais o

lançamento.

h
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Data:2311112020

Veículo¡ O Jornat da Região

Programas/editorias: Agro Caderno

Títulos das matérias: Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP promove treinamento de startups

para atuar no setor dos agronegócios

Regiões: Araçatuba

Veiculações: Positiva

Análises

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP promove treinamento de startups para atuar no setor dos

agronegócios. O treinamento é oferecido pela Rede de Núcleos de Inovação Tecnológica da APTA (Rede

NIT-APTA) a pós-graduandos e pesquisadores de seus institutos. Esses estudantes saem de seus laboratórios

e vão 'oàs ruas" conversar com seus potenciais clientes para verificar se de fato a ideia de negócio deles é de

interesse de quem poderá consumir o prodtrto ou senriço. Ou sej4 se o cliente manda no negócio, porque

afinal a demanda parte dele, o jeito é ouvir o que ele tem a dizer. Se a resposta for positiva" vale o

investimento de tempo e recursos financeiros. O desenvolvimento de startups é um caminho alternativo para

transferir tecnologia ao setor produtivo; com elas pequenas empres¿ß podem crescer e se estabelecer no

mercado ou serem absorvidas por um grande grupo.

O Brasil conta, atualmente, com 1975 starttrps com serviços e soluções para o agronegócio, de acordo com

a 100 Open Startups, consultoria em ecossistemas de inovação (até o final de abril de 2020).

Os pesquisadores dos lnstitutos de Pesquisa da APTA, da Secreta¡ia de Agricultura, também receberam

feinamento sobre a metodologia iCorps e a importância do papel dos cientistas na transferência de

conhecimento e resultados de pesquis¿ts para o setor produtivo.

A matéria traz fontes com falas: Flávio Grynszpano consultor especializado em inovação e um dos

coordenadores do curso PlPE-Empreendedoro desenvolvido pela Fnndação de Amparo à Pesquisa do Estado

de São Paulo (FAPESP); a pesquisadora e di¡etora do NIT-IAC Lilian Anefalos; Carolina Cinto de Moraes,

da startup FertiSense, uma das criadoras de

aplicativo que indica a aplicação correta de adubos no cultivo de hortaliças;Manza

da primeira edição do fieinamento, em2019.
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Pontos Positivos

A matéria do Agro Caderno na versão web do O Jornal da Região é texto divulgado pela assessoria de

imprensa da Secretaria de Agficultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e publicado na íntegra. Todas

as informações são positivas, visto que tata-se de um teinamento importante pæaamelhoria das relações

de negócios na agricultura

Riscos à Imagem

Não há discordâncias ou apontamentos negativos por parte do jornal, portanto não há riscos à imagem.

Sugestões de Estratógias

Como est€lo as empresas pequenas que se beneficiaram dessa abordagem? A Comunicação poderia

acompanhar as que possuem resultados mais expressivos e pautar a mídia. Todas as fontes desta matéria

podem apresentar as empresas, os projetos e os profissionais que receberam o treinamento e, assimo

desenvolver matérias diversaso cada qual denüo da sua area de atuaçäo. Essa é uma maneira de mostar o

resultado dessa ação educativa.
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Data¡ 0811212020

Veículos: RD Repórter Diário Online / Clique ABC

Programas/editorias: Cidades/ Educação

Títulos das matérias: Instituto Maua participa de estudo sobre tansporte de órgãos, tecidos e vacinas/

Mauá integra grupo de desenvolvimento de embalagem para tansporte de órgãos, tecido e vacinas

Regiões: Santo André / São Bemardo do Campo

Análises

O texto veiculado pelo RD Repórter Online e o texto do Clique ABC anunciam a parceria do Instituto Mau¿i

de Tecnologia (IMT), da Escola Paulista de Enfennagem, a Escola Paulista de Medicina da Universidade

Federal de São paulo (IINIFESP) e o CETEA - Cento de Tecnologia em Embalagem para Alimentos do

Instituto de tecnologia de Alimentos (ITAL), da Secretaria de Agricultrna e Abastecimento do Estado de São

paulo. A iniciativa visa aperfeiçoar o transporte de órgãos, tecidos, células e insumos do sistema de saúde

(como vacinas) sensíveis à temperatura ambiente. As instituições vão trabalhar juntas na criação de

embalagens capazes de evitar perdas de órgãos, por exemplo, para transplantes. Os sites replicam na Íntegra

texto do press-release da Assessoria de Imprensa do Instituto Maua de Tecnologi4 que possui fala de Ari

Costa, pesquisador no Centro de Pesquisas do IMT, e dados referentes ao ptazo de execução e investimento

financeiro aplicado no projeto.

O Clique ABC incluiu ainda mais de seis linhas com a retanca "sobre o Instituto Mauá de Tecnologia".

Pontos Positivos

Como os textos foram publicados tal como a assessoria de imprensa enviou, as matérias têm aspecto positivo.

Em tempos de vacinação em m¿Nsa" a notícia cria expectativa na população de uma melhor gestão logística

de vacinas, além de, claro, melhoria dos sistema de hansplante

quantidade de operações bem sucedidas.

de órgãos e tecidos, o que pode

Riscos à Imagem

Não se identifica risco, o foco esta no Instituto Mauá de Tecnologia (IMT), visto que os textos säo réplicas

do release enviado pela assessoria do IMT, mas afalado pesquisador usado como fonte cita a orientação dos

6
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pesquisadores do Centro de Tecnologia em Embalagem para Alimentos do ITA na produção dos protótipos.

Sugestões de Estratégias

Uma abordagem possível é focar na vacina - assunto do momento. A Comunicação pode trabalhar pautas

que explorassem o ca¡ninho da vacina, as perdas, o acondicionamento, as logísticas atuais para moshar como

as embalagens desenvolvidas serão benéficas, otimizando o sistema. Seria interessante mostrar quais são as

condições ideais para as vacinas, como é feito, por exemplo, para leva¡ vacinas a lugares distantes, nos

recônditos brasileiros, e como essa operação pode ser melhorada com as embalagens mais tecnológicas.
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Data: 1011212020

Velculos: ABC Repórter

Programas/editorias: Cotidiano

Títulos das matérias: Instituto Maua fazparte de grupo de pesquisa e desenvolvimento de embalagem

autônoma

Regiões: ABC

Veicut¡cões: Fositivd

Análises

Em texto veiculado no impresso e na web, o veículo anuncia a parceria do Instituto Mauá de Tecnologia

(IMT), da Escola Paulista de Enfermagem, a Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São

Paulo (UNIFESP) e o CETEA - Centro de Tecnologia em Embalagem para Alimentos do Instituto de

Tecnologia de Alimentos (ITAL), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. A

iniciativa visa aperfeiçoar o tansporte de órgãos, tecidos, células e insumos do sistema de saúde (como

vacinas) sensíveis à temperatura ambiente. As instituições vão trabalhar juntas na criação de embalagens

capzlzes de evitar perdas de órgãos, por exemplo, para transplantes.

A matéria éo na verdade, uma cópia de três parágrafos do release emitido pelo lnstituto Mau¿i de Tecnologia.

Pontos Positivos

Em tempos de vacinação em mÍNsa, a notícia cria expectativa na população de uma melhor gestão logística

de vacinas, além de, claro, melhoria dos sistema de transplante de órgãos e tecidos, o que pode aumentar a

quantidade de operações bem-sucedidas.

Riscos à Imagem

Aqui não se identifica um risco, m¿N com o espaço de üês modestos parágrafos (que são, na verdade, copiados

do release da Assessoria de Imprensa do Instituto Maui de Tecnologia), a notícia tende a não reverberar

devidamente a sua importância.
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Sugestões de Estratégias

Uma iniciativa tão positiva pode ser explorada com destaque na mídia em geral. No caso do ABC Repórter,

poderia ter rendido uma pauta üabalhada para virar matéria especial com veiculação no frm de semana

seguinte na propria editoria de cotidiano. Assim, o Centro de Tecnologia em Embalagem para Alimentos do

Instituto de Tecnologiade Alimentos (ITAL)poderiaapresentarde formadidriticq atavés de umprofissional

indicado para ser entrevistado, a ideia/importância da(s) embalagem(ns) inteligente que está(ão) sendo

criada(s). Dentro desse contexto, o veículo poderia trazer a porcentagem de perda de órgãos (mais de l0%),

tecidos e vacinas por consequência do mal acondicionamento e logística, podem vir acompanhados de

entevistados que corroborem a infonnação. Se tal matéria ganhasse a TV, por exemplo, o caminho do

órgão/tecido/vactnaopoderia ser apresentado como maneira de explicar a dinâmic4 enaltecendo dessa forma

a importância da embalagem mais segura. Seria interessante ouvir quem levantasse números animadores,

como uma porcentagem maior de tansplantes realizados diante do novo processo de transporte. Dados como

o número de transplantes realizados hoje no ABC e arredores, e o de vacinas levadas aos postos poderiam

ser divulgados ta¡nbém.
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^EXPERIEIì{CIAO CAPACIDADE DE
ATENDIMENTO, PERFIL E HABILIDADE
DOS PROFISSIOI\AIS
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EXPERIÊNCIA. CAPACIDADE DE ATENDIMENTO. PERFIL E HABILIDADE DOS

PROX'ISSIONAIS

A Pridea Comunicação é resultado da união de uma empresa com mais de quinze anos de atuação no

mercado de comtrnicaçãoo a Atelier de Imagem e Comunicação, com profissionais da área de tecnologia da

informação, agregando dois conceitos: a tecnologia e a inovação, que faz parte do DNA dos novos

funcion¡ários, e do conteúdo, maÍca registrada que fez com que a Atelier figurasse enhe as maiores e mais

relevantes do segmento.

Com um amplo portfolio de produtos e serviços, a Pridea Comunicação conta com uma equipe

extremamente especializadae capacitadaparaenfrentar os desafios impostos por clientes de diferentes iâreas

de atuação. São profissionais com larga experiência em veículos de mídia, como jomais diririos, revistas

semanais, televisão, rádio e internet, além de todo conhecimento e vivência de anos de atuaçäo em projetos

de Assessoria de Comunicaçäo e Imprensa em diversos segmentos.

Além disso, a Agência dispõe aindâ de um grupo de colaboradores especializados em eshatégias e

ferramentas digitais, o que permitiu a construção e um novo conceito, o Content Tech, que abarca a

construção de narrativas aprofundadas aliadas a uma metodologia amparada em Big Data, que nos permite

analisar performance e propor soluções inovadoras.

A Pridea tem expertise no atendimento de clientes da iniciativaprivada e do setorpúblico, que desempenham

atividades nos mais diversos segmentos, fato que fez com que a empresa criasse processos diversificados e

eficientes de trabalho capazes de reunirem desafios extremamente complexos. O desenvolvimento de uma

visão estratégica 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 modennas e atuais ferramentas

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

atua 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 permanentemente

)
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por um aprofundamento do dirálogo entre os profissionais envolvidos nos projetos e na construção de uma

relação de confiança mútua e consistente.

Esses atibutos permitiram a criação de uma agenda importante de relacionamento com a imprensa de todo

Brasil e com forrradores 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 a ética e a lisrua são nossos maiores norteadores, apostamos em nossos funcion¿írios

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 centro das nossas operações. Por isso, construímos um time diversificado, com

habilidades e perfis distintos. A experiência e competência dos profissionais e colaboradores que atuam na

Pridea enriquecem nossos produtos e serviços e dinamizam a operação, oferecendo aos clientes um

repertório qualificado e dinâmico no entendimento dos desafios impostos. A equipe é composta por

profissionais de diferentes areas e formagões, como jornalismo, relações públicas, publicidade, marketing,

design, fotografi4 entre outros.

Essa diversidade confere às entegas um caráter altamente qualiflrcado e personalizado a partir das

necessidades e perfis de cada cliente. Tendo em vista suas competências, as equipes são divididas a partir de

suas ¿ireas de atuação,

todas as operações e

realizados.

sempre com foco nas diretrizes estabelecidas por um núcleo estratégico

sinaliza a necessidade de mudanças de rumo ou alterações de escopo

que coordena

Entre os segmentos que aturÌm na Pridea constam: Criação de Conteúdo Impresso e Digital, de

lmprens4 Arte e Design, Redes Sociais, Sites, Gerenciamento de Crise, Monitoramento de Mídia, Clþing
de Mídia" Media Training, Produção de Conteúdo e Tecnologi4 Criação e Produção de Vídeos,

Administrativo e TI. Todos eles se relacionam diariamente e têm seus processos acompanhados e

estabelecidos a partir de ferramentas de gestão modernas e eficientes, capazes de mensura¡ os resultados e

as estratégias implementadas em cada projeto.
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Fluxo de Trabalho: acompanhamento e revisão pennanente de procedimentos

A fim de estabelecer fluxos e rotinas de trabalho eficientes, a Pridea Comunicaçllo opera a partir de

dinâmicas que envolvem os profissionais de todas as áreas, tanto os que atuam internamente como os que

oper¿tm sediados nos clientes. Para isso, são realizadas reuniões de alinhamento constantes e oficinas de
brainstorming quepossibilitam nov¿rs ações e ideias a serem incrementadas.

Além do acompanhamento permanente da imprensa prira mapeamento do noticiário, em especial das areas

de atuação dos clientes, a Pridea atua com diagnóstico e acompanhamento consistente de boas práticas

relacionadas e benchmar6ng da concorrência. Para esta finalidade, também são utilizadas fenament¿s de

análise das mídias sociais que detectam qualquer menção às marcas ou temas deterrrinados pela equipe de

Monitoramento de Mídia.

Esses procedimentos possibilitam, para além do controle da saúde da marc4 a percepção e o diagnóstico de

como a audiência est¡i sendo impactada por ações relacionadas as atividades dos clientes, permitindo a
implementação de nov¿rs práticas e a antecipação de eventuais crises.

X'erramentas e Gestão de Processos

Parutealizat o acompanhamento e a melhor gest2io dos nossos processos, a Pridea Comunicaçilo adota um
rol de ferramentas que, aliadas à expertise e intervenção estratégica da equipe, permite qualificar os

procedimentos e as entregas realizadas. Por meio do novo conceito de Content Tech,

aprofundar a criação de conteúdo com análises que nos pennitem gerar melhores insights e

performance melhor nos diferentes canais de comunicação dos clientes.

