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3.2.1.1 Raciocínio básico

O conhecimento é o saber que se estabelece na mente humana. Segundo o pesquisador

Eduardo Medistch, da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), todo o

conhecimento origina-se através de uma dúvida, questionamento ou pergunta' Ao

entender o jornalista como mediador entre tantas perguntas e respostas percebe-se a

produção de conhecimento através dessa proftssão, e veriftca-se que as pessoas podem

refletir e aprender através desse conteúdo. De acordo com Medistch, o jomalismo opera

no campo lógico do senso comum e esta característica deflrnidora lhe é fundamental'

Como em outras tantas atividades profissionais, há especializações no jornalismo' Neste

plano de comunicação desenvolvido pela Trio (nome fantasia), o aprimoramento técnico

do jornalismo agrícola é pauta e alicerce. É importante frisar que a especial\zaçáo conduz

a um aumento de notícias de investigação no conjunto da produção jomalística' em função

do maior conhecimento do campo de atuação e do relacionamento com as fontes' Os

jornalistas especializados se ligam a especialistas, tendendo a manter uma convivência

próxima, estabelecendo relação interdependente por conta de também ter um

conhecimento mais aprofundado do assunto a ser tratado com a precisão científica

necessária.

A agricultura e a pecuária vêm ao longo dos anos mostrando a sua importância no cenário

nacional e mundial. O Brasil tem 388 milhões de hectares de terras agricultáveis férteis e

de alta produtividade, dos quais 90 milhões ainda não foram exploradas' O país possui

um clima diversif,rcado, chuvas regulares, energia solar abundante e quase l3Yo de toda a

água doce disponível no planeta. Esses fatores fazem do país um ótimo lugar para a

agropecuária e todos os negócios associados às cadeias produtivas. o agronegócio é hoje

a locomotiva da economia brasileira e responde por um em cada três reais gerados no

país. Tendo São Paulo como principal polo empreendedor do segmento, estes são pontos

que reforçam a importância do agronegócio no Brasil, sem contar a boa competitividade'

uso de alta tecnologia e um grande gerador de empregos e riquezas para o país'

Desde a década de 1980 a informação sobre o campo passou a ter mais destaque na mídia'

As notícias, que até então eram destinadas e repassadas em sua grande parte ao homem

do campo, ao pequeno produtor, agora são destinadas também ao empresário rural' ao

grande produtor. O jornalismo destinado à agricultura e à pecuária deixou de ser apenas

para os próprios produtores, ou seja, não säo mais apenas notícias sobre pesquitu"" 
\

!
agronômicas que tratam de questões da cadeia produtiva da propriedade rural' Agora' rA=
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jornalismo rural ocupa espaço baseado na divulgação de informações para o pequeno'

médio e grande produtores, além daqueles que não são do segmento, mas gostam de se

inteirar sobre o assunto.

Hoje, a comunicação segmentada ao setor agrícola está pulveri zada em todos os veículos

de comunicaçäo. As noticias do campo estão distribuídas em jornais e revistas impressos'

rádio, televisão, websires e redes sociais. Estas ferramentas se tornaram recursos

indispensáveis para aatuallzaçáo diária de informações sobre o mundo para os produtores

rurais. o desafio que aparece para a imprensa especializada é a percepção do

reposicionamento do homem do campo, do produtor rural diante do mundo' Atualmente'

este perfil é bastante plural, com identidades que variam desde o agricultor familiar até o

grande empresário do agronegócio. A tecnologia está cada vez mais presente no campo e

grande parte dos agricultores investe em educação e conhecimento para progredir na

atividade.

Além disso, o uso da internet como forma de divulgação de notícias introduziu diversos

elementos que modificaram o contexto do jornalismo' Foram criadas novas formas de

circulação das informações. Esses modelos tecnológicos permitem, de modo

simplificado, a produção de notícias por indivíduos e grupos cadavezmais amplos e' de

certa forma, independentes daquela chamada indústria da comunicação de massa

tradicional. Nesse novo cenário, a confiança na fonte e a credibilidade dos jornalistas são

fundamentais para evitar a disseminação de notícias falsas que atendem a interesses

políticos ou econômicos.

É propósito deste plano que os agricultores percebam o ITAL (Instituto Tecnológico de

Alimentos), órgão ligado à Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento de São

paulo e foco deste exercício criativo, como a principal e mais confrável fonte de

divulgação de assuntos agrícolas com o propósito de servir ao público do campo'

Queremos que eles, ao assistirem a um programa de TV ou lerem uma reportagem com

base em informações do Instituto' enxerguem a questão abordada como se ela estivesse

em sua realidade, colocando-se no lugar dos entrevistados. Para tanto, as ações previstas

neste plano têm início com estudantes do terceiro ano do ensino médio' prosseguem até

o ensino superior em Jornalismo e chegam ao ambiente de trabalho e ao mundo

acadêmico. Desta forma, a Trio pretende evidenciar aos estudantes e profissionais de

comunicação o seu papel como disseminadores de informações na sociedade e as

responsabilidades que têm em fazer um trabalho preciso de apuração de informagões'
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Após a análise criteriosa do clipping oferecido, resta evidente que o ITAL tem forte

presença em meios digitais e impressos em detrimento aos eletrônicos, em particular' às

emissoras de TV, sequer mencionadas entre as matérias selecionadas no edital. No site

do lnstituto, no entanto, há referências a várias participações de pesquisadores em

reportagens televisivas. Assim, para suprir esta lacuna comunicacional apontada nas mais

de 390 matérias disponibilizadas no exercício criativo proposto, este plano busca também

valorizar as ações dirigi,Jas aos rádios e TVs, sem esquecer das demais mídias' A televisão

e o rádio, por terem uma abrangência maior que outras mídias tradicionais, têm papel

relevante em levar aos produtores informações sobre o meio em que atuam e sobre o

mercado nacional e mundial do agronegócio'