O método rissegrua um monitoramento em tempo real dos dirilogos 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 una mesma plataforma os resultados de
diferentes canais (imprensa, redes sociais, acessos ao site, entre outros), fazendo com que tanto o cliente
como a equipe de comunicação possâm 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: análise de performance de campanhas em tempo real por meio

de ferra¡nenta desenvolvida dentro da Agência e adaptada para a necessidade de cada cliente.
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Desenvolvimento e customização de gráficos via API e aplicados em software próprios, que possibilitam:

Análise de dados de anúncios em todas as redes sociais, tais como: CTR (taxa de cliques),

engajamento (atividades dos usuiários), devices (mobile, deskfop, smarþhones), navegadores,

sistema operacional (Ios / Android), dados demográficos (gênero, idade), dados geográficos

(cidade, estado), comportamentais (fluxo de cliques na url de destino/ taxa de rejeição) e também

a medição em tempo real dos anúncios (evolução de custoso como CPC (custo por clique) ou CPA

(custo por aquisição). Além disso, a Pridea Comunicação consegue analisar todas as outras

métricas que possibilitam atomada

retorno sobre o investimento (ROI).

de decisão e documentação dos resultados

o Arquitetura de IA (Intelligence Artifical)

o

)

o Produção de API (Application Programming Interface)
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o Construção de customização no softrvare psra o segmento (painéis altamente intuitivos)

Arquitetura de Data Science e Business Intelligence

Canais de aplicação: sitq 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 Comunicação é

posslvel acompanhar tudo o que está sendo falado na internet sobre temas específicos. A
ferramenta também permite a interação com usu¿írios no chamado SAC 2.0, a fim de garantir um

dirálogo permanente com os clientes das marcas, reforçando sua autoridade e relevância.

o Postgram: a ferramenta possibilita a programação de publicações, bem como o acompanhamento

de conteúdos no Instagram. Por meio da definição de um perfil editorial e de um cardápio de

conteúdo definido e aprovado, a Pridea Comunicaçllo consegue atuar nos horários mais nobres

para maior impacto junto à audiência de cada cliente, arrpliando as chances de converter essas

mensagens em engajamento e relacionamento com amaûca.

O Bancos de Imagens: com cadasto em diversos Bancos de Imagenso a Pridea consegue garantil

o melhor mapeamento de fotos e imagens que condizem com a necessidade de cada A
partir desses bancos, a Agência criar, desenvolve e entrega artes, peças e

se adaptem ao público-alvo de cada ação.

o Wideo: ente oufuas ferramentas de edição e fratamento 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 atinhado 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 Edição/Vídeos e Fotos: a Agência dispõe ainda de um rol de progrrimas e

ferramentas de edição e tratamento de imagens, seja de foto ou vídeo. A partir delas é possível
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visual de cada cliente, peÇæ, fotos e imagens a serem compartilhas como forma de agregar e

enriquecer o conteúdo nos diferentes canais.

I RD Station: o software é um importante aliado na gest2lo de conteúdo e de relacionamento com

usuários. A Pridea Comunicação investe no aprimoramento constante do chamado inbound

marlæting,baseado essencialmente naprodução qualificadade conteúdo relacionado aumamarca

ou produto. A ferramenta possibilita uma melhor otimização para os principais sites de busca

(SEO), criagão de landing pages e eshatégias de geração de leads, disparo e gerenciamento de e-

mail marketing, fluxo de automações para relacionamentoo monitoramento de acesso dos leads

em sites, gest2Ío de contatos e de mídias sociais. Além disso, é possível também qualificar aniilises

e relatórios por meio dos dados fornecidos e acompanhados pela ferrarnenta.

['erramentas de Mailing: a Pridea investe permanentemente na nutrição e manutenção de sua

agenda esüatégica junto aos principais veículos de imprensa e formadores de opinião. Para issoo

conta com ferramentas que auxiliam na melhor performance desses contatos, mantendo os

assessores de imprensa em contato permanente com setores importantes da mídia.

Contas Públicas: experiência e projetos de sucesso

A experiência da Pridea junto ao setor público é anterior à propria criação da empresa" já que grande parte

de seus profïssionais tiveram práticas prévias relevantes de atuação nesse setor. Diversos da

Agênciajá atuaram em importantes contas nas esferas federal, estadual e municipal,

que possibilita o desenvolvimento de estatégias efetivas e inovadoras.

Muitos profissionais do time da Pridea Comunicação já atenderam diretamente o Govemo do de

São Paulo, por meio das Secretarias de Estado da Educação, Saúde e Segurança Públic4 além de

organizações como: Instituto Butantan, lnstituto do Câncer, Hospital das Clínicas, Fundação para o

Desenvolvimento da Educação (FDE), entre outos.

A Agência também atendeu contas públicas nos âmbitos federal e municipal, como EMBRAPII (Empresa

Brasileira de Pesquisa e lnovação Indusüial) - ligada ao Ministério da Ciência Tecnologia, Inovações e
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São Paulo, principal braço de zeladoria da maior cidade da América Latina; a Secretaria Municipal de

Orçamento, Planejamento e Gestão de São Paulo; a Secretaria de Relações Institucionais; e a Secretaria de

Educação do município.

Atualmente, a Pridea Comunicação atende duas importantes entidades ligadas ao Governo do Estado de

São Paulo: a Artesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São

Paulo), responsável pela regulação de 19 das 20 melhores rodovias do país; e o Dehan (Departamento

Estadual de Trânsito de São Paulo), o maior da América Latina.

Em São Paulo, na rirea pública" a Pridea é responsável ainda pelo atendimento da Comunicação da Secretaria

Municipal de Educação de São Paulo, a maior do país, com quase 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 Lnprensa e Comunicação. Com um público

de alunos, pais, professores e funcionários que exhapola a populaçäo de muitos países, a

desafios proporcionais à sua grandeza-

A Pridea Comunicação também foi responsável pelo departamento de Comunicação e da

Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, onde atuou fortemente ainda com o Gerenciamento

de Crise, aproximando o diálogo com os diferentes públicos da Pasta e criando estratégias para inforrrar a

população em meio a grandes catástrofes como o acidente com o avião da TAM, no Aeroporto de Congonhas,

o acidente nas obras do Metro em Pinheiros, zona sul da capital, e os ataques do PCC em São Paulo.

A experiência adquirida na iirea pública nas três esferas (municipal, estadual e federal) garante à Agência

ampla expertise em planejamento estratégico, gerenciamento de crise, proposição de pautas, atendimento e

relacionamento com a mídia de todo país e alcance de resultados significativos. A equipe da Pridea

Comunicaçäo estií perfeitamente apta arcalizar o tabalho indicado neste edital, com larga experiência na

ríreq conforme poderá ser observado nos cases e desafios que construímos com os clientes atendidos ao

longo desses mais de quinze anos de história.
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A seguir, indicamos algumas das principais soluções de comunicação implementadas pela equipe da Pridea

Comunicaçäo com seus clientes em diferentes ¿ireas:

GOVERNO DO ESTADO DE S^Ã,O PAI'LO

ARTESP: AS MELHORES ESTRADAS DO p.tÍS

A ARTESP - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo -
regula o Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo há mais de 20 anos. Sob

sua gerênciao estão 20 concessioniârias, que atuam em ll,2 mil quilômetos de rodovi¿ts, o que representa

quase 3lo/o damalha estadual, abrangendo 283 municípios.

Dezenove 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 São Paulo, de

Carnpinas, da Baixada Santista" do Vale do Paraíbailitoral Norte e Sorocaba. Denüe as ações, rcaLiza

auditoria de frota, garagem e instalações, ações fiscais na operação das linhas regulares, nos terminais

rodoviários e nas rodovias. Além disso, a ARTESP é responsável pela regulação da concessão de cinco

aeroportos regionais.

A atuação da Pridea Comunicaçäo na coordenação da Assessoria de imprensa da ARTESP obteve, apenas

nos primeiros sete meses, mais de 9.300 matérias publicadas, resultado de 321 divulgações realizadas. Isso

representa uma média de 1.328 matérias publicadas por mês sobre a Agência. Mais de 44 maténas por

dia. Para se ter uma idei4 o trabalho de divulgação de mídia espontâne4 ou seja" sem qualquer custo pafa

os cofres públicos, caso tivesse de ser comprado na imfrens4 representaria um

797 milhões. Ente as atividades desenvolvidas na ARTESP, destacamos:

Criaçäo de agência de notícias interna: a partir de levantamento de informações ¿íreas daa

ARTESP, foi possível cria¡ 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 44 reportagens sobre a ARTESP por dia.
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Criação de autoridade: com maior produção de conteúdo, a ARTESP passou a ser procurada

para dar entrevistas não só sobre os temas divulgados, mas também sobre questões que perrreiam

a atuação da entidade, como segurança de rodovias, monitoramento, contratos de concessão,

modernização, inovação e tecnologia. Dessa formq em 210 dias de atuação, 122 entrevistas

qualificadas para grandes veículos foram concedidas.

I)emandas espontâneas: o atendimento qualificado do jornalista passou a ser não somente

respostas aos questionamentos, flâs tarnbém o esclarecimento sobre o papel da agência,

resultando, em sua maiori4 na mudança de viés das matérias ou" até mesmo, na desistência de

publicação. Isso porque, muitas vezes, o jornatista desconhecia a atuação técnica do órgão.

Gerenciamento de sensibilidades: a equipe produziu maiiz de possíveis crises a partir de

informações das iíreas, das concessionárias e do rasûeamento de matérias nos últimos meses.

Dessa forma, muitos temas passaram a ser fatados de outa forma para evitar possíveis exposições

negativas, como a fiscalização de ônibus regulares e fretamento.

Acompanhamento de operações de rodovia: a equipe de jornalistas pÍtssou a integrar as equipes

de fiscalização nas rodovias do Estado, acompanhando as ações e convidando jornalistas locais a

conhecerem a realidade das regras para fazer tansporte de passageiros em São Paulo. A iniciativa

rendeu maior conhecimento dos jomalistas sobre as anibuições da ARTESP, mostrando os

resultados práticos das operações.

Acompanhamento de eventos de inauguraçlio: comunicação em eventos como a

de obras nas rodovias, organizaçäo de coletivas e de material a ser dishibuído

Clipping de Notícias: produzido diariamente, em edições matutinas e vespertinas

para os principais gestores daARTESP.

Mailing de Imprensa: alimentação de banco de contatos dos veículos de comunicação, 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.

,
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' Qualificação de porta-vozesi a Pridea identificou potenciais porta-vozes para cada ¿irea da

ARTESP, além do diretor-geral. Dessa forrrq o interesse da imprensa prissou a ser pela

capacidade de informação e não pelo cargo do porta-voz.

Exemplos dos resultados obtidos na mídia:
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DETRAN: A REVOTUÇÃO DIGITAL EM TEMPOS DE PANDEMIA

Desde setembro de 2020, quando assumiu a coordenação da Assessoria de Imprensa e Comunicação do

Detran.SP, o grande desafio da Pridea Comunicaçño foi comunicar, da forma mais abrangente possível, a

revolução digitat pela qual passa a autarquia. Até para que o cidadão pudesse ser impactado positivamente

em tempos de pandemia da Covid-l9, ainda mais diante do fechamento de postos de atendimento.

Para se ter uma ideia do desafio, de janeiro a dezembro de2020, período de enfrentamento da crise sanitiiria

mundial, foram realizados no Dehan.SP mais de 125 milhões de interações pela internet, tanto pelos sites e

aplicativos do Detran e Poupatempo. Em 2019, foram 47 milhões. Ou sej4 um aumento de 60% em relação

ao ano anterior, com quase o triplo de atendimento.

Tanto que dos principais serviços, 90% deles já podem ser realizados online, dispensando a necessidade de

ir até uma trnidade fisica do Dehan.SP. O departamento de trânsito paulista aumentou em 670/o o atendimento

pelos portais e aplicativos. No Poupatempo,S3Yo dos serviços do Detran são consumidos de forma digital.

A autarquia conta com 2.875 funcionários, supervisiona a atuação de 2.954 Centros de Formação de

Condutore s,2.025 Empresas Credenciadas de Vistori a" I .659 desmontes, além de credenciar I .060 médicos

e2.169 psicólogos.

e

Para dar visibilidade a essa revolução digital, a Pridea lançou mão de estatégias em todas as frentes da

comunicação, tanto nos meios digitais como na chamada mídia tradicional, concentrando seus esforços no

levantamento de ações e projetos e intensificando a produção de conteúdo relevante. O resultado imediato

da ação pode ser confirmado já no início do tabalho da Agência. Na SemanaNacional de Trânsito de2020,

1.146 matérias foram publicadas sobre o Deüan.SP, sendo l00o/o delas positivas para a

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 de

atendimento à imprensa e, principalmente, de relacionamento com a mídia. Além da aplicação de um Media

Audít para aferir a opinião dos profissionais de imprensa sobre o órgäo, a Agência triplicou a produção de

conteúdo e diversificou seus canais de conta, permitindo que as pautas relacionadas ao Dehan ganhassem

muito mais capilaridade e ampla visibilidade no interior do estado.
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Resultados das divulgações na Semana Nacional de Trânsito de 2020:
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Mas o habalho não ficou resfuito à rárea de Assessoria de Imprensa. Estendeu-se para um redesenho efetivo

da Comr¡nicação do órgão, com a implantação de reuniões de alinhamento com todas as ¿íreas e readequação

das tarefas instituídas, além de ferramentas e monitores de mensuração de resultados.

Ta¡nbém 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 quatro primeiros meses de atuação, entre setembro e janeiro, foram divulgados 190

materiais pataaimprensa, numa média de 48 por mês. O resultado foi um total de 5.432 matérias publicadas

na imprensa no período, indicando cerca de 1.358 por mês e mais de 45 por dia.

No período, foram contatados 1.088 jomalistas e formadores de opinião, com aproximadamente 470

atendimentos à imprensa. Para diversificar a linguagem e se aproximar de alguns públicos prioritários, foram

produzidas e roteirizadas 35lives com diversos dirþentes do Detran.SP. E mais:

Novo desenho da comunicação do Detran.SP, integrando s sinç¡eniz¿ndo atuação em ¡íreas

como Relações Públicas,Imprensa, Marketing, Endomarketing, Redes Sociais e Cerimonial;

a

a

a

a

a

a

Construção do posicion¡mento estratégico de comunicação do Detran.SP, calcado em ativos

como inovação na pulverização dos serviços digitais e fiscalização;

Uso dos eshúdios do Palácio dos Bandeirantes paß a rcaLização de lives semanais para

esclarecimento ao internauta sobre os serviços digitais do Detan;

Uso do esh'idio de rádio do Palácio dos Bandeirantes para a gravação de sonoras e

em programas de rádio no Interior;

Organização do atendimento de redes sociais, com a contratação de uma

centralização no Detran no atendimento e estruturação do atendimento do SAC 2.0;

Elaboração de um programa seman¡l e vídeo de notícias do Detran paraveiculação nas redes

internas do departamento (Intranet e alertas pelo rWhatsapp);

,
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Atendimento de Imprensa com foco na qualidade da informação e na agilidade do atendimento,

cumprindo prazos e garantindo espaços qualificados;

Agenda positiva com a busca e produção de pautas positivas e diferenciadas, com cases de

sucesso, iniciativas inovadoras nos serviços digitais, ações fiscalizadorÍrs, acompanhamento de

blitzes, entre outros conteúdos de relevância;

Escolha e treinamento de porta vozes, nas areas de Habilitação, Veículos, Atendimento e

Fiscalização,pü&o atendimento específico de demandas de imprensa;

Elaboraçäo de Papers de infomação em visitas do presidente em unidades do Deüan no

Interior, na produção e distribuição para veiculação de artigos de opinião e em reuniões internas

e externas, enfe outos;

Divulgação mensal dos números do Infosiga, sistema do Governo de São Paulo gerenciado pelo

Detran.SP e programa Respeito à Vida, sobre estatísticas de acidente com recortes regionais;

Criação de canal de WhatsApp pam envio de notícias do Detran.SP para um grupo seleto de

jornalistas que cobrem regularmente 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;

X'orte investimento em regionalização, com atendimento a jomalistas em todas as regiões do

estado, gerando aconsolidaçäo de umprocesso de

e responder demandas inintemrptas de imprensa"

plantão aos finais de semana;

habalho capazde atender, dar

das 6h às22h, de segunda a e

Mailing de Imprensa exclusivo por meio de ferramenta da Pridea foi possível

com a construção de listagens específicas e determinadas, tanto na capital, como

meüopolitan4 interior, baixada santista, Brasil e internacional.

na çgiãot
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Exemplos dos resultados obtidos na mídia:
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EDUcAçÃo p¡,ur,ISTA: A MAroR REDE DE ENSINo DA nnmnrc¡. LATTNA

Para apresentar ações e impactar todos os atores envolvidos no processo de ensino, a Pridea Comunicação

produziu e implantou um plano de comunicação integrado, amparado nos públicos internos da Secretaria

(pais, alunoso professores, funcionários e comunidade escolar), além de criar parcerias com entidades do setor

e estabelecer uma interlocução direta com outras secretarias estaduais e órgãos do Governo a fim de

possibilitar ações integradas de comunicação.

Entre os resultados obtidos pela Pridea à frente da Secretaria da Educação do Estado podemos destacar o

expressivo aumento de matérias veiculadas na imprensq que cresceu cerca de 600/o no período. E mais:

o Gerenciamentos de Crise em pautas negativas com interface direta junto a jornalistas;

levantamento de dados e infomrações, produção de FAC com perguntas e res¡rcstas; escolha e

teinamento de porta vozes; produção de conteúdos para divulgação, entre outras ações;

Atendimento de Imnrensa com foco na qualidade da informaçäo e na agilidade do atendimento,

cumprindo prazos e garantindo espaços qualificados;

Asenda Positiva com a busca e produção de pautas positivas e diferenciadas, com cases de

sucesso, iniciativas inovadoras, personagens de destaque da educação, bons exemplos de políticas

públicas, entre outros conteúdos de relevância;

Comunicacão em,Eventos como a enûega de equipamentos públicos, garantindo desde a

comunicação visual até a organização de coletivas e de material a ser dishibuído;

Asenda do Goverüador, na capital e no interior do Estado, com espaço definido nas reuniões

semanais de Agenda do Governador, oferecendo sugestões de

projetos e ações;
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Aeenda do Secretário com acompanhamento perrranente na capital e no interior do Estado, na

elaboraçäo de "Papers" prévios de informação, na produção e distribuição para veiculação de

artigos de opinião e em reuniões internas e externas, enüe outos;

Lancamento de Prosramas g Políticas Públicas do governo paulista, como os projetos Geståio

Democrátic4 Escola da Família e Cozinheiros da Educação, por exemplo, onde a agência atuou

na produção de materiais de divulgação, na definição de esüatégias de divulgação, no atendimento

da mídia e colaborou com opiniões e conteúdos;

Números da Educapäo com a criação do Banco de Dados de Informações da Educação que

consolidou, desde o número de alunos, professores e colaboradores, até o andamento de projetos,

obras, reformas, parcerias, entre ouûos;

indices da Educacão com o acompanhamento constante dos números e dados que comprovaram

o avanço no ensino público paulist4 como a inédita primeira colocação nos três níveis avaliados

pelo Índice de l)esenvolvimento da Educação Básica - IDEB -, do governo federal e os

resultados anu¿is do Índice de Desenvolvimento 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 Estado 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', feltamenta digital de

monitoramento criada pela Pridea Comunicação gü€, aliada a bons profissionais de

comunicação, monitorou o noticiário do dia da Educação em televisão, rádios e sites de notícias

e envia, via celular, informações qualificadas. Mais do que uma ferramenta de comunicação, o

t6Torpedo-Imprensatt propicia a identificação imediata de notícias e, assim, possibilita respostas

rapidas aos veículos de imprensa" seja para gerenciar crise, oferecer

esclarecimento e até, corrigir informações.

de

Clippine de Notícias produzidos diariamente, €ffi 3 edições diiárias, e

eletronicamente pela manh{ para os principais gestores da Educação na sede da Praça da
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República para os 91 dirigentes de ensino em todo o Estado e prira o gabinete da Subsecom, no

Palácio dos Bandeirantes. Clippings regionais mensais, com resultados obtidos em rádio, TV e

internet, foram produzidos e enviados eletronicanente para os principais gestores da Educação

nas 15 regiões adminisÍativas do Estado.

Mailins de Imprensa atualizado e com acesso digital era disponibilizado para todos os

profissionais de comunicação que atuavam na Educação. Com a ferramenta da Pridea foi possível

montar estratégias com a construção de listagens específicas e determinadas, tanto na capital,

como na região mefopolitan4 interior, baixada santista" Brasil e internacional.

Porta-Vozes em todo o Estado foram treinados e qualificados para o atendimento das demandas

da mídia regional. Em um trabalho inédito, transformamos os 91 Dirigentes Regionais da

Educação em porta-vozes locais da Pasta. Para isso, fizemos reuniões em todas as diretorias

regionais mostrando a importância da interface com a imprensa regional. Visitas nos principais

veículos foram agendadas durantes esses enconfos e os resultados se mosftaram certeiros.

No período, a pridea também atuou firmemente em projetos junto à iniciativa privad4 como a parceria com

o Google no projeto ¡rYoutubers da Educação", que envolveu centenas de alunos e professores das escolas

da capital e do interior, e com o *Parceiros da EducaÇão", que reúne empresários que colabor¿uî na busca

de soluções paxa as questões da Educação.

A pridea Comunicação também foi a responsável por propor e intermediar parceria inédita e precursora

entre a Secretaria da Educação de São Paulo e a Jeduca - primeira Associação dos Jornalistas de Educação,

que resultou em projeto conjunto para incentivo a contato entre educadores da rede de ensino estadual e

jornalistas por meio da elaboração da campanha "Fala, Educadora, tr'ala, Educadortt. Para dar mais voz

aos professores e funcionários da rede pública de ensino, a Pridea construiu um manual de relacionamento

com a imprensa, além de cartazes que foram dishibuídos para as escolas de todo estado. A parceria

para ampliar o espaço dos educadores na imprens4 opinando, relatando novidades, sem

O atendimento da Educação estadual, com unidades de ensino presentes em todos os

paulistas, gerou a consolidaçäo de um processo de trabalho capaz de atender, dar encaminhamento e

inintemrpffi degpffigqqnftfr i6tìgb32byd".e"¡¡+g{+, effiïhfid$ e em plantzio
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finais de semana. No dia a dia da Agência" no atendimento à Secretaria da Educação, além do relacionamento

com a mídia municipal, estadual e nacional, foi preciso criar soluções para atender a demanda de uma enorme

comunidade interna e dos próprios gestores da maior escola da América Latina.

Por isso, a Pridea lançou mão de diversos produtos para aproximar o dirálogo com esses públicos e mantê-

los infonnados sobre as ações da Secretaria:

o Informativos para o Secretário e para as equipes estratégicas do Governador sobre ações e

projetos da Secretaria

r Releases, artigos e notas para a imprensa

o Disparo de informes por SMS com matérias envolvendo a Secretaria

o Clipping de Notícias

o Boletim Infomativo das Coordenadorias da Secretaria da Educação

e Boletim das Diretorias Regionais de Ensino

o Boletim do Professor

o Produção de Cartazes

r Newsletter para Grêmios Estudantis

r Newsletter para parlamentares

o WhatsApp para Dirigentes de Ensino

o l)esenvolvimento de 15 materiais de apoio para reuniões do Secretário com gestores regionais

r Roteiro para vídeos institucionais

o Materiais de apoio para campanhas publicitririas

o Criação de Banco de Dados da Secretaria, com informações e números de projetos

o Criação de Banco de Personagens, com indicações de funcionários, alunos e educadores que

poderiam compor reportagens da imprensa e materiais institucionais

o Plano de Comunicação Anual

o Relatório Quinzenal de exposição na imprensa

o Relatério Mensal anaHtico sobre resultados do período
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Exemplos de produtos digitais desenvolvidos:
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Exemplos de produtos impressos desenvolvidos:
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Exemplos dos resultados obtidos na mídia:
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sEGuRANçA PÚBLICA: TRANSPARÊNCIA E GERAçÃO DE ÍNDICES

Por seis anos, entre janeiro de 2007 e maio de 2013, a Pridea Comunic¡ção também coordenou a

Assessoria de Comunicação e Imprensa da Secretaria de Estado da Segurança Pública. Ente as ações

realizadas à frente da Pasta estão:

o Lançamento de programas e políticas públicas como a implantação da Rrádio Digital nas viaturas

policiais, a criação do Laboratório de DNA, o Retrato Falado Digital, a ampliaçäo da Delegacia

Eletrônica o Monitorarnento de Câmeras, não só na capital, mas em cidades do interior, entre

oufas ações;

o Atuação em grandes catiistrofes como: Acidente com o avião da TAM no Aeroporto de

Congonhas, Acidente nas obras do Meto em Pinheiros, zona sul da capital;

r 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 Dir¡ulgação dos Índices de Criminalidade, com as estatísticas da violência, incluindo, à época, a

queda dos homicídios em São Paulo, que bateu seguidos recordes, além, é claro,

r Iniciativas das três polícias do Estado - Militar, Civil e Técnico-Científica e os órgãos a elas

vinculados.

Hoje, São paulo é reconhecido como exemplo em r¡so de novas tecnologi4 em novos tþos de ações e na

queda de índices de crimes. Em 2011 o Estado atingiu a meta de reduzir a tara de homicídios a l0 por 100

mil habitantes, pela primeira vezîahistória. Um trabatho consistente de gest2io que ganhou na Assessoria

de Imprensa da Pridea Comunicação um forte aliado.

Ao longo de todo trabalho, exemplos da relevância foram as capas de revistas obtidas pela Pridea. Somente

nas revistas Veja e Veja São Paulo foram dezenas de capas, ao longo do período, com pautas sugeridas pela

Agênci4 com temas sobre ações, projetos, serviços de relevânci4 resultados, cases de

de destaque e políticas públicas.

)
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Exemplos de capas das revistas Veja e Veja São Paulo:

-îæ¡

rPT (rr{sTITUTO DE PESQITTSAS TECNOLÓCICN¡

Maior e mais antigo cenfo de pesquisas do Brasil, com 1 19 anos, o IPT é responsável por muitos dos avanços

nacionais em tecnologia nos ultimos anos. Ligado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento de São Paulo,

tem cerca de 1.200 funcionários. Além dos projetos rotineiros, o órgão é responsável por alguns dos

principais e maiores estudos do Brasil.

A Pridea gerenciou a área de Comunicação e Imprensa do Instituto de 2009 a 2014, período no qual

conseguiu obter relevantes resultadosjunto aos principais jornais, revistas e TVs do país, além de importantes

publicações segmentadas. Mesmo sendo um órgão extremamente renomado, especialmente em São Paulo,

acionado sempre que é preciso investigar tecnicamente o motivo de detenninado problema, o

especialmente, todas as $üis contribuições prira avanços tecnológicos no mundo, prmsava incólume

da sociedade. Ainda que muitas das suas pesquisas impactassem diretamente a rotina das

O desafio, portanto, foi dar luz aos esfudos, pesquisas, estrutura e seriedade do Instituto, mostrando

atém de situações que naturalmente colocavam a instituiçäo na mídia, havia uma inteligência ali embarcada
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que merecia ser noticiada de maneira permanente. O mapeamento das principais iniciativas e o dirálogo

permanente com pesquisadores e profissionais do Instituto permitiu um trabalho consistente junto à imprensa

e resultados que podem serverificados abaixo, na compilação de algumas das principais matérias veiculadas.

Além do tabalho de assessoria de imprensa, a Pridea Comunicação produziu, editou e diagramou a revista

qge comemorou os 110 anos do IPT, em 2009. Foram 96 páginas com reportagens sobre as inovações do

Instituto ao longo dos anos. Uma linha do tempo penneou a publicação, mostrando a importância do IPT

para a história brasileira.

Alguns exemplos de reportagens:
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Auditoria de Imagem realizada pela empresa Máquina Metric, em junho de 2013, apontou que o teve

como resultado de divulgação na imprensa os valores apurados de R$ 105,9 milhões nos dois anos anteriores \
(2011 e2012),com 70 reportagens no primeiro ano e l22nosegundo. Trata-se de um relevante ex",ï,::Ñ
como a Pridea desenvolveu estratégias assertivas para ampliar a exposição do órgão na mídia, ext
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uma ampla prestação de contas de todas as ações junto a sociedade e a outros públicos prioritarios do

Instituto.