São Paulo pode se orgulhar de ter uma agricultura forte, moderna' avançada e sustentável'

responsável por garantir alimento farto e saudável a grande parte da população brasileira'

Carneso cereais, lácteos, frutas, oleaginosas, fibras, hortigranjeiros; São Paulo é

autossuficiente em quase tudo. No entanto, até os últimos anos do século passado a mídia

do Estado ignorou as mudanças mais signifrcativas ocorridas na agricultura brasileira,

porque concordou em ecoar o lamento de lideranças anacrônicas, atraídas pelos

problemas passados e não pelas oportunidades futuras; lideranças essas que tentaram

compensar com o aumento da vocalização a perda de poder' A mídia não se deu conta de

que a agricultura, quando se pensa em cesta básica, emprego, meios de pagamento, deixou

de ser problema para passar a solução. E é preciso ressaltar que instituições como o ITAL

foram preponderantes para esta mudança de comportamento'

Para aTrio, pois, o ITAL representa esse vasto universo ao trabalhar em favor do setor

primário da economia. As pesquisas que desenvolve se destinam a renovar perspectivas

de mudanças, a criar novos horizontes para as futuras gerações de produtores' garantindo

renda, segurança e futuro para acomunidade rural paulista' A formação profissional rural

e demais serviços educacionais prestados pelo ITAL buscam capacitar o produtor' o

empresário, o trabalhador e a família rural para os desafios da atualidade econômica e

mercadológica, marcada pela busca da eficiência e a consolidação da competitividade'

Resumindo, a proposta da Trio apresenta o encontro de duas atividades essenciais' A

divulgação de pesquisas agrícolas, como área vital para a segurança alimentar do país'

responsável pela saútJe de milhões de pessoas e geradora de riquezas exportáveis e a
È.

qualificação da imprensa, de outro lado, principal instituição da sociedade

porque é a fiadora e asseguradora de todas as demais liberdades civis.
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3.2.1.2. Plano de acão

a) Estratégia de relacionamento com a mídia

Relações com a mídia é um termo coletivo para todos os compromissos que uma

instituição mantém com a comunicação de massa. Essas relações pressupõem a criação e

manutenção de um entendimento sólido entre os meios de comunicação e a organizaçáo'

Isto porque os meios de comunicação desempenham um papel fundamental na

informação e defrnição de agenda de públicos específicos'

A questão principal deste exercício criativo é como organizar a comunicação sobre as

atividades desenvolvidas pelo ITAL de forma mais efîcaz. Para tanto é preciso promover

mudança de comportamento, o que, reconhecidamente, é tarefa difícil' É preciso ser

convincente. Isso significa criar mensagens que ressoem nos jornalistas nas redações, mas

diferentes grupos de pessoas respondem às mensagens de maneiras diferentes' Para

desenvolver mensagens eficazes, deve-se saber especificamente com quem estamos

falando. Portanto, ter um público-alvo em mente ajuda a determinar como e onde alcançá-

lo. Finalmente, diferentes grupos de pessoas encontram e usam informações de maneiras

distintas.

Neste Plano de ação, a Trio irá apresentar propostas para ampliar a relevância do ITAL

na mídia, com participação ativa na imprensa e especial atenção aos meios eletrônicos:

emissoras de rádio e de televisão. As ações previstas são, em sua maioria' de curtíssimo

prazo (15 a 30 dias) e serão desempenhadas pela equipe de 5 (cinco) jornalistas

profrssionais defrnidos pela agência.

É importante frisar também que as atividades sugeridas terão abrangência nacional'

buscando ampliar a divulgação do Instituto como fonte de informação confiável e

atualizada.

b) Ações a serem desenvolvidas pela contratada junto à mídia

Este plano procura organizar o relacionamento entre o ITAL e os veículos de

comunicação de forma sistêmica buscando maior efetividade nos resultados, por meio de

gerenciamento das atividades aliado a um robusto mix de interações com o público-alvo

definido. As ações sugeridas, a maior parte delas de curtíssim o ptazo (15 a 30 dias)' são:

=trio
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l- Gravacão de boletins e progamas de rádio e TV (curtíssimo ptazo)

Semanalmente, pesquisadores e diretores do ITAL gravarão boletins de rádio e TV com

até 1 minuto de duração que serão enviados para emissoras de todo o país. Entre as pautas

estarão as novidades em pesquisas desenvolvidas pelo Instituto, programação aberta de

cursos e ações voltadas para públicos específîcos como mulheres, empreendedores'

biológos, nutricionistas. etc.

A Trio levantará as emissoras interessadas nos materiais, produzirá os programas e

enviará os boletins finalizados. A sugestão é que as gravações e finalizações aconteçam

no estúdio multimedia do governo do Estado. As redes sociais da Secretaria de

Agricultura e Abastecimento do Estado, ITAL, demais institutos e do governo paulista

também poderão disponibilizar os boletins.

2 - Café a Imnrensa (curtíssimo prazo)

Bimestralmente serão organizados encontros híbridos - presenciais e digitais - entre

formadores de opinião especializados em agricultura e pesquisadores do ITAL' Além de

apresentarem os projetos em andamento no Instituto, oS encontros serão oportunidade

para estreitar o relacionamento com os jornalistas da irea de todo o país'

Com formato de apresentação semelhante àcoletiva de imprensa' a proposta é que

ocoffam no início da manhã e tenham duração de th30. O local do encontro presencial

será o auditório do ITAL com participação por plataforma digital de relacionamento

(Zoom,Teams ou Meet) de profissionais de outras cidades'

3 - Censo da mídia agrícola do Brasil (curtíssimo prazo)

A Trio fará um amplo levantamento dos profissionais de imprensa e influenciadores

digitais ligados aâreaagrícola em âmbito nacional. Além de dados pessoais (nome' email'

celular), serão levantadas a carreira dos jornalistas influenciadores, as principais matérias

produzidas, assuntos de maior interesse, etc. Este material permitirá que a equipe de

comunicação e imprensa do ITAL produzam pautas focadas para o perfil de cada

profissional.