EMAE (EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E EI\TERGIA): TECNOLOGIA A SERYIÇO

DO CIDADÃO

Entre 2011e2}lz,aPridea Comunicaçãoteve aoportunidade de atenderaEMAE (EmpresaMetropolitana

de Águas e Energia S.A), oferecendo serviços de Assessoria de Imprensa e Relacionamento com a Mídia e

amptiando a presença do órgão nos veículos de comunicação do estado. O tabalho contou com a expertise

da Agência no atendimento de clientes da area pública e com uma sistemática de trabalho que previa a

presençapennanente de um funcionário da Pridea na sede da EMAE.

O breve período de um ano de operações permitiu aproximar gestores e técnicos da Empresa Metropolitana

de Águas e Energia de formadores de opinião e jomalistas que cobriam temas consonantes à área de atuação

da entidade. Também foi possível subsidiar a Secretaria Especial de Comunicação com informações sobre a

Empresa e colaborar na realização de pautas e eventos com apresença do então govemador Geraldo Alckmin.

Em média, no período, a EMAE esteve presente na imprensa diariamente com mais de duas matérias

sobre suas ações e realizações. Além de trabalhar as pautas positivas da entidade nos veículos de mídia, a

Pridea também atuou no gerenciamento de sifuaçöes 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 dirálogo da instituição

com a população local, enfatizando o oferecimento de serviço e a prestação de contas junto aos paulistas.

Os resultados obtidos são fruto da criação de uma estrutura interna de comunicação, com

dedicados tanto à divulgação das ações e projetos da empresa como a colaboradores

dados e insights nas areas internas da Organização.

O trabalho foi fundamental para mapear iniciativas e criar uma agenda positiva para a antes

atendendo *p¡Sry¡#irpffifitu Hss?slw'baäi4e *ë ðfiîtfr,T¿tiHlidade ao trabalho
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realizado e ampliar o diálogo com os diferentes públicos com os quais a EMAE se relaciona. Também foram

realizados encontros de relacionamento com a mídia e uma forte interlocução com formadores de opinião

para apresent¿¡r a empresa.

Alguns exemplos dos resultados obtidos na mídia:

Hidrelétrica em Pirapora do Bom
Jesus vai atender a 300 mil pessoas
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SECRETARTA MUttuCTrAL DE EDUCAÇÃo: o DESArro DA REToMADA DAs AULAS EM

MEIO À pmvnrur¡,

Em janeiro de 2020, a Pridea 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 funcionários, mais de um milhão de alunos e quato mil escolas se aliou à retomada das aulas em

meio à pandemia do Coronavírus.

Com a missäo de organizar os fluxos e processos intemos e dar capilaridade a todas as ações que a Secretaria

estava implementando pam garantir o cumprimento dos protocolos sanitários a alunos, familiares e

funcionários, a Pridea atuou fortemente no levantaÍìento de informações e já nos primeiros dias criou um

Plano de Comunicação para o período de volta às aulas. Também conseguiu nas duas primeiras semanas

emplacar notas e matérias eshatégicas parlr- a pasta e viabilizotU por meio do tabalho de P& agendas

estratégicas para o secretário. Uma delas foi o encontro dele com o presidente nacional da Central Única das

Favelas objetivando criar mecanismos para aproximar o dirálogo da Prefeittlra com seu público final: os

familiares dos alunos da rede municipal.

Ente as principais atividades, destacamos:

Mapeamento de informações: 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 pubticações em veículos da grande imprensa como: U

de S.Paulo, o Estado de São Paulo, CBN, Bandnews, enÍe ouhas.

Estratégia de divulgação: a partir das pautas geradas internamente, foi possível

a

a OS

a

veículos que melhor aproveitariam cada um dos conteúdos, tendo como foco a importância de

o diálogo com familiares, professores e com a comunidade escolar;

Interlocução com entidades: a fim de potencializar as mensagens e as ações da Secretaria prira

alguns públicos mais específicos, a Pridea também mapeou, localizou e acionou as áreas de

)
3807.6146
,__(-
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O

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 entrevistas não só sobre os temas divulgados, mas também sobre questões que permeiam a atuação

daPasta como o ambiente psicossocial, emocional e psicopedagógico que os alunos e docentes terão

no retorno as aulas no período de pandemia. Assim, em aproximadamente um mês mais de 50

entrevistas foram concedidas para diferentes meios de comunicaçäo;

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 sensibitidades: a equipe produziu matriz de possíveis crises a partir de

inforrrações das rireas e do rastreamento de matérias nos ultimos meses. Dessa forma, muitos temas

passaram a ser tratados de outra forma para evitar possíveis exposições negativas, como a prevenção

conta o coronavírus dentro das escolas e o adiamento de enftegas 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 Educação

o

o

o

e seus gestores.

funcionários da

publicações;

Além disso, para melhor informar as equipes técnicas da pasta e os

Comunicação, foram instituídos dois envios diários de Newsletter com

[l¡iling 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 Secreta¡ia. Dessa forma, é possível construir envios específicos tanto por região quanto por atuação

do jomalista;
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Produçäo de paper e roteiros: a equipe também passou a atuar na produção de materiais para

subsidiar entrevistas e encontros do secretário e outros integrantes do gabinete. Também produziu

roteiros para os vídeos institucionais com foco na volta às aulas. Os materiais trazem possíveis

questionamentos da imprensa" sugestões de respostas, apontamento das principais mensagens,

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 cronograma de divulgação, o material aponta

fragilidades e oportunidades para uma interlocução mais assertiva com as famílias;

Produçäo de Peça WhatsApp: a Pridea também desenvolveu uma peça em diferentes versões que

foi disparada pelo WhatsApp informando sobre a pesquisa realizada pela Secretaria sobre a retomada

das aulas. O material chegou a ser compartilhado por diversos secretários municipais 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 TRANSF'ORMADOS EM X'ONTE DE REI{DA E

TRABALHO PARA OS PAULISTANOS

Em março de 2018, a Pridea Comunicação assumiu a Assessoria de Imprensa e toda produção de conteúdo

do Movimento Recicla Sampa. Baseada em uma plataforma online, a iniciativq 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 prira o site. Por meio da criação de materiais exclusivos, como webdocumentlários, enhevistas,

matérias e notícias, a plataforma se consolidou como um dos principais players de informação no tema no

país e atraiu a atenção de especialistas e veículos renomados do segmento.

No total, a construção da reputação e da autoridade do Recicla Sartpa resultou em 1.198 ofertas de pautas

e mais de 500 inserções na imprensa no período de pouco menos de dois anoso todas positivas para a

imagem do Movimento. Na rírea de produção de conteúdo, foram produzidos e publicados 1.042 conteúdos

entre matérias, entrevistas exclusivas, textos para webdocumentários, textos para Youfube, textos para

podcasts e spots, entre outros.

Entre as atividades realizadas estão:

Relacionamento com players envolvidos no projeto: paragarantir o alinhamento de informações e

a correta prestação de serviço para a população, a Pridea organizou um fluxo de trabalhojunto aos

três principais órgãos envolvidos com o Movimento: a Amlurb (Autoridade Municipal de Limpeza

Urbana), ligada à Prefeitu¡a de São Paulo, e às concessionirias de limpeza da cidade, Loga e Ecourbis.

A comunicação se deu de forma direta realizando a interlocução com assessorias para que o

Movimento sempre estivesse pautado segundo às ações desses três agentes;

a Papers informativos: a Pridea realizou ainda ações para preparar porta-vozes para entrevistas, além

de acompanhar reportiagens e criar þapers informativos para a relação dos gestores

citados acima com a imprensa;

O
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Criação de base de contatos qualificada: a fim de realizar uma constante interlocução com a

imprensa, a Pridea mapeou os veículos de comunicação, influenciadores e formadores de opinião no

tema da sustentabilidade para formar o seu mailing VIP com contatos que er¿¡m acionados

mensalmente para receber as novidades do Movimento. O mailing ta¡nbém contou com nomes de

colunistas e jornalistas dos principais veículos do país, além de divisão por editorias e areas de

atuação que exüapolam o universo da sustentabilidade;

Interlocução com a imprensa: de maneira ampliada" não só abarcando questões ambientais' mas

também 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 aampliação daveiculação

do movimento em outras 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 usuários, temas mais

acessados e assuntos mais relevantes;

Clipping de Notícias: com entrega mensal, a Pridea realizou o monitoramento do Movimento

Recicla Sampa diariamente na imprensa nacional;

Pesquisa Recicla Sampa: de forma totalmente virtual, a Pridea estruturou um questionário 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 paraacriação de conteúdos de engajamento

no portal com o objetivo de atender ao que os usuários buscam saber;

)

Acompanhamento de eventos: a Pridea auxiliou toda a formatação do evento de da

plataforma que aconteceu no início de 2019. Foram realizados desde o mapeamento e criação de

mailings específicos para divulgação e convites, até ações esfiatégias para antes, durante e depois do

site ir ao ax. Além disso, a equipe de jomalistas da Agência também realizou a cobertura de eventos

arrbientais, incluindo congressos, seminários, palestras e fóruns, sendo eles presenciais ou
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trabalho consistiu na cobertura e produção de novos conteúdos sobre os eventos para o site que

totalizaram em57 ações acompanhadas e veiculadas;

Relacionamento com entidades: as atividades relacionadas ao Movimento ainda renderam na

construção de relacionanento com especialistas na iárea, na apuração de novos personagens e no

acompanhamento de estudos relacionados ao tema. Foram estabelecidos relacionamentos com

associações, ONGs, ativistas, empresas dentre os mais diversos setores paraa criação de autoridade

e relacionamento com os maiores nomes e as maiores entidades do país no tema;

Estruturação de banco de perconagens: toda cobertura de evento, bem como a participação de

pautas e o estreitamento de relacionamento com entidades e especialistas renderam na elaboração de

um banco de personagens que conta com grandes nomes da sustentabilidade, especialistas nos mais

diversos setores, pesquisadores, cooperativas e cooperados, tabalhadores, empresas, dente muitos

outos que serviram como fonte qualificada para os conteúdos publicados na plataforma;

a Produção de conteúdo: o üabalho consistiu na apuração, pesquisa e construção de pautas pertinentes

ao tema da sustentabilidade, além da produção de materiais exclusivos para a plataforma. Como

principais pautas, 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;

o Gerenciamento de conteúdos na plataforma: a Pridea também foi a responsável por gerencrar os

conteúdos publicados no site do Movimento Recicla S*pu, atualizando de maneira

com matérias, notícias, entrevistas e demais conteúdos;

a Construção de autoridade: com todo trabalho realiz,ado, o portal do Movimento Recicla se

tornou um dos principais players de informação do tema no país, sendo referência para imprensa e

para a população. Apenas em2020,o site computou um aumento de257o/ona quantidade de nis\
em comparação ao mesmo período do ano de lançamento da plataforma. O ineditittno 

ft-
exclusividade dos materiais também chamaram a atenção de outros players do segmento, que

passaram a compartilhar os conteúdos publicados no Recicla em suas 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:

C*rb

PORTO{.tIICO
M.nrlrurç¡o ã ru.l.ntatÍlidrd.'
r¡m, ârllt pslavrs3 podcm snd¡
iuntst

a

Ë,

í-ù -': -

-:]-q

caDt
z aua!Ën^ Jø^ 3Ío *

e¡toiYErfÉ fio Lr¡o
ton 

^to.
Ë6l¡ñÉ1164 

dsdóe¡rño.d'

op,-....J-, '-.-.
g 4". ç c"-'¡

{'

Secretaria das Subprefeituras de Säo Paulo e Secretaria de Orçamento, Planejamento e Gestão

Entre 2009 e 2012 a Pridea ComunicaçÍio gerenciou a Assessoria de Comunicação da Secretaria

Municipal das Subprefeituras de São Paulo. E entre 2010 e 2011,a Assessoria de Imprensa da Secretaria

Municipal de Orçamento, Planejamento e Gestão de São Paulo. Nestes órgãos

qualidade foi demonstrada, com equipes diariamente respondendo às demandas da

pautas e lançando iniciativas.

municipais a

)

Com equipes próprias dedicadas ao atendimento das demandas de imprensa relacionadas

Municipal, a Pridea implantou processos de trabalho eficazes desenvolvidos por profissionais competentes
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que, para além de adminishar crises e garantir posicionarnento por parte da Prefeitura nas matérias

jornalísticas, inseriu a capital em diversos conteúdos, que permitiram mostrar a atuação da administração.

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 temiitica telacionada à

chamada zeladoria da maior meüópole do país est¿ à cr¡rgo da PastA o que por si só já dá a dimensão da

complexidade e responsabilidade do desafio.

Os resultados da proatividade no trabalho relacionado ao atendimento dos jornalistas pode ser verificado em

reportagens importantes que revelararn os cuidados com a z-eladona da cidade, o trabalho dos prefeitos

regionais nas diversas zonas da capital, atém de diversos projetos inovadores criados pelo Poder Público para

aprimorar serviços essenciais.

Para dar a dimensão necessiiria e bem informar a população sobre o tabalho realizado pela Prefeitur4 a

Pridea Comunicação focou tanto nos projetos maiores da Pasta como em procedimentos de rotinq que até

então eram de conhecimento da grande imprensa e, tampouco, dos munícipes.

Alguns exemplos de projetos que tiveram grande visibilidade: Operação Delegada, parceria do município

com o Governo de São Paulo por meio da Polícia Militar; Operação Cata Bagulho, que aos finais de semana

recolhiapelos bairros o descarte dos munícipes; Combate ao Entulho Inegular, com ações diurnas e noturnas

e acompanhamento de imprensa; Zeladonada Cidade, um açäo conjunta com a Secretaria de Comunicação

da prefeitura de São Paulo e a Assessoria de Imprensa que viabilizou campanhas publicitárias, eventos e

divulgação nos principais meios de comunicação; entre ouüas ações.
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Alguns exemplos dos resultados obtidos na mídia:

!d¡!ÀdoFA\ ¡iñr.r* racc- ltlrght
É¡.¡ôtr¡
^ 

rìraã. j ! s¡9úr r¡
rc*t !a{tsþùo
,l {MúS¡ü¡Ð\rg
íffix? kûol$1
¿}Sar ¡r^t¡b ¡r!
¡ttrrt L'¡r,úsi
r,,(6 +¡runù a,
F¿ ¡.!.$:à F.Lrr.t'r
r/¡r'lr.¡.ÌÈ &:1.!r,l
,r Sltr¡.rru.t!@
¡!i ^' \?¿1

Buacænac
cdçú¡gtrün
L625mrltæ
::. ::::-:-- :::-:::í:
:..- t::l:1.-- ., ri::.r-r':'

::::::::=: . î-:.- ::: - --:-:-:j
_=:: *--- a':.:.r:

dlcdçdlE t
m¡lbpada

T.OVILSJÁDF,IXÂM
SPTÍAIS LIT{PA
¡lÈÞ-,¡.. -¿¡qi¡r.¡-

D¡{åb¡Fh,¡{u era¡

prorlsórbrem
procura na lntenret

rirEntt
lh¡dc n¡n¡lo m llur¡nùi ¡mno
imr; eé nulbdr plr
h.ño.ffiff l¡æol¡.r-a
ú,h.ú.ócF¡ll'æ-
¡& É a riart¡r{þ
l0æñ. r@.grrL.¡

a lr.

w
----.F--¡G

r-Ë-t-

S%,b
¡ohr

qur <th r ld

,.'¿ú,trð:r^ ¡ (,:Xâ'¡¡.9!e¡d)t^>

ng! trrqUcr
3mvcccopolü¡

. l.)
,h.

I --a.

-T"-

)

Rua Capitão Antônio Rosa, 376, 9o andar, Conjunto 91

Jardim Paulistano I São Paulo - SP I CEP 01443-010 | Telr 11 3807.6146

t5\

t(¡a", :.r L¡,

o



)

GOVERNO F'EDERAL

Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovaçäo Industrial (EMBRAPII)

Desde fevereiro de 2015, a Pridea Comunicação coordena as atividades de Comr¡nicação da Empresa

Brasileirade Pesquisae Inovação Industial (EMBRAPII). Ligadaao Governo Federal e sediada em Brasília"

a instituição fomenta o desenvolvimento de projetos de inovação por todo o país realizando a ponte entre os

centos 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 ilês partes, sendo um terço da EMBRAPII, recurso não

reembolsável, um terço da empresa que deseja desenvolver o estudo e uma terceira parte de uma das 61

unidades credenciadas que concede pesquisadores e infraestrutura para a elaboração 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

diretamente o cliente em sua sede, em Brasília, e também na base da Pridea em São Paulo. Dentre as

atividades exercidas, estão :

o Assessoria de imprensa¡ interlocução permanente com os principais veículos de mídia do país, além

da divulgação de projetos e novas pesquisas financiadas pela EMBRAPII. A Pridea afiia também

junto às unidades credenciadas pela empresa para fuabalhar os assuntos regionalmente e por temática.

A prática tem possibilitado destaques da instituiçäo em importantes veículos de imprensa em todo

Brasil. Além disso, balanço de projetos finalizados e contratados, bem como a parceria e os recursos

arrecadados com os ministérios estilo sempre em pauta. Ouho ponto de atenção sempre trabalho junto

à imprensa é a coordenação da Organização dos programas prioritrários Rota 2030 e do PPI em IoT e

Manufahna 4.0. Como resultado, ao longo dos cinco anos, 6.356 matérias foram veiculadas na mídia

de diversas regiões do país citando aEMBRAPII. O número representaumamédiade I

ao ano. Ao longo de todo período, a entidade não teve nenhuma matéria

imprensa;
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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 imprensa" a Pridea realizao encontro entre a

diretoria da EMBRAPII e os jornalistas de diferentes editoriais;

Maiting de imprensa: para impactar de maneira assertiva veículos de imprens4 formadores de

opinião e influenciadores, a Agência desenvolveu mailings diversificados e seglnentados por

editorias, regiões do país e ¿áreas de atuação daEMBRAPII. Criae distribui materiais com linguagem

adaptadas para ampliar a presença da instituição na imprensa, tanto fomentando sua autoridade

institucional, como dando ênfase a seus projetos e parcerias;

Clrpping de notícias: com entrega mensal a Pridea rcaliza o monitoramento da EMBRAPII

diariamente na imprensa nacionalo mapeando qualquer citação em torno da Organização, projetos ou

Unidades relacionadas. A cada bimestre, é também enviado um balanço dos principais destaques na

imprensa paraadiretoria e conselho administativo da entidade;

Banco de projetos: criação de um banco de projetos divido por temas, regiões e areas de interesse,

a fim de mapear a atuação da EMBRAPtr de forma abrangente e nacional. O mecanismo permite que

os assessores da Pridea criem pautas com base em efemérides e no cenário do país, além de auxiliar

nas demandas espontåneas;

Banco de dados: formatação de um material que contempla os principais números da Organização,

projetos de destaques, informações sobre Unidades, parceiros, associações e empresas parceiras, para

auxiliar na produção de novos conteúdos com diferentes vertentes com base na própria história da

Organização. Também serve como insights para nov¿ls pautas na imprensa;

Eventos: a Agência é responsavel pela coordenação e produção de eventos, como congressos e

seminários. por meio de rodadas de negócios pelo país, a Empresa difunde seu modelo em busca de

fomentar nov¿rs propostas. Além disso, a Pridea também rcal|za, convites e monitoramento dos

eventos online, como webinars, lives, entre outros.
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a Gerenciamento de mailing: desde 2019, a Pridea par¡sou a administrar toda base de contatos da

EMBRAPII, realizando uma apuração de todo o mailing, bem como a segmentação por iáreas de

interesse, tipo de empresas e criação de novas bases. Dessa maneirq todo tipo de comunicado da

entidade p¿Nsou a ser realizado por meio de uma ferramenta de gerenciamento que apura taxa de

abertura, ta<a de cliques, usuiirios descadastrados, dente outas informações. Para além do envio

semanal de produtos, como e-mails marketings e newsletters, para a base de contatos ativos, a

Agência realizamensalmente campanhas para a arrecadação de novos leads, gerando um público

frdelizado e interessado em receber os comunicados e materiais da Organização. São 4.940 contatos

ativos e 15 segmentações estabelecidas;

I)esenvolvimento de produtos gráficos e digitais: os profissionais da Pridea também atuam na

produção de conteúdo editorial e projeto gráfico de materiais impressos que auxiliam a empresa na

interlocução com outas instituições, principalmente durante eventos, congressos e seminários. A

Agência também é responsável por criar todo o cardápio editorial, design e peças digitais para as

redes sociais da instituição. Já são mais de 960 produtos desenvolvidos ao longo de cinco anos. A

parte de vídeos, tanto produção, como preparação de roteiro e edição, também fica a cargo da Pridea,

que já desenvolveu mais de 240 vídeos paraainstituição dos mais diversos modelos: institucionais,

animação, cobertura jomalística, depoimentos, cobertura de eventos, enüe outros. Com conteúdo

diversificado, os materiais ajudam a EMBRAPII a se posicionar na pauta das maiores empresas e

instituições dafueade inovação do país, aproximando ainda a entidade de parceiros intemacionais de

relevância, dando ênfase a seu modelo diferenciado;

Relacionamento com Congresso e Ministérios: para atender um dos desafios da Organização em

manter a interlocução com os parlamentares e ministros, a Pridea afua no desenvolvimento de

produtos regionais, comunicados mensais, agendas e eventos com a participação de

nomes, a fim de realizar gestos e de demonstar o impacto da EMBRAPII para o

nos mais diversos setores;

Site EMBRAPII: a Pridea é também a responsável por toda produção de conteúdo

a

a

,

diaria do site da EMBRAPII, realizando principalmente a publicação de notícias, releases, resul

da exposição da EMBRAPII na imprensa" manuais, relatórios, folders, dentre outros materiais- A
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Agência também adminisha os destaques e dados gerais na home, dá suporte técnico e realiza

alteração de programações, criação de novas piginas e criação de novas áreas no site;

Social Medi¡: responsável pela criação de canais da instituição nas redes sociais, que estão no ¿r

desde 2017. São realizadas campanhas estratégicas com anúncios para as plataformas, bem como

todo o desenvolvimento dos conteúdos di¿ários estabelecidos dento dos pilares da instituição. A

agência também monitora sua presença online diariamente e afua no relacionamento com os usuários,

respondendo questionamentos, auxiliando na construção de autoridade da Organização e trazendo

nov¿rs pessoas para conhecer o trabalho da entidade. Todas as ações desenvolvidas possibilitaram a

criação de uma audiência qualificada paraaentidade no meio digital, que hoje conta com mais de37

mil seguidores;

Construção de autoridade: os resultados de todo o trabalho desempenhado levaram a EMBRAPII

a ganhar relevância e notoriedade no cenário nacional da inovaçäo, 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 MCTVEMBRAPII de Inovação

em Inteligência Artificial, a maior na AméricaLattna;

Exemplos de produtos e materiais produzidosl

a

tf AçöES POR TEMA
EMBRAPII
nos estados

ap osa, r,
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CULTITRA

Na esfera cultural, a Pridea ganhou grande experiência ao longo dos anos, tornando-se referência no

atendimento d este segmento com clientes de grande expressão nacional, como o Sesc TV, Selo Sesc, Edições

Sesc e Editora Contexto. Além de alguns projetos para o Cine Sesc e

de samba da história do Brasil. Também atendemos a Amigos da Arte,

à Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo.

maior mostra

Social
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AMIGOS DA ARTE: A MAIOR VIRADA CT]LTT]RAL DO PAÍS

Com 15 anos de históri4 a Amigos da Arte foi a primeira Organização Social de Cultura a ser certificada

pelo Governo do Estado de São Paulo, com quem mantém contrato desde 2004. A entidade, que atua em

centenas de municípios paulistas, é responsável por executar eventos como a Virada SP, a maior festa cultural

do país, e o Festival Paulista de Circo. Também administra o Teatro Sérgio Cardoso e o Museu da

Diversidade Sexual.

Desde abril de 2020,aPridea Comunicação atuanacoordenação daAssessoriade lmprensadaOrganização

Paulista dos Amigos da Arte. Obteve, em nove meses de afuação, mais de 1.000 matérias publicadas sobre

a entidade, resultado de 205 divulgações. Uma média de l1l matérias por mês falando sobre as ações,

projetos e progr¿rmas da Amigos da Arte em todo estado.

Além de todo ûabalho de mapeamento de ações, interlocução com a mídia e interface com as iáreas intemas

da entidade, a Pridea também é responsável pela construção da autoridade e reputação da entidade enquanto

marca. A Agência fazatndao contato e alinhamento de materiais com as assessorias dos artistas envolvidas

nas ações da Amigos da Arte a fim de criar narrativas únicas para os veículos de imprensa. Entre as atividades

na agência, destacarnos:

Criação de fluxo de informações interno: a partir de levantamento de informações com as ¿áreas

responsáveis pelas produções dos eventos e com a comunicação daAmigos daArte, foi possível criar

um fluxo de pautas positivas, gerando notícias relevantes tanto para os veículos da capital do

a

interior. A iniciativa resultou em publicações dirárias de notícias, garantindo

nos mais diversos canais de imprensa;

Estratégia de divulgação: a partir das pautas geradas intemamente, os

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

gerados, ampliando aprópriapercepção de sua atuação, como um órgão de fomento à cultura;
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Autoridade: com maior produção de conteúdo, a otgantzaçäo passou a ser procurada para dar

entrevistas não só sobre os temas divulgados, mas tarnbém sobre questões que penneiam a afuação

da entidade, como a difusão da arte e cultura no Estado de São Paulo, a articulaçäo com a rede de

artistas, gestores municipais, produtores, empreendedores, prestadores de serviço, fornecedores,

corpo técnico, a disseminação da diversidade artístico-cultural paulista e a qualidade técnica, artística

e de governança da organização;

I)emandas espontâneas: o atendimento qualificado do jornalistapassou a sernão somente respostas

aos questionamentos, mas também o esclarecimento sobre o papel da organização na sociedade,

resultando na mudança de viés das matérias;

Gerenciamento de sensibilidades: com o objetivo de evitar possíveis crises a Pridea Comunicação

realizou um monitoramento de temas sensíveis e muitos deles foram tratados de maneira diferente

para evitar possíveis exposições negativas;

Acompanhamento de entrevistas nos eventos: a Agência realiza ainda acompanhamento de eventos

semanais, como todas as edições daViradaSP Online, tansmitidas ao vivo do Teatro Sérgio Cardoso;

Ctipping 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 forma, é possível construir mailings específicos tanto por região

quanto por atuaçäo dojornalista de acordo com o objetivo de cada evento realizado pela entidade;

Qualificação de porta-vozes: aPridea identificoupotenciais pofa-vozes para cadaáreadaAmigos

da Arte, além da diretora-geral. Dessa formq o interesse da imprensa passou a ser pela capacidade

de informação e não pelo cargo do porta-voz.

,

Rua Capitão Antônio Rosa, 376, 9'andar, Conjunto 91

Jardim Paulistano I São Paulo - SP I CEP 01443-010 | Tel: 11 380(6146

[Q ¡l

o o



Alguns exemplos de reportagens:

å

IO REGIONAL

G¡rrmr Tnnz Pr,mn¡on¡r,rn DE Srn¡nurnc EVfoB
Pon Dml¡Noe C-orrr lNmr¡rvo Ao Isot¡¡"mno

A TRIBUI\¡I\

olss'ffi
Rfür¿lYirtr¡al
grafuitoreúne
produçtes
de2lpaise
b!.F:,Mtdô

nH'*t'"#,*:å-

IslcÉ
40 anos de história no palco

.J\ C !-ù'.. -/,..rè¡ !..:J-i!!.-.J,J,.!,-¡..'\..

.à -., l:n" !'¡J.! :- ¡ æalrJ;* i¡ ::'ri', :'J -t'!! a:::1 !r¡r: :'::

&: :' :¡::1 ::_:.i'ì f q :rr:: :':t :f : i' ::L:::41: Àr¡.': :::i: ::rf:a r

Tradiçöes
de Peruíbe
em destaque

:.ir!1,i 1.. -r.S

slssraoÃo
na VifadA 5P culcnro2

C¡dcrno2

4OANOSDEHISTÓruANO

PALCO

40AI{OS

1

DO SONHO DE ARTISTAS

)

Rua Capitão Antônio Rosa, 376, 9'andar, Conjunto 91

:11 3807.6146o o Jardim Paulistano I São Paulo - SP I CEP 01443-010 |

xû 8-



Sesc TV

Canal cultural de televisão do Sesc São Paulo, o SescTV é uma instituição privada e sem fins lucrativos, de

âmbito nacional, mantida pelo empresariado do comércio de bens e serviços. A Pridea atuou no

gerenciamento da relação do Sesc TV com a imprensa por meio de um tabalho consistente de assessoria de

imprensa.