Entre as funções pesquisadas estarão diretor de redação, chefe de reportagem' pautetro'

repórter, webwriting e influenciador (digital). As mídias pesquisadas serão jornais'

revistaso rádios, TVs, sites e redes sociais'

strio
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4 - Rede ltal de comunicadores Agrícolas (curtíssimo ptazo)

Em tempos de fake news e memes preconceituosos, muita gente têm posto em xeque o

papel das redes sociais na nossa sociedade. Mas a web também abriga milhares de grupos

que funcionam como verdadeiras comunidades de apoio e troca, seja através de iniciativas

no Facebook, WhatsApp e até campanhas online'

Apoiada neste conceito, a Trio pretende criar a Rede Ital de Comunicadores Agrícolas'

Para participar deste grupo nas redes sociais é necessário ser profissional especializado

no setor, atuando ou não atualmente, manter um blog ou coluna voltada para a agricultura

ou, ainda, ser influenciador digital agrícola'

A proposta do grupo é discutir pesquisa em agricultura em todos os seus segmentos e

combater a desinformação na Internet. Mensalmente será promovido um encontro virtual

entre os participantes. A coordenação geral será da áreade Comunicação e Imprensa do

Instituto com o aPoio da Trio.

5 - Caderno dígital defontes (curtíssimo prazol

Para facilitar o acesso às fontes disponíveis no Instituto, a Trio irá elaborar o Caderno

ITAL de pesquisadores e especialistas. Serão levantadas as pesquisas em andamento' o

perfil detalhado dos profrssionais envolvidos, apresentando as áreas de pesquisa e

currículos profissional de cada um.

o material terá format o de ebooke será encaminhado para jornalistas especializados em

agricultura e influenciadores digitais do país'

6 - Relacionamento com mestrandos e doutorandos em-iornalismo agrícola (curtíssimo

prazo)

A Trio irá levantar nas universidades e faculdades do Brasil os alunos que estejam

cursando mestrado ou doutorado Strictu Sensu em jornalismo agrícola ou áreas que

tenham relação com o assunto. A seguir, serão enviados convites para encontros

presenciais ou virtuais com especialistas do ITAL buscando estreitar ainda mais o

relacionamento entre o corpo técnico do Instituto e interessados na carreira acadêmica'

7 - Boletim ITAL - Imprensa (curtíssimo prazo)

Semanalmente, a Tr:o enviar ër para mailing formado por jornalistas especializados em

agricultura e formadores de opinião. bolctim eletrônico com envio de sugestões de pautas

C À dr Sv¡ Cmlr{ceÊ Aryorbtn ' Cl{pJ 34'182448/æ01'95

1lo. nrrc¿ hnFrl ¡ nn¡bClo

Av. Mosna,728,ønj.21
CEP040n-023 - Mosna,São Pdrlo-5P

\\

=trio oû@
-\-P



c A DA SILVA COMUNICAÇÃO CORPORATIVA - 34.182'44810001-95

com foco nas pesquisas do ITAL. A intenção é oferecer especialistas - relacionados no

Caderno Digital de Fonæs já mencionado -paraparticipar de entrevistas sobre temas que

estejam no noticiário como alimentação saudável, técnicas de conservação de alimentos,

alimentos light, além de temas específicos como a atuação feminina na pesquisa agrícola

ou a realização de eventos dirigido a um público específico'

Os boletins eletrônicos serão encaminhados por email, Twitter e WhatsApp'

8 - Mínuto Agro ITAL (curtíssimo prazo)

Voltados para as facul'Jades de Comunicação Social do Brasil, os boletins de áudio e

vídeo Minuto Agro ITAL trarão informações rápidas e diretas sobre pesquisas agrícolas

desenvolvidas no Instituto. Com catáúer de serviço mesclado a informação e curiosidades

da ínea, os boletins de áudio serão produzidos no Estúdio Multimídia do Governo do

Estado de S. Paulo e enviados semanalmente para as instituições de Ensino interessadas'

Já os de vídeo seräo disponibilizados para exibição nas plataformas de streaming das

faculdades. A iniciativa busca ampliar a reputação do ITAL entre estudantes de

Jornalismo e outras áreas de Comunicação Social.

9 - Mulheres na lida (curtíssimo prazo)

A maior parte dos especialistas do ITAL é de mulheres. Por isto, nada mais adequado do

que criar um grupo de conversa entre pesquisadoras ejornalistas' A proposta é discutir as

diflrculdades em conciliar trabalho e vida familiar, como o que se aprende no trabalho

reflete em casa, questões de remuneração salarial, jornada de trabalho' Tudo visto e

discutido sob o ponto de vista feminino. Diferentemente de outras ações, o grupo estará

aberto a pesquisadoras e jornalistas, independentemente de sua especialidade' A iniciativa

busca promover um amplo fórum de discussão sobre carreira profissional e vida pessoal

destas profissionais.

l0 - Comitê de crise (curtíssimo prazo)

situações de crise podem ocorrer em qualquer empresa ou instituição, a qualquer

momento. Em alguns casos, é possível identificar eventuais riscos e equacionar o

problema. Em outros, a crise se instaura, de repente, resultado de uma questão climática'

um acidente ou por ação human a.Paramanter-se atento em situações de risco à imagem'

a Trio propõe a criação de um comitê de gestão de crise integrado por especialistas'
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gestores e integrantes da área de Comunicação. Terá como rotina arealizaçáo de reuniões

mensais, dirigidas por executivo ITAL, onde serão levantados os principais problemas de

vários setores (trabalhista, pesquisa e desenvolvimento, infraestrutura, entre outros)'