Entre os principais trabalhos realizados estão, por exemplo, o programa Arquitettras, do jornalista Paulo

Markun, que percorria ícones arquitetônicos do país. Além disso, atuamos na divulgação do progr¿rma

Óperas, que gravou a temporada de óperas do Teaûo Municipal de São Paulo, incluindo La Traviata. A

equipe da Pridea Comunicaçlio 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 progtamas 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

registro de artistas eruditos, com foco na diversidade cultural. A Pridea foi responsável por lançamentos de

CDs e DVDs de artistas como Tetê Espíndolq Bocato, Guing4 Quinteto Villa-Lobos, Fortuna, Itamar

Assumpção, Pepeu Gomes, Francis Hime, Tia Cida e Baita Negão. Todo o trabalho partia de um

planejamento estratégico desenvolvido para cada produto, com o levantamento de todas as informações sobre

a concepção da obra, seus diferenciais e conceitos. Além da interlocução com os agentes do Selo Sesc, a

pridea também mantinha forte diálogo com os empresiários e com os próprios artistas a fim de criar uma

narrativa forte a ser repercutidapana imprensa.

A Agênciatambém atuou no acompanhamento de todos os lançamentos, com atendimento da imprensa e de

críticos de música de todo Brasil. EnÍe 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,Z.l12 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 areas do conhecimento'

além de propor debates em seus centros culturais e desportivos no estado de São Paulo. Neste período, a

Agência atuou na divulgaçäo de mais de 30 títulos, que permeiam os campos das artes visuais, anfopologia"

arquitetura e urbanismo, cinema" comunicação, design e muitos outros. Entre alguns dos principais livros

divulgados estão a fotobiografi a da affizFernanda Montenegro, a biografia de Tarsila do Amaral, um liwo

de fotos de Hilda Hilst, a biografia de Lévi-Strauss, um dos antropólogos mais influentes do seu tempo, enhe

outros.

As estratégias de divulgação passam pela organizaçio de mailing específico para cada obra' além da

organrzação e divulgação dos eventos de lançamento, passando pela construção de todos os materiais de

divulgação, como a produção de notas, releases, artigos e sugestões de abordagens junto à imprensa.

A pridea também acompanha e atua no atendimento aos jornatistas em eventos de grande porte, como Flip

e Bienal do Livro, 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 literários do país por meio do

envio de liwos e materiais informativos para a melhor abordagem sobre cada obra.
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Cine Sesc

Divulgação do document¿írio "Eduardo Coutinho, 7 de outubro", com direção de Carlos Nader, em 2015.

Com o objetivo de buscar alcance nacional para o filme sobre um dos principais documentaristas brasileiros,

a Pridea realizou r.rm amplo mapeamento de todos os veículos de mídia do segmento, com forte interlocução

com formadores de opinião e produção de materiais distintos, com foco nos formatos e perfis editoriais de

cada veículo. Também atuamos na criação de conteúdos regionalizados result¿do na forte veiculação em

mídias de todo país.

São Paulo Expo Samba

A maior mosta de samba da história do Brasil, com seis meses de apresentações de dança e música

instrumental, mesclando alguns dos mais renomados artistas brasileiros com músicos da nova geração. O

projeto contou com o trabalho da Pridea na área de divulgação junto à imprens4 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

principais atrações. Na ¡írea 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

meses nos principais telejornais.

Editora Contexto

Vencedora de vários prêmios literiirios, entre eles 13 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 áreas de História,

Geografia, Economi4 Comunicação, Educação, Linguística e Língua Portuguesa e Turismo, a empresa

nasceu a partir da experiência do historiador Jaime Pinsþ com o universo editorial.

Em busca de consolidar sua marca no cen¿ário das editoras brasileiras, a Pridea Comunicação

um plano de comunicação, com foco em Assessoria de Imprensa e no relacionamento com a mídi4 para

"ü'os$erenciaisdac"H*åttåBHÍ,ff##3.r:'îJîtlrt8iï3lî,nJ ¡ ,",, 11 3807.6146
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A ação permitiu importante aproximaçäo da editora e seus autores com players de destaque na mídia, como

a revista Veja e a publicação segmentada45I, expoente no segmento. Além disso, a Pridea criou um canal

direto de interlocução com críticos liter¿irios e especialistas no segmento, o que possibilitou um

considerável do espaço da editora nos principais veículos de imprensa do país.

A Agência também atuou na divulgação do novo selo da Editora, o Marco Polo, que tinha como a

publicação de romances históricos. Como resultado, a marca Contexto passou a figurar em todas as

publicações envolvendo seus lançamentos, além de se tornar fonte de entrevistas do mercado editorial

brasileiro.

)

Rua Capitão Antônio Rosa, 376, 9o andar, Conjunto 91

Jardim Paulistano I São Paulo - SP I CEP 01443-010 I Tel: 11 3q076146o o

I (r'r



5
SãoP¿ulo
estáobesae
ernbronquite,
dizrnedico

mdsamD ¡8À Conheci
em c¡rcula$o

:----:=-l--- --: ::--:æ'=I#-FJ æo
E-æ slgnecoqrsco
::Ê: hÉb.*
=:?: 

HÊtu¡b

:È-:]:,== .-¡.-

!-5-=,=:
=:5'.: =:Ê*:=-ji,:::

::=::l:==-:i:*

t¡rtb

ü¡¡lqr@-Jr.{!*
Eldd''.¿ãtuñ
(Irlltu@úrrr2r.
SrpllB ¡!¡ø
6G 6 atdltÛ
eocllqbæc
Grdq,eFdæÉ'a
ø{¡o ile crhçro
tt Un¡¡o gdtå¡è
mD.Jùt*Ldid
c fd¡ld¡ Rru¡I¡¡d'
ñr¡oùJ¡iæ PtcB
Cont ltq 1r1 tÈ
Rs 4990

!6 (ld!.hoD €dhroþ¡7

,

Rua Capitão Antônio Rosa, 376, 9o andar, Conjunto 91

Jardim Paulistano I São Paulo - SP I CEP 01443-010 I Tel: 11 38q.6146

¿q'¡

o o



PRINCIPAIS CLIENTES ATEI\IDIDOS

osEfr'FÅ"
Recicla Sampa

O Movimento Recicla S*pq 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

plataforma orienta e informa os cidadãos sobre a importância

de aumentar a quantidade de recicláveis e diminuir o volume

dos resíduos enviados aos aterros saniûários da capital.

Atendimento : 05 I 03 12018 ate 3 I I 1212020.

Ìae¡{tBRApil\
EMBRAPII

A Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial

@mbrapii) tem por missão apoiar instituições de pesquisas

paxa que executem projetos de desenvolvimento tecnológico

voltado à inovação, com o objetivo de estimular e

potencializar a força competitiva do setor indusÍial brasileiro

e internacional. Em 34 r¡nidades espalhadas pelo Brasil, a

Embrapii atuanos seguintes campos de inovação: tecnologias

em refrigeração, processamento de biomassas, materiais de

alto desempenho, engenharia submarin4 manufatura

aeronáutica, comunicações óticas e tecnologia de dutos.

Atendimento : 1210512015 até o momento.

N
)
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Secretaria Municipal de Educação de São Paulo

Em dezembro de 2020, a Pridea assumiu o desafio de

um projeto de comunicação para a Secretaria Municipal

Educação de São Paulo. A meta de se comunicar com uma

rede de 120 mil funcioniírios, mais de um milhão de alunos e

quatro mil escolas se alia à retomada das aulas em meio à

pandemia do Coronavírus.

Ð detron.sp
DETRAN.SP

A Pridea Comunicação assumiu o desafio de gerenciar a ár.ea

de Assessoria de Imprensa e Comunicação do Detran.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 trânsito, produz

estatísticas, promove educação e gera conscientização e est¡i

presente nos 645 municípios paulistas.

O maior departamento de fânsito 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 tiplicada nos últimos 10 anos e lida com a maior

transformação digital de sua história.

Atendimento : 21 I 09 12020 até o momento.

NARTESP

ARTESP

A ARTESP - Agência Reguladora de Serviços Públicos

Delegados de Transporte do Estado de Säo Paulo - regula o

Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Est¿do

de São Paulo há mais de 20 anos. Sob sua gerênci4 estão 20

concessionárias, que atuaÍI em 1l,2 mil quilômetros de

rodovias, o que representa quase 31% da malha estadual,

abrangendo 283 mr¡nicípios.

Atendimento : 061 05 12020 até o momento.

,
I Tel:11 3807.6146
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A startup tem o propósito de aliar gestão de resíduos sólidos

domésticos recicláveis (não orgânicos) à mudança de

comportamento, para apromoção da qualidade do meio

ambiente e desenvolvimento social nas comunidades por

meio de parcerias com entidades privadas, públicas e sem

fins lucrativos. Levando seus recicláveis aos espaços

mantidos pela so*ma" os moradores ganham pontos que

podem ser trocados por cursos, exarnes, alimentação basica,

experiências, descontos em supennercado e muito mais. A

adesão é totalmente gratuita e sem tacas de anuidade.

A startup também fomenta o crescimento da economia local

ao fomentar as trocas dos pontos em comércios da região.

Atendimento: Maio de202l até o presente momento.

an¡gos da arfc Associação Paulista dos Amigos da Arte

Com 15 anos de história" a Amigos da Arte foi a primeira

Organização Social de Cultu¡a a ser certificadapelo Governo

do Estado de São Paulo, com quem mantém contrato desde

2004. A entidade, que atua em centenas de municípios

paulistas, é responsável por executar eventos como a Virada

SP, a maior festa cultural do país, e o Festival Paulisø de

Circo. Também adminisfa o Teatro Sérgio Cardoso e o

Museu da Diversidade Sexual.

Atendimento: 13/0412020 até o preserÉe momento.

Atendimento : 23 I 12!2020 até o presente momento.

L
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.:þBRG BRG - Berkeley Research Group

Criada em 2009, a BRG é uma empresa multinacional com

experiência em lnvestigações Globais &' Serviços de

Assessoria emCompliance e Esü:atégi4 com mais de mil

profissionais distibuídos em 36 escritórios nos cinco

continentes. Está presente nos Estados Unidos, Canadá"

Kuwait, Ausfrilia, México, China, Reino Unido, Colômbia,

;ffi '"ï,:rff :ä"iïJå:iï*"?
litígios, investigações de fraudes, busca de ativþg.

reestruturação, contabilidade e computação

forense, valuatíon, due diligence, compliance, análise de

crédito e consultoria em construção.

Atendimento:2510812016 a0410512019. 
(

EDUCACIONAL

Grupo A Educacional

Fundado em 1981, o Grupo A Educacional é uma rede com

quatro escolas na cidade de São Paulo - Aprendendo a

Aprendero Concórdia, Horizontes e Liceu Santa Cruz e uma

em Ourinhos - Saber -, no interior paulista. Conta ainda com

um braço social, que mantém tês creches em parceria com a

Prefeitura de São Paulo: os Cenûos de Educação Infantil

Campo Limpo [V, Mirá 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

estatégico das redes sociais e a produção de conteúdo dos

sites e outos canais digitais.

Atendimento : 0l /07 12014 a 061 0l 12017 .

ò
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Editora Contexto

Vencedora de vários prêmios literiários' enfe eles

a Contexto é uma das mais importantes editoras

Com 30 anos de existênci4 a empresa tem foco na produção

de liwos nas iireas de Historia, Geografia, Economia,

Comunicação, Educação, Linguística e Língua Portuguesa e

Turismo.

t3J

Selo Sesc

Na conûamão do mercado fonogriáfico brasileiro e mundial

(que investe cada vez mais em produtos online e reduz os

lançamentos "físicos"), o Selo Sesc, pertencente ao Sesc São

Paulo, surgiu em 2004 e oferece CDs e DVDs (além de

versões em streaming) de música popular, instrumental,

erudita e infantil, sempre seguindo a premissa de apoiar o

registro de artistas que fazem a diferença e incentivar ações

voltadas à educação e à diversidade de cultura.

Atendimento : 0l 10212014 a 301 ll 12019.

Edições Sesc

Pautada pelo conceito de educação permanente e acesso à

cultura, as Edições Sesc São Paulo publicam livros em

diversas areas do conhecimento. Em diálogo com a

progrrunação do Sesc, a editora apresenta um catálogo

variado, volt¿do àpreservação e àdifusão de conteúdos sobre

os múltiplos aspectos da contemporaneidade. Além dos

tífulos impressos, as Edições Sesc vêm convertendo seu

catálogo em e-books que podem ser adquiridos em lojas

virtuais como Liwaria Cultwa" Liwaria Saraiva e Amazon, e

em aplicativos do Brasil e do mundo como Google Play e

Apple Store.

Atendimento : 01 I 0l 12018 a 0l /01 12019 -

)
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Instituto de Cultura Democr¿itica (ICD)

Promove o ideário democrático, por meio de

conferências, seminiários, congressos e outras atividades que

possam contribuir para difundir e fortalecer esse valor no

Brasil.Com forte trabalho na área de acervos, incluindo

pesquisa da memória da política brasileira e ações para a

cursos,

I ns edíble Exp et¡e n ces.

Chicago Travel & Tours

Empresa do segmento turístico especializada no atendimento

de brasileiros que viajam para Chicago a p¿ßseio ou a

negócios. A Chicago Travel & Tours tem como principal

diferencial a construção de roteiros customizadoso 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.

Atendiment o: 2l / 1,212018 a 041 07 /2019.

6gi!tr,
Urban Systems

Atuando no Brasil há 18 anos, a Urban Systems é uma

empresa de inteligência de mercado e soluções estratégicas

que busca mitigar riscos de investimentos em projetos de

desenvolvimento urbano, imobiliário e econômico. Já

realizou análises e estudos em mais de 500 cidades do Brasil,

utilizando ferramentas de geoprocessamento, marketing e

urbanismo. Anualmente produz o ranking de cidades

inteligentes, que elege os municípios com melhor

desempenho em area como educação, saúde, inovação e

transporte.

Atendimento : 09 /0412017 a 05 107 12017 .

Atendimento : 0l 103 12017 a 01 I ll 12018.