Também terão assento neste comitê representantes da Secretaria Estadual da Agricultura

e do SICOM. Os assuntos discutidos terão acesso restrito e serão conduzidos por

profissional designado pela direção do ITAL com apoio de integrantes das áreas

envolvidas. Assim, agindo de modo preventivo, busca-se evitar ou reduzir os riscos à

imagem do ITAL

11 - Gerenciamento de impactos de ações de comunicacão (curtíssimo ptazo)

Diariamente, a Trio fornecerá relatório apresentando o impacto das ações de comunicação

medido pela quantificação das seguintes variáveis:

- Impactos na mídia local, regional, nacional, internacional e especializada;

- Estatísticas em redes sociais;

- Visitas ao site corporativo;

Ao final de cada mês será produzido um relatório consolidado do período, destacando os

pontos fortes e fracos na divulgação. O relatório será encaminhado a mailing definido

pela direção do ITAL.

12 - Peffìs próprios no Instagram e no Facebook (curtíssimo prazo)

Apesar de ter páginas no Instagram e Facebook associadas à Secretaria Estadual de

Agricultura e Abastecimento do Estado de S. Paulo, a sugestão da Trio é que o ITAL

tenha perhs próprios nas redes sociais voltados, exclusivamente, para a prestação de

serviços. Serão postadas mensagens informativas sobre pesquisas desenvolvidas e suas

aplicações práticas no dia a dia dos cidadãos. É recomendável também que o ITAL esteja

presente no Linkedin paraadivulgação de vagas para aprimoramento profissional' cursos

de qualificação ou seleção para programas de mestrado ou doutorado.

13- Revista Cíenfirtca ITAL (curto prazo)

A criação de um periódico científico eletrônico patrocinado pelo ITAL é outra ação

arrojada sugerida pela Trio. Uma publicação científica é o meio pelo qual os resultados

das pesquisas são levados ao conhecimento público, bem como todo o processo

metodológico relativo ao campo de estudo abordado pelo pesquisador' Esses conteúdos
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säo registrados em artigos científlrcos e formam, portanto, a essência dos periódicos' Tais

textos também podem vir na forma de resenhas, relatos de experiência, informes

científicos, notícias, entre outros formatos. Deste modo, poderão receber avaliação

externa e a possibilidade de inclusão em bases de indexação'

Com periodicidade quarlrimestral, a publicação trará artigos de pesquisadores do ITAL e

de entidades parceiras do Brasil e do exterior. A revista estará disponivel no site do

Instituto e nas principais plataformas acadêmicas disponíveis.

14 - No campo com o ITAL (curto prazo)

Trata-se de atividade educativa dirigida aos alunos dos terceiro e quarto anos de

faculdades de Jornalismo do Estado de S. Paulo. O programa prevê a imersão durante um

dia nos trabalhos de pesquisas desenvolvidos, visitas aos laboratórios, almoço com os

diretores do Instituto, bate-papo com os principais especialistas e apresentação dos

cursos, programas e consultorias oferecidos. A intençäo é promover o vínculo entre o

ITAL e futuros profissionais, que terão no Instituto a principal fonte de informação sobre

agricultura. A Trio os manterá informados com o envio do Boletim ITAL-Imprensa e

demais materiais considerados relevantes.

15 - Cursos diqitais de aprimoramento científico em agricultura (curto prazo)

A Trio sugere a criação de cursos livres de curta duração dirigidos para jornalistas com

interesse no setor agrícola. Serão disponibilizados em plataformas de streaming com

acesso mediante inscrição. Com duração de até 4 horas' os programas serão divididos em

trilhas de conhecimento formatadas de acordo com as áreas de atuação ITAL. Ao final de

cada programa será realizado uma avaliação. Os aprovados receberão diploma digital'

16- Cíclo ITAL de Agronegócio (curto prazo)

Dirigida a profissionais e estudantes de Jornalismo interessados, esta ação setâ realizada

no ITAL durante três dias (9 às 12h). serão realizadas palestras, workshops e oficinas

voltadas para o aprimoramento em agricultuniversidades de jornalismo do Estado - 3 dias

de palestras, workshops e oficinas sobre agrobusiness. A iniciativa busca formar

profissionais preparados para efetuar análises econômicas focadas em produções

agrícolas, mercado ,Je commodities, volume de safras e o impacto na economia'
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empreendedorismo no agronegócio, etc. Ao final do ciclo realizado semestralmente será

feita avaliação do aprendizado. Os aprovados receberão diploma digital'

17- Prêmio ITAL deiornalísmo agrícola (médio prazo)

A proposta é distinguir as melhores matérias divulgadas ou veiculadas no Estado de s'

Paulo sobre o setor agrícola. Os trabalhos serão divididos nas categorias impresso' rádio'

TV e web. O corpo de jurados será formado por gestores do ITAL, jornalistas convidados

e especialistas em agricultura. Os jornalistas e os veículos de comunicação vencedores

receberão diplomas.

18- Cátedra Jornalismo Agricola - PUC Campinas (médio prazo)

Cursos de extensão em jornalismo agrícola são oferecidos em várias instituições de

Ensino do país. A nossa proposta é criar a cátedra de Jornalismo Agrícola do Brasil'

Trata-se de ação inédita no setor e tem como objetivo oferecer conhecimentos técnicos e

científicos para que os futuros profissionais produzam matérias com a maior correção

possível. A sugestão é ter parceria com a PUC-Campinas nesta ação, uma vez que esta

universidade tem tradição na formação acadêmica de profissionais de jornalismo e fica

no mesmo municíPio que o ITAL.

A sugestão é que Cátedra tenha duração de um semestre, em período letivo a cargo da

direção da Universidade, e será ministrada por pesquisadores do ITAL em parceria com

o corpo docente de Jomalismo da PUC-Campinas. Entre os assuntos a serem abordados

estão o papel da agricultura no país, a importância das pesquisas científicas' como analisar

um projeto de pesquisa, entre outros assuntos'

c) Materiais a serem Produzidos

Para dar Suporte às ações sugeridas será necessário produzir os seguintes materiais' todos

eles em versão digitat:

l- Banco de dados -pesquisas e pesquisadores

o primeiro e principal material a ser produzido pela equipe da Trio será a produção de

um grande painel de BI (Business Intelligence) que trará as pesquisas desenvolvidas e em

desenvolvimento pelo ITAL, os perfis dos pesquisadores, suas áreas de atuação e

s\--..i..\
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trabalhos realizados. Com estas informações apuradas e catalogadas será possível ter

acesso rápido e preciso das atividades do Instituto, que será base para a elaboração de

newsletters, ebooks, artigos e demais materiais a Serem encaminhados à imprensa ou

infl uenciadores digitais.

2- Banco de dados -iornalistas especializados e influencíadores digitais

Em paralelo, tendo como base o Censo de Mídia Agrícola Nacional, um outro BI trará

detalhes dos profissionais da imprensa agrícola nacional. Este painel será fundamental

para adecisão de oferecimento de pautas ou notas exclusivas, envio de press releases e

sugestões de encontros com pesquisadores ou dirigentes do ITAL.

3- Press kits, releases. avisos de pautas e notas

A Trio irá preparar press kits a serem enviados aos participantes dos eventos previstos' O

material conterá texto sobre os assuntos a Serem levantados, histórico do ITAL, principais

pesquisas em andamento, perfis dos profissionais , principais pesquisas, entre outros'

Além disso, de acordo com a estratégia definida entre a Trio e a âreade Comunicação do

ITAL serão enviadas notas exclusivas e avisos de pauta, sempre seguidos defollow up de

recebimento e de interesse de publicação.

4-ProduÇãode|nateriaisparaencontroseaçõesderelacionamento

Para atender às demandas de encontros com jornalistas ou públicos de interesse descritos

neste exercício criativo, a agência necessitará produzir materiais personalizados

destacando os difererrciais dos encontros, palestrantes, apostilas, textos, etc., que serão

disponibilizados aos participantes por email.

5- Producão de revista científìca ITAL

A criação da Revista Científica ITAL está atrelada a criação de um corpo redacional

robusto, conselho editorial comprometido com a qualidade e equipe de produção gráfrca

diferenciada. A Trio será a responsável pela direção dos trabalhos e por manter o

relacionamento entre corpos diretivo e redacional'
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6-

No campo das redes sociais serão produzidos diariamente posts criativos com linguagem,

frequência e formatos específrcos para cada uma delas. Em paralelo, uma equipe interna

da Trio fará o monitoramento de gerenciamento de impacto de ações (web e impresso ) e

redes sociais, apresentando ao frnal do dia um quadro consolidado das reações de

jornalistas, influenciadores e internautas das atividades divulgadas.

7 - Producão de boletins e cursos (rádio e TVI

A equipe da Trio irá produzir os boletins paraarádio e TV e roteiros para curso sugeridos

para jornalistas especializados utilizando linguagem adequada para cada um dos meios

sugeridos. Será responsável também pelo acompanhamento das gravações'

gerenciamento da produção e final\zaçáo dos boletins e vídeos.

8 - Material de apoio a eventos ou entrevistas

Com base no Banco de dados de pesquisas e pesquisadores, a Trio produzirá material de

apoio aos gestores e pesquisadores do ITAL ao participarem de eventos ou serem fontes

em entrevistas. Os infcrrmativos deverão ser diretos e de fácil compreensão. Será também

responsabilidade desæs profissionais a produção de certificados digitais a serem

entregues nas conclusões de cursos e atividades'
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3.2.1.3. Oportunidades de mídia positiva

Atendendo as determinações deste edital, elencamos abaixo três oportunidades de mídia

positiva tendo como base o relatório de análise de clipping oferecido e o plano de ações

de comunicação desenvolvido pela Trio:

l- ITAL como a princiryl-fonte de ínformacão no setor agrícola

Com a grande redução no quadro de profissionais nas redações, os jomalistas passaram a

ter menos tempo para aprodução das matérias e' em consequência, publicam-se notícias

superficiais, comprometendo sua qualidade, credibilidade e veracidade. A divulgação das

ações sugeridas pelo ITAL entre os formadores de opinião e influenciadores digitais do

país deverá tornar o Instituto como uma das principais - se não a mais importante - fontes

de informação no setor agrícola.

A Trio acredita que o conjunto de ações definidas no plano de ação contemplam as várias

opções de relações com a mídia, passando a refletir sobre quem são as fontes e como Se

relacionam com os jornalistas. No que se refere ao ITAL, sob o ponto de vista da

oportunidade e da conveniência dos jornalistas em utilizarem informações enviadas pelo

Instituto, a relação cen;ra-se em alguns itens associados entre si e objetivados, sobretudo,

para a ehciência. Esses fatores são: oportunidade antecipadamente revelada, ou seja'

fontes que forneceram informações precisas têm boas chances de continuarem a ser

usadas; credibilidad e; garantia de qualidade e respeitabilidade.

2- Aprimoramento das matérias do setor

Associada a redução significativa no número de jornalistas profissionais nas redações, a

queda na qualidade de ensino superior no Brasil contribui, significativamente' para a

publicação de matérias com pouca consistência e baixo índice de apuração' Estes fatores

podem levar, inclusive, à divulgação defake news outemas manipulados, o que torna a

questão ainda mais preocupante. Soma-se a isto que, com os formatos digitais de hoje'

muitos jornalistas têm que escrever enquanto reportam, fazendo liveblogging de eventos,

cobrindo notícias de última hora que vão desenrolando, reportando sobre notícias de

rotina da editoria ou até mesmo matérias de investigação enquanto descobrem

desenvolv imentos imPortantes.