)
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Pet Trends

EnlffiþI*,

-

X'ood Service CompanY

Fundada em 1988, é uma empresa de assessoria,

planejarnento, confecção de projetos e consultoria na área de

gasüonomia. Pioneirano Brasil, sendo hoje amaior do ramo,

facilita e aprimora serviços operacionais de restaurantes,

bares, hotéis e hospitais. Atua em todas as fases do processo,

desde o projeto da obra até o treinamento de garçons,

definição do cardapio e inauguração, por exemplo.

Atendimento : 05 /0212016 a A5 /0212019.

,iR 
ISC0LR

cozl',,HANDo
Cozinhando na Escola

O Cozinhando na Escola é um projeto de gastronomia

educacional e pedagógico que acontece denfo da escola'

oferecendo aos alunos a oportunidade de aprendrzagem 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 : 041 03 12017 a 061 03 12018.

preservação de panimônio 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 Já, participou da vinda do líder

espiritual Dalai [,ama ao país. Realizou também, por

exemplo, um encor¡tro 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 l0l20ll a 06105 12013.
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formarte FomArte

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 Pahimônio Histórico se

solidificaram em sua tajetória. Hoje, tem como desafio

INCORPLAN
th¿lìtsalra

Incorplan Engenharia

A Incorplan Engenharia nasceu no ano 2000. A companhia já

participou de dezenas de obras e consolidou-se na area de

engenharia e conshução, sobretudo em intervenções de

Edificações Públicas e em Restauro de Patrimônio Histórico,

em todo o Estado de São Paulo. Atua com equipe própria para

realizar instalações eléticas, hidráulicas e de ar-

condicionado. Ou seja" uma estrutura completa" que atende a

todas as exigências dos clientes.

Atendimento : 12/03 12015 a 04105 /2017 .

Koneloko

O Koneloko trouxe ao Brasil um conceito de alimentação da

Bélgica. O modelo de lanchonete focanaofertade batataffita

no cone, com diferentes complementos, a preço justo e alta

qualidade. Com unidades espalhadas pelo Estado, foca no

bom atendimento, nápido e eficiente.

Atendimento : 04/05 l20ll a 05 107 /2019.

É, uma importadora e distibuidora de produtos pet

multimarcas. Busca constantemente, no mercado

intemacionalo por produtos diferenciados, de alta qualidade'

durabilidade e ótima apresentação. Única representante no

Brasil da empresa Petco, a maior rede de produtos pet dos

Estados Unidos.

Atendimento : 0l 10612017 a 23 I 10/2018.

)
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Chapa Democracia

Concorrente nas eleições para o Conselho Deliberativo do

Clube Athlético Paulistano (CAP), a Chapa Democracia é

formada por candidatos e apoiadores que desejam maior

participação dos sócios nas decisões do Clube sempre com

ética, transparência e dedicação.

Atendimento :l2l 07 i2017 a 04 I 1212019.

projetar e executar projetos sustentaveis, por meio de nov¿ts

tecnologias que não agridam o Paüimônio. A empresa

gerencia e estimul4 via leis de incentivo à cultura,

instituições a preservarem seu acervo e paÍimônio.

Atendimento : 05 /09 12016 a 13 lO3 12019.

ESTRUTTTRA FÍSICA¡ n{STALACÕES. NIX'RAESTRUTURA E RECT]RSOS MATERIAIS

A pridea ComunicaçÍio esta plenamente capacitada, tanto do ponto de vista humano/profissional, quanto

em suas instalações e equipamentos, ao atendimento previsto neste edital. Tendo sua sede instalada à rua

Capitão Antônio Rosa, 376, g" andar, Pinheiros, a empresa busca atender com agilidade os objetivos e

necessidades de cada cliente. Para isso, conta com equipes forrnadas por alguns dos melhores profissionais

de comunicação do mercado, em São Paulo e em Brasíli4 especializados nas ¡áreas de atuação de nossos

clientes. As exigências relativas ao corpo de profissionais da empresa se estendem

recursos e equipamentos disponibilizados para a melhor execução do tabalho.

àrotineira dos

Tel: 11 3807.6146

Estrutura Instalada

A pridea tem como sede um espaço corporativo de 200 m2 de area útil, localizado îazoîa Oeste da cidade

de São paulo, ente 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

)

Rua Capitão Antônio Rosa, 376,9o andar, Conjunto 91

Jardim Paulistano I São Paulo - SP I CEP 01443-010 Io o

4s+



trabalho de comunicação, os colaboradores da Pridea desenvolvem suns atividades em ambiente

climatizado, confortável e integrado nas suas mais diversas áreas, a saber: Diretoria" Coordenadoria

Executiva, Administrativo e Financeiro, Assessoria de Imprensa, Internet, Redes Sociais, Vídeos, Produtos

Gráficos e Digitais e Monitoramento de Mídia além de Sala de Reuniäo e Videoconferência" Suporte em TI,

Copa, Cozinha e Banheiros.

Assessqria de Imorensa

o I estações de trabalho, contendo 8 computadores, 8 mesas, I cadeiras e 6 aparelhos de telefone

o 1 soflide dois lugares, estante, objetos e vasos decorativos

Redes Sociais. Produtos Grálicos. Produtos Disitais e Desisn Gráfico

o I estações de trabalho, contendo 8 computadores, 8 mesas, 8 cadeiras e 3 aparelhos de telefone

Monitoramento de Imprensa. Coordenacão Executiva e Producäo de Relatérios

o 8 estações de tabalhoo contendo 8 computadores, I mesas, I cadeiras e 3 aparelhos de telefone

Diretoria

o 2 estações de trabalho, com 2 mesas,2 cadeiras,2 computadores e 2 aparelhos de telefone

o 4 poltronas

r 2 gaveteiros

o 1 estante para livros e documentos

o 2 armártos de apoio

o Material de frabalho e objetos decorativos

Denartamento Administrativo e X'inanceiro

o 4 estações de trabalho, com 4 mesas,4 cadeiras, 4 computadores e 4 aparelhos telefônicos

o 2 armár:ros de parede e 2 armários-arquivo

Departamento Técnico

de trabalho, cç,[ eåptdcpgftSfti[ ggg$]ôtdffoB ånga1,ebefif¿'ffifitp
Jardim Paulistano I São Paulo - SP I CEP 01443-0'10 I Tel:11 3807.6146)oo
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Sala de Reuniões e Videoconferências

r I aparelho de televisão 42" damarca LG

¡ 1 mesa de madeira com I cadeiras

o 1 aparelho de telefone sem fio Siemens

o I sistema de comunicação digital Logitech, com cârnera e microfone para videoconferência.

o 1 móvel de apoio para exibição de produtos

o I estação de trabalho, com I mesa de apoio, 1 cadeira" 1 computador e 1 aparelho telefônico

o I aparelho de TV a cabo -NET

Material de Uso Comum

o 2 impressoras a laser - HP Officejet Pro 8610

o I máquina de cafe, chá e chocolate Saeco

o 1 estante com biblioteca de comunicação, acervo de liwos e demais publicações

o 2 aparclhos de TV Samsung

o 2 aparelhos de TV a cabo -NET

Informática

o 30 computadores das estações de trabalho são e contêm:

o Modelo Desktop Dell Inspiron 3647 Corc i3 3.0 Ghz4 GB de RAM HD 500G8

o Monitores 19 polegadas Dell E1910 Widescreen

o Teclados, Mouse, USB, Quietkey, Português, Opti, Black

o Mouses Dell USB dois botões

o 2 estações de tabalho Imac Corel 3/4gb/1tbl27po1- OSX 10.11

o 2 notebooks DELL Vostro 3560 com processador Intel Core i3- 2.5Ghz4GB de RAM HD de 5

o Sistema comunicação imediata via internet, Skype

r Gravador de voz Panasonic US 550

0IGBk
)

Sistemas Embarcados de Comunicacão

J''l'elmprensa'ff irF:il*ffi :"i"*îå',i'i:i;it¡r';iïi:i'i I Tel: 11 3807.6146
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o Ferramenta digital de monitoramento de internet e redes sociais

¡ Plataforma digital de agendamento e posts no lnstagran

o Photoshop, illustrator, InDesing, Premiere, ferramentas que permitem criação e edição de imagens,

sites, produtos gráficos e digitais

o Banco de Imagem

r 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

¡ Sistema de envio de mensagens de texto via SMS para compartilhamento de informações e notícias

. Agenda Google compartilhada

e Platafonna para gtavação e edição de áudios

Softwares

o Microsoft O ice 2010 x 86

o Microsoft Offrce 2013 x64

e Microsoft Office 2016x64

r Microsoft Windows 7 PRO x 86

o Microsoft Windows Server 2008 STD 64x

o Microsoft Offrce Mac

o Adobe Creative Cloud for Mac para equipes

o Microsoft V/indows 10 Pro

o Kaspersþ Antivirus Kaspersþ Small Office 4

o Kaspersþ Antivirus Kaspersþ Small Offtce 5

o Mobiledit Compelson Mobiledit cell basic

o Corel Draw

Infraestrutura de TI Instalada

o I Link de internetNET 60MB

o I Link de internet TIM Live 100M8

o I Link de Voz VIVO I0 canais-Ruá 
öapitão Antônio Bosa, 376, 9" andar, Conjunto 91

Jardim Paulistano I São Paulo - SP I CEP 01443-010 | Tel: 11 38076146o a
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r 3 Pontos de TV por assinaturaNET

o 2 Switchs 48 portas 100/1000

¡ I Patch Panel4S portas CAT 6

o 1 Patch Panel 24portas CAT 5

¡ I Roteador Cisco Dual Wan VPN Firewall

o I Servidor Dell PowerEdge R430Intel Xeon 8GB de RAM HD de lTB

o 1 Servidor Dell PowerEdge Tl l0 Intel Xeon 4GB de RAM HD de lTB

o l No Break 1500 KVA

o 2 No Break 300 KVA

Demais Equipamentos

Telefonia

o 1 Cental Telefônica Siemens (Hipaftr - Offrce pro) - capacidade l6 honcos e 52 ramais (1); Interfaces

celula¡es (chipcell ) + kit de instalação (2); Aparelhos digitais KS 12 br;

Imagem. som e vídeo

o 4 aparclhos de telefone celular Samsung

o I câmera fotográfica Olympus

r 1 câmera fotográfica digital GoPro 60 D e acessórios

o 5 câmeras fotográfica/vídeo Flip

o 1 câmera de vídeo DVCam - PD 150

r I câmera digital de vídeo Samsung

o I câmera HD de vídeo - FIVR zln

¡ IVTDVCamDSRI

o I VT HD IIVR Ml5

o 2 microfones lapela ECM 55b

o I kit de Luz (spots de luz frtq?microfones de mão, (Akai e Shure), 1 bateria de longa duração, cabos

de áudio, prolongas, tripés, I mesa de áudio Behringer

o Acervo de vídeos

Rua Capitão Antônio Rosa, 376, 9'andar, Conjunto 91

Jardim Paulistano I São Paulo - SP I CEP 01443-010 I Tel: 11 3807.6146

løt

o o



SISTEMÁTICA DE ATENDIMENTO

A Pridea Comunicação irá implantar um sistema de comunicação eficaz para atendimento às demandas de

imprensa e comunicação da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, pasta vinculada ao Sistema de

Comunicação do Estado de São Paulo (SICOM).

O atendimento durantetodaaexecuçäo do contrato, contarácommetodologiadesenvolvidapelaPridea, que

inclui rotinas e processos de sucesso comprovados pelos mais de 15 anos de atendimento ao poder público,

com alguns dos mais complexos programris de comunicação integrada do Brasil. A metodologia engloba

quatro etapas: Diagnóstico, Planejamento, Implementação e Avaliação.

As duas etapas iniciais - Diagnóstico e Planejamento -, desenvolvidas a partir das diretrizes e necessidades

da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, serão base para o tabalho contínuo de Implementação e

Avaliação, 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 . DIA.GNÓSTTCO

Prazo de Execuçäo:

Uma semana após a aprovação para início de trabalho

De imediato, a Pridea iniciará um diagnóstico da atual estutura de comunicação, sobremaneira de imprens4

da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Tal ação será facilitada devido à experiência da pasta na

areapública. Nesta fase serápossível explorar os desafios, as variáveis

servir de obstáculos. O diagnóstico será realizado por profissionais

diferentes expertises, em busca do mais completo resultado.

e os evenfuais problemas que

experientes de distintas áteas, com

Para o diagnóstico, os profissionais realizarão uma "imersäo" em todas as areas ligadas à pasta. Assim, serão

) 
u"Ü"' oSuj etivo' "'*ÏHffÊH,,m -i tg:-3:i9t#ffi ffiH'fi i:löä1ä.

a......."'...--.-\
\" 

Lb^



reÍoativa da exposição em mídia e a interpretação de pesquisas desenvolvidas pela Pridea junto a jornalistas

e formadores de opinião, conforme os detalhes abaixo explicitados:

/ Análise da exposição em mídia: tal análise pennite mensurar e avaliar a presença em mídia do Governo do

Estado de São Paulo, ou seja, a oosaúde da sua marca''. Auxilia sobremaneira na definição de parâmetos e

objetivos. De imediato, a Pridea inicia¡á o monitoramento de mídia, ação que permitirá comparação em

tempo real entre o passado e o presente, permitindo que o futuro seja planejado.

,/ Cenário macro: define a situação abrangente que a Pridea terá de enûentar, em face dos objetivos definidos.

,/ Interpretação de Media Audifi a Pridea Comunicação aplicará um questionrário junto aos principais

veículos e formadores de opinião a fim de aferir o relacionamento enûe esse público e o Governo de São

paulo. A ferramenta permite verificar a opinião da imprensa sobre temas e políticas públicas desenvolvidas

pela entidade, além de aprimorar o relacionamento com os jornatistas por meio de um atendimento mais

direcionado.

,/ Objetivos a serem alcançados / cenário macro: Com base nos dados coletados com as ações acima

descritas, a pridea irá elaborar objetivos a serem alcançados, com a determinação de metas a serem atingidas,

sempre seguindo as premissas da Secretaria de Agricultura e Abastecimento e da própria Secretaria

Especial de Comunicação. Será executado um "road map" para a comunicação, com as

tiiticas:

Criação de um cronogftima de ações importantes, com possíveis oportunidades de comunicação a

curto, médio e longo prazo;

Elaboração de matriz de riscos, com mapeamento de temas sensíveis e definição de abordagem a

tema;

o Identificação de'oinfluenciadores", pessoas damídia que podem levar mensagem adiante de maneira

nþida e certeira;

o Definição de mensagens-chave a serem difundidas via mídia;

o Elaboração de maü;iz de oportunidades, que irá gerar a difusão de serviços de relevância para a

população.