A proposta da Trio em promover programas para aprimoramento de técnicas de apuração

e de formação de fontes seguras paru substanciar matérias devem contribuir'
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sobremanei ra, para a elevação no nível técnico nas editorias de agricultura em todas as

mídias, inclusive as redes sociais.

Acreditamos que aprender o valor do texto, enquanto você apura, mesmo que não seja

uma notícia de última hora, ajuda a melhorar a redação e elaboração de reportagens, bem

como a ter sucesso em situações em que formatos digitais exigem uma melhor integração

dos processos de trabalho diferentes'

3 - Aumento na visibilidade de assuntos agrícolas nas redes sociais

Conteúdos para redes sociais têm sido uma das melhores janelas para divulgação de

atividades de todos os tipos e, principalmente, abrangências. Desde que as redes sociais

se estabeleceram como um dos principais meios de comunicaçáo,a discussão passou a

ser mais sobre como tornar ainda maior esta visibilidade.

pensando nisso, a Trio elaborou no plano de ações deste exercício criativo uma série de

metas, algumas sistêmicas, que deverão trazer ainda mais opções de engajamento nas

redes sociais. No caso específico do ITAL, um dos fatores mais importantes é que,

atualmente, os conteúdos nas redes sociais estão competindo de maneira expressiva, não

apenas com o segmento em que a instituição atua, mas com todo tipo de conteúdo:

influenciadores, páginas pessoais, veículos grandes e pequenos de mídia' Por essa razão

as ações dentro do ambiente virtual visam algo mais local e mais focado'

Entre as ações, a criação de grupos ou comunidades do Facebook ou participação ativa

no Instagramtrazoutro tipo de visibilidade, um pouco mais pessoal e até mais direta' Isto

porque, enquanto as publicações oficiais visam informações que chamam atenção dos

usuários, são nas comunidades mais pessoais que conteúdos para redes sociais ganham

ainda mais profundidade. Ao criar uma comunidade dentro do Facebook, o alcance por

intermédio dos usuários se torna maior. Além disso, ao ter um foco em um segmento, os

algoritmos do lnstagram, ou mesmo do Facebook, podem fìltrar e direcionar o conteúdo

para leitores em potencial.
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3.2.1.4.Identificacão dos riscos à imaeem

Atendendo às determinações deste edital, elencamos abaixo três oportunidades de mídia

positiva tendo como base o relatório de análise de clipping oferecido e o plano de ações

de comunicação desenvolvido pela Trio:

I - Baixa adesão aos programas o-ferecidos

Apesar do refìnado levantamento de necessidades de profissionais da área de jomalismo

agrícola, algumas ações podem não ter o retorno esperado. Isto pode acontecer por

diversos motivos: difrculdade de acesso às informações, falta de tempo para participar de

programas de aprimoramento profissional ou até desinteresse pelos temas oferecidos'

Associado a isto, há o risco de virem críticas quanto ao cuidado dispensado para a

produção dos programas, que podem contaminar a boa imagem do ITAL'

Para resolver este tipo de situação, a Trio real\zarâ ampla pesquisa entre o público-alvo

para a defìnição de temas a serem abordados, checagem de melhor horário para a

realizaçáo das atividades ou o interesse em participar de programas de aprimoramento

profissional voltados para o jomalismo agrícola. Com base nestas informações' ao lado

de profissionais das áreas técnicas do ITAL, serão elaboradas as grades para a realizaçáo

das atividades.

2 - Linguagem utilizada excessivamente técnica

Um dos maiores problemas quando se trata de jornalismo especializado é o uso de jargões

comuns à área que, no entanto, são desconhecidos de grande parte dos profrssionais'

Especialistas ao ministrarem cursos' por vezes' abusam destas expressões' o que pode

induzir ao etro, quando o jornalista estiver redigindo um texto sobre o assunto' Quando a

mensagem não é exatamente esclarecida, mesmo para um público que pode ter

conhecimento no assunto, o risco de publicar informações distorcidas cresce

exponencialmente'

Para evitar situações como a acima relatada, a Trio irá disponibilizar aos jornalistas e

influenciadores que participem dos programas sugeridos, material digital com o glossário

das principais expressões utilizadas por aquele segmento do setor' Desta maneira' a

chance de veiculação de informações imprecisas cai sensivelmente. Além disso, a agência

sugere aos palestrantes que ao utilizarem um jargão, expliquem ou exemplifiquem' em

seguida, seu significado.

3 - Excesso de envio de releases ou material de divulgação
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Todo release em princípio deve ter um 'gancho', ou seja, ter alguma tazão qtte lhe dê

atualidade e interesse geral para justificar sua publicação. Os jornalistas devem procurar

o gancho de suas matérias e explicá-las ao leitor. Um release precisa conter informações

novas, incomuns, interessantes ou significativas para o destinatário. Eles são produzidos

de forma estruturada, seguindo uma técnica estabelecida e não aleatória, livre e pessoal'

Um motivo que pode justificar a baixa qualidade do release é o excesso de conteúdos

produzidos em pouco espaço de tempo. Tal fenômeno atinge também os profissionais de

imprensa. O processo de produção acelerado é consequência do advento da internet e da

tecnologia que exigem simultaneidade dos conteúdos'

com forte pressão para cavar pautas na mídia e aumentar a visibilidade espontânea aos

clientes, assessores de imprensa acabam extrapolando o envio de releases aos jornalistas'

como volume não é garantia de qualidade, os conteúdos perdem, naturalmente'

relevância conforme o excesso de sugestões de pautas'

Além disso, há outros effos que são cometidos com certa regularidade na hora de enviar

uma Sugestão de pauta aos jornalistas de redação e devem ser evitados para que os

resultados por meio dc, trabalho de assessoria de imprensa sejam expressivos'

A equipe de jornalistas profissionais da Trio tem total domínio da identificaçäo, produção

e envio de materiais para veículos de comunicação. Está atenta ao tom empregado, ao

veículo e jomalista que o material será enviado e possui completo conhecimento dos

prazos para contatos posteriores e identifrcação de interesse de publicação'
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3.4 - Experiência. Capacidade de Atendimento e Habilidades dos ProfÏssionais

Relação de clientes, Instalações, Capacidade de Atendimento, Sistemática de

Atendimento e Qualificação da Equipe:

- Relacão nominøl dos clientes øtuais:

t00TötJ

Tia Pipoca

C.N.P.J:30.93 8.1 75

Desde: 2019

J
ahub\meg

Megahub Marketing Digital LTDA.

C.N.P.J: 09.24 2.2s9t0001-13

Desde:2019

- Instalações e infraestrutura:

Escritório:

Av. Moema,728,Coni.2l, Moema CEP 04077-023 - São Paulo - SP

C A da Silva Comunicação Corporativa

C.N.P.J: 34.182.448i000 I -95
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Dados Bancários:

Banco Caixa Econômica Federal (001)

Agência:1374

Conta Corrente: 000321 97-0

Representante Legal

Carlos Alberto da Silva-Telefone: (011) 96510-5671

E-mail: carlos@trio.etc.br

Sócio Administrador:

Carlos Alberto da Silva

Área: 100 m2

Funcionários: 5 (atual)

- Capacídsde de øtendímento:

A Trio é uma agência de Relações Públicas e Comunicação Corporativa, especializada

em desenvolvimento de negócios, com profissionais com mais de 30 anos no mercado;

Possui sede em São Paulo;

Centraliza uma gama de serviços e expertise em torno de uma potente estrutura de

Relações Públicas, que busca o crescimento de seus clientes;

Seus profissionais possuem vasta experiência nas áreas de Negócios, Real Estate'

Finanças, Economia, Tecnologia, Transporte, Logística, Terceiro Setor, Educação e

Cultura;
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(Jms øsência completø que dísponíbílíza servíços de:

Marketing;

Media Training;

Construção de Reputação;

Gerenciamento de Riscos e Crises;

Eventos;

- Recursos materiais:

Computadores:

7 - Notebooks - HP - Windows 10 - Modelo: Core 15, 6GB,

3 - Notebooks - MacBook Air - Inspiron - 8GB - Intel Core i5, "

2 - Computadores - Dell - Windows 7 - Modelo: Inspiron One 2320 - lntel R 2,50 GHZ

- Memória 6 GHZ- Sistema Operacional: 64 bits

3 - Computadores - AOC - Windows XP - Modelo: 7l2Sa - lntel R 2,00 GHZ -
Memória: 7,60 GHZ- Sistema Operacional: 32 Bits

2 - No break - TS Shara - UPS Mini 500 Mono 1 15V

Impressoras:

I - Xerox Phaser - lvlodelo: 6510

I - Samsung - Modelo: ML-6125

. iì..:.
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1 - Aparelho digital PABX- Intelbras

6 - Aparelho de telefone sem fio - Samsung

4 - Aparelhos de telefone comum - Intelbras

MobÍlídrio:

2 - Estações de trabalho, cada uma com quatro lugares

I - Sala de reunião, equipada com TV e Notebook.

Insumos:

2 - Máquina de Café Nexpresso

I - Purificador de Água - Eletrolux

I -Microondas-Consul

2 -TV "27" - Sony

I - TV "50" Phillips

Câmera Fotográfica

Gravador de voz - Sony

ática de A to

A Trio apresenta abaixo sistemática de atendimento para cumprir as exigências previstas

em edital, assim como o plano de ação para o desafio proposto. O início dos trabalhos

leva em consideração que a dinâmica de funcionamento da assessoria de imprensa da

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SÃO

pAULOnão pode ser interrompida sob pena detrazer prejuízos de imagem

e de relacionamento com a mídia. Após essa fase inicial, será implantado o modelo de

atendimento proposto, considerado flexível para ser reorganizado em momentos de crise
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ou maior volume de demanda como, por exemplo, lançamento de licitações e início de

operaçäo de novas concessões. A sistemática proposta pela Trio prevê o atendimento

diário, sete dias por sernana, trabalhando com escala de plantões aos finais de semana,

feriados e período noturno.

Etapa de transição

A Trio fará um diagnóstico da estrutura atual da SECRETARIA DE AGRICULTURA E

ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SÄO PAULO para formular um relatório com

avaliação das demandas em andamento, de eventos programados, pautas negativas

frequentes e propostas para minimizar ou reduzir seus impactos.

Em sequência, a Trio levantará quem serão seus principais contatos dentro de cada área

da SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO ESTADO DE S,Ã.O

PAULOe agendará reuniões a frm de apresentar a estrutura de atendimento da assessoria

de imprensa, a dinâmica de fechamento de matérias das-redações e a importância da

participação e envolvimento dos colaboradores para a imagem da SECRETARIA DE

AGzuCULTURA E DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO/GOVETNO

do Estado de São Paulo junto à sociedade.

N¿ss¿ trabalho inÍaÍal serão níndo.- as tes o.a,oes:

Planejamento das atividades de assessoria de imprensa para os l5 meses seguintes. Serão

considerados os calendários de atividades de comunicação, publicidade e marketing da

SECRETARIA DE AGzuCULTURA E DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE

SÃO pAULO, datas comemorativas que possam render pautas com dados, entre outros

marcos previsíveis. Essa agenda será semanalmente revista para incluir novas ações e

reprogramar datas quando necessário.

Análise de mídia dos 30 dias que antecedem o início de contrato da Trio. Esse trabalho

resultará em relatório com avaliação da exposição do SECRETARIA DE

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULOC PTOPOSTAS

para aprimoramento de imagem.