O

)

Rua Capitão Antônio Rosa, 376, 9" andar, Conjunto 91

Jardirn Paulistano I são Paulo - sP I cEP 01443-010 I Te1"238O7.6146

(_
--\

løt

o o



2 - PLAIIEJAMENTO

Prazo de Execução:

5 dias após o diagnóstico

Este será o momento de pensar o futuro, 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 Secretaria de Agricultura e

Abastecimento, mas já de início a Agência irá elaborar um planejamento que servirá para definir ações de

comunicação integrada.

A partir da coleta do diagnóstico, os profissionais da Pridea, com a experiência adquirida em anos de

atendimento sequencial a contas públicas, além do conhecimento adquirido em demais clientes do setor

privado, irão se reunir para elencar os seguintes pontos: objetivos, cronograma" prioridades, público-alvo,

estratégias, porta-vozes, mensagens a serem transmitidas, plano de ação e plano de gestão de crises.

3 - TMPLEMET{TAÇÃO

Prazo de Execução:

Início imediatamente após o témino do planejamento

Todos os pontos elencados anteriormente têm como objetivo uma implementação eftcaz de uma gestão de

comunicação. Processos e métodos já testados e com resultados comprovados serão seguidos à risc4 em uma

estruturada rotina de trabalho. Isso irá morimizar os resultados positivos do Governo do Estado de São Paulo,

aprimorando o dirâlogo com a população e, como consequência, a prestação de serviço. \Æ2Na\

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-bacfr constante à Secretaria de Agricultura e Abastecimento e à Secretaria Especial de

Comunicação (Secom). Além do atendimento reativo, a equipe de comunicação da Pridea estará apta a

colocar em prática ações proativas planejadas. Todas as atividades terão em comum procedimentos pré-

)
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definidos, permitindo, assim, a otimização de projetos e ações. Os seguintes documentos serão elaborados

de acordo com o assunto a ser tratado:

r Calendário de atividades, eventos, possíveis problemas e oportunidades;

o Papers de posicionamento, Q&A e demais informações;

o Indicações de melhores práticas e procedimentos para gestão de crises;

o Press-kits;

o Mailings de imprensa;

o Perfis de veículos, jonnalistas e demais formadores de opinião;

o Contatos de porta-vozes e demais técnicos e gestores da Secretaria de Agricultura

Abastecimento;

r Mapa de tarefas;

o 2 Relatórios di¿írios de atividades.

e

4 - AVALTAÇÃO

Prazo de Execução:

Imediato, ocorrendo em concomitância à implementação

Além dos dois relatórios de atividades dirários, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento e a Secretaria

Especial de Comunicaçäo receberäo um relatório quinzenal e um relatório mensal de avaliação. A saber:

O primeiro sobre a eshatégia no período, com resultados obtidos, além de propostas para os 15 dias

seguintes;

O segundo, com o consolidado do mês anterior.

(mais abaixo pormenorizamos como serão os relatórios).

Todas as ações realizadas pela equipe da Pridea Comunicaçilo terão mensuração constante,

alterações e adequações ao longo de sua execução. Os resultados serão aferidos mediantes a exposiçäo de

mídia e seu impacto na sociedade. A avaliação dos objetivos mais abrangentes poderáter o apoio de pesquisas

de opinião. Tanto a analise de mídia quanto a avaliação de resultados permitirão revisäo periódica do

o
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Metodolosia de Atendimento

A Pridea irá formar um grupo de profissionais que trabalhará diretamente para o atendimento ao solicit¿do

neste edital paraa.secretaria de Agricuttura e Abastecimento, de maneira integrada. A metodologia que

será colocada em prática para o atendimento ao serviço deste edital foi desenvolvida ao longo dos anos de

experiência da Agência junto ao atendimento de contas públicas e gerenciamento de crise em diversos

clientes.

No total, 06 jornalistas estaräo à disposição da Secret¡ria de Agricultura e Abastecimenfo e da Secretaria

Especial de Comunicação, conforme deternrina acargahor¿ária no editalo 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 Comunicaçilo, de diferentes experiências, formações e

capacidades, para uma troca de informações que tem se moshado sempre proveitosa.

A equipe trabalhará presencialmente no período das 6h às22h, diariamente. Após esse horário, profissionais

se manterão de plantão telefônico por meio do celular. Aos finais de semana e feriados haverá equipe de

plantão 24 hoøs por di4 presencialmente ou por telefone. Haverá acompanhamento de eventos e agendas

dos gestores. E em quaisquer dias e hor¿irios os profissionais poderão ser demandados para atendimento

presencial.

A Agência se compromete a garantir a presteza e qualidade do serviço, obrigatoriamente cumprindo as

exigências de formação básica e experiência profissional comprovadas.

De forma sucinta, a Pridea elenca abaixo processos prira o pronto atendimento que poderão ser implantados

conforme a definição da Secretaria de Agricuttura e Abastecimento, garantindo, assim, o intercâmbio

permanente de informações, avaliação

oportunidades de ações junto à mídia.

de prioridades, fornecimento de rapidas à imprensa e

¡ Reunião semanal para planejamento;

o Reunião mensal para apresentação de resultados;
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o Reunião mensal para avaliação de resultados, oportunidades e próximas ações.

Todos esses procedimentos poderão oconer de maneira online, se assim desejar a Secretaria de Agricultura

e Abastecimento e a Secretaria Especial de Comunicação.

Modelo

É importante ressaltar que a Pridea atua de maneira planejada e organizadapara atendimento à imprensa.

por isso, define um modelo que inclui metas e objetivos para cada profissional, além de responsabilidades.

Além disso, a Pridea ComunicaçÍio exige que seu time de assessores interaja com jomalistas e apure de

maneira completa as pautas solicitadas. Um protocolo de indagações é incentivado, buscando levantar todos

os pontos de dúvidas e necessidades do jornalista solicitante.

o Íabalho de busca por informações também é outo ponto a ressaltar' Muitas vezes' mais do que apurar

corretamente apauta a ser respondida o trabalho de verificação interno, no órgão ou empresa-cliente, é mais

importante. Além dos dados a serem respondidos, a equipe da Pridea se aprofunda e procura diferenciais,

números e novidades para compor as nanativas.

O mesmo acontece na proposição de pautas. A Pridea näo abre mão do Íabalho propositivo (quando o

assessor de imprensa sai à frente a sugere pautas ao colega jornalista que trabalha em de

comunicação), que deve acontecer diariamente, e de maneira segmentad4 sempre

reativo (quando recebe-se demanda de imprensa).

Os principais horários das redações são respeitados, assim como todos os profissionais e influenciadores são

mapeados por area de interesse, fazendo com que o contato seja feito de modo a facilitar a rotina do

profissional e aumente seu interesse pelo assunto que esta sendo oferecido pela assessoria de imprensa.

Todo di4 a equipe coordenada pela Pridea Comunicaçlio deve enviar releases à imprensa, segmentando o\
Æ

assunto tatado, tanto por tipo de veículo, abrangência (regional, estadual e nacional) e assunto. O t\
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procedimento potenci aliza as chances para o tema ganhar espaço na imprensa regional e nos diferentes tipos

de mídia.

Treinamento de Porta-Vozes e Mailins

A utilização de porüa-vozes é constante, já que é valorizada pela imprensa, exatamente por propiciar

explicação pormenorizada sobre o assunto tratado. Todos os porta-vozes são previamente selecionados e

capacitados, exatamente para que passem de maneira clara a mensagem mais correta. O objetivo é fixar

mensagens, alinhar discursos e reforçar técnicas que proporcionem mais eficácia aos porta-vozes em dezenas

de situações, inclusive gestão de crise.

Porta-vozes bem preparados podem ser fortes aliados em estratégias de comunicação. A sensibilização de

gestores pataa importância da comunicação fazparte deste treinamento. O alinhamento do discurso é

essencial para evitar percepções errôneas.

Além disso, um mailing com cerca de 52mil jornalistas e 14 mil veículos, em todo o Brasil, é rotineiramente

utilizado, para grandes divulgações ou com segmentação, em um

de interesse, sempre com pelo menos um jomalista por veículo.

sistema que perrnite escolher a(s) editoria(s)

Relatórios

Diariamente, a Pridea enviará à Secretaria de Agricultura e Abastecimento e à Secretaria 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 estratégias e resultados do período

anterior, assuntos planejados anteriormente para divulgação ou esclarecimento, reportagens obtidas,

reportagens neutralizadas e reportragens dem¡badas, além de números sobre matérias positivas, negativas e

neutras e tempos de entrevistas de gestores.

Imprensa e Comunicação. Este relatório terá:

O mensal: relatório geral sobre o trabalho da Assessoria

Rua Capitão Antônio Rosa, 376, 9o andar, Conjunto 91
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Sumário executivo: texto resumindo o acontecido em relação à imprensa no mês, com as ações

tomadas pela Assessoria;

Resumo numérico de atividades: tabela com números relativos a atendimentos à imprens4 follow-

ups, apurações, textos publicados e materiais produzidos;

Atendimentos a pedidos de veículos: tabela com a quantidade de atendimentos à imprensa, com

separação para cada jornal, TV, rádio, site de notícias e emissoras de TV de todo estado;

Follows realizados: cópias de todos os follow-ups realizados no período, incluindo o release enviado

à imprensa;

Atividades desempenhadas dia a dia: com sepaxação por data, todas as atividades dos profissionais

realizadas em cada dia do mês;

Análise de exposição na mídia: gráficos que demonstrem a avaliação diária de reportagenso 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

no período;

Jardim Paulistano I São Paulo - SP I CEP 01443-010 | Tel: 11 3807.6146
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O Papers produzidos;

Eventos e Produtos: lista explicativa de todos os eventos realizados pelo órgão, com suas

informações; \
À-

Planejamento Esüatégico e Operacional: descritivo daelaboração de ações estratégicas acurto, *e¿iS
e longo prazo;

Monitoramento de Imprensa: resultado no período do monitoramento de imprensa,

veiculado sobre o assunto no mês anterior.
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Divisão da Eouine - 06 Profissionais

o Coordenação Geral

Será a chefe da equipe, sempre em tabalho conjunto com os profissionais da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento e da Secretaria Especial de Comunicação. Durante todo o dia, o contato entre a Secom e o

coordenador-geral será rotineiro. Este profissional será o responsável por manter a linha de conduta da equipe

fiel ao indicado pela Secretaria Especial de Comunicação, além de avaliar e planejar estategicamente, em

conjunto 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.

Junt¿mente com os colaboradores alocados na Pridea, o coordenador-geral terá reuniões semanais com

gestores da Secretaria de Agricultura e Abastecimento para definições de pautas, agenda da semana e

ajustes que se fizerem necessários.

Coordenação Geral: X'lóvia Gonzalezde Souza Braz

o Gerência de Imprensa - Manhã

profissional responsável pelo atendimento a veículos neste período (especialmente emissoras de TV com

telejornais matinais e rádios, que costumam concentrar demandas neste horário). Também será responsável

pelo envio de releases à imprens4 de acordo com estratégia de conseguir mais espaços na imprens4 e pelo

início de trabalho de follow-up, com sugestões de assuntos a serem abordados pela mídia. Os releases já

serão preparados antecipadamente. Todas as respostas passadas à imprensa, assim como sugestões de notas

ou dados, deverão ser autorizadas pelo coordenador-geral, que estará constantemente em contato com os

gestores da pasta e da Secretaria Especial de Comunicação

Gerente de Imprensa: Juliana de Sordi Gattone

Gerência de Imprensa - Tarde/Noite

Além de dar sequência ao trabalho iniciado na parte da manhã pelo outro gerente de imprensa, este

profissional completará o trabalho de follow-up e terá a incumbência de manter o atendimento a todos os

veículos previamente ativados e entrar em contato com outos-

Também será responsável pelo chamado fechamento do di4 atuando tanto na produção do relatório que

subsidiará a Secretaria Especial de Comunicação com as demandas do dia seguinte, como também garantirá
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que todos os veículos de imprensa recebam os materiais necessários para as pautas da manhã ou eventuais

agendas que srujam no decorrer do dia.

Gerente de Imprensa: DécÍo Trujilto

O Assessor de Imprensa

Este profissional será o responsável pela interlocução direta com jornalistas, veículos de mídia e formadores

de opinião no período da ta¡de até o fechamento do dia. Estará em contato respondendo a todas as demandas

e oferecendo pautas e sugestões de conteúdos jornalísticos que possam virar matéria. Darâ todo suporte à

Gerência de Lnprensa e manterá os profissionais da Secretaria Especial de Comunicação informados sobre

o habalho. Também cnaúto relatório a ser enviado à Comunicação do Governo do Esfado de São Paulo

com as matérias relacionadas à Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

Assessor: Lazaro Silva Bueno de Oliveira

o Gerência de Banco de Dados

A Pridea manterá um jomalista dedicado ao gerenciamento de informações da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento, tendo a incumbência de atuatizar o banco de dados para subsidiar a Secretaria Especial de

Comunicação, de acordo com suas demandas, especialmente para eventos e reuniões do governador ou

superintendente. Também produzirá relatórios sobre ações, projetos e serviços e fornecerii sempre que

necessário, dados importantes pata as proprias Unidades de Imprensa do Govemo, oferecendo subsídios,

com o olhar de jornalistas, para divulgações e atendimentos à imprensa.

Gerente de Banco de Dados: Ana Lucia Venerando

o Gerência de Pautas, Eventos e Assuntos Especiais

Umjornalista será o responsável pela busca de pautas, ou seja" a pessoa que buscará dentro da entidade

assuntos que possam ser disseminados para a imprensa dentro das diretrizes e coordenadas da Secretaria de

Agricultura e Abastecimento. Os assuntos serão alinhados e discutidos no âmbito da Secretaria Especial

de Comunicação e poderão pautar agendas e compromissos do Govemador do Estado. Esse profissional

também cuidará da criação de sugestões de eventos e de seus respectivos planejamentos. Também ficaút a

)
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cargo deste profissional a redação de artigos a serem assinados por gestores da Secretaria de Agricultura e

Abastecimento ou outas fontes indicadas pela Secom.

Gerente: Marcelo Moreira da Silva
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Organograma Eouine Secretaria de Agricultura e Abastecimento
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