A Trio iniciará um processo de identificação de novos porta-vozes, além dos já elencados

no levantamento de clipping e que perÏnanecem no quadro da SECRETARIA DE

AcRICULTURA E DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO' A equipe
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de imprensa providenciará todo o apoio necessário para a qualificação dos porta-vozes,

de forma que se posicionem diante da mídia afinados com as políticas públicas

desenvolvidas pela SECRETARIA DE AGzuCULTURA E ABASTECIMENTO DO

ESTADO DE SÃO PAULOe em sinergia com os serviços e orientação da assessoria de

imprensa.

Esses representantes serão treinados para transmitir as mensagens de forma articulada,

com clareza e transparência para total compreensão e entendimento dos mais diversos

segmentos sociais. Os profissionais que já atuam como porta-vozes da SECRETARIA

DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SÄO PAULOIAMbéM

receberão treinamento e orientações como forma de reciclagem e constante

aprimoramento. O treilamento será contínuo, uma vez que antes de cada entrevista, um

assessor de imprensa da SECRETARIA DE AGzuCULTURA E ABASTECIMENTO

DO ESTADO DE SÄO PAULO irá orientar o porta-voz sobre o perfil do veículo, do

repórter e como atender as especiflrcidades da pauta.

A Trio organizarâ um comitê de crise com diretores do SECRETAzuA DE

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO E téCNiCOS.

Além de reuniões periódicas, esse grupo será acionado em casos de demandas mais

críticas para a rápida tomada de decisão, inclusive aos finais de semana.

Seus membros serão permanentemente informados pela Trio sobre eventuais situações

negativas que possam vir a confrgurar uma crise de imagem para o SECRETARIA De

AGRICULTURA E DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO. ESSES

alertas possibilitarão que os membros do-comitê se antecipem em medidas para tentar

conter problemas antes que virem crise de imprensa.

Atendimento dídrio e equípe

A Trio estudou o dimensionamento da equipe necessária para o atendimento de rotina da

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO ESTADO DE S.ÄO

PAULOapós analisar o clipping e suas divulgações de imprensa feitas no ano de 2020'

Considerando o volume de trabalho avaliado, Serão alocados para atuar na sede da

SECRETARIA DE AGzuCULTURA E ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SÃO

pAULO5 (cinco) jornalistas de nível sênior. Havendo necessidade a Trio disponibilizará

colaboradores extras de seu quadro para atvatem temporariamente no atendimento à
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SECRETARIA DE AGzuCULTURA E DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE

seo peulo.

A assessoria de imprensa funcionará de segunda à sexta das 6h às 20h presencialmente.

A Trio também fará o atendimento no período noturno e aos flrnais de semana e feriados

alocando os proflrssionais em escala de trabalho.

Todos os jornalistas estarão disponíveis, em regime de revezamento, para representar a

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SÃ.O

PAULOno atendimento à imprensa em eventos, coletivas e reuniões externas entre outras

atividades, inclusive aos finais de semana e feriados. Esse acompanhamento compreende

deslocamentos estaduais e nacionais, conforme estipulado em edital.

Reuniões semanais com toda a equipe de atendimento da Trio para avaliar o desempenho

da assessoria e a eficácia dos métodos adotados, definir providências com relação às

demandas em andamento e previstas para a semana, além de levantar pautas para os 15

dias subsequentes para apurações internas de informações e dehnições de estratégias de

divulgação. Essa agenda será compartilhada com a, SECRETARIA DE AGRICULTURA

E ABASTECIMENTO DO ESTADO DE S,Ã.O PAULOe, eventualmente, com outros

órgãos que sejam correlatos aos temas que serão trabalhados. A Trio irá estimular esse

compartilhamento entre órgãos e secretarias para evitar sobreposição de pautas, alinhar

dados e identificar possibilidade de trabalho conjunto para ampliar a repercussão.

Reuniões semanais com a gerência de comunicação da SECRETARIA DE

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULOpara alinhar o

trabalho de ambos os times.

O sucesso dos trabalhos de assessoria de imprensa e comunicação depende da integração

e sinergia entre esses profîssionais e suas agendas de ações.

No atendimento direto à mídia feito pela SECRETARIA DE AGRTCULTURA E DE

ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, todas as demandas dos jornalistas

serão encaminhadas à assessoria por escrito, no endereço de e-mail de imprensa, pata

oficializar o pedido e manter controle dos questionamentos e respostas' Esse padrão será

essencial para preparar relatórios e gráficos de atendimento, assim como manter em

\
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arquivo todo o processo para dirimir eventuais dúvidas e conflitos. Será consolidado

diariamente o total de demandas enviadas por email e as recebidas pelo aplicativo.

Para as demandas com potencial negativo serão emitidos previamente "alertas de pauta

crítica", especialmente aS de veículos de repercussão nacional, tanto para a

SECRETARI-A DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SÄO

PAULOquanto para as secretarias afins. Tais pautas merecerão acompanhamento

minucioso até o final da produção da reportagem e de sua veiculação. Posteriormente será

feita avaliação, em equipe, sobre a adequação e efetividade das estratégias adotadas,

assim como a necessidade de pedir espaço para resposta frente às eventuais incorreções.

A troca de e-mails para documentação do atendimento não dispensará o contato direto

com o profissional de mídia, tanto na fase de entendimento da pauta, negociação de

espaço e de prazos, quanto na fase final, quando a demanda já foi respondida por escrito.

Esse contato deve ser amistoso e profissional, a ftm de estreitar o relacionamento e dirimir

eventuais equívocos em relação ao posicionamento da SECRETAzuA AGzuCULTURA

E DE ABASTECIMENTO DE SÃO PAULO. A experiência da Trio tem demonstrado

que esse é o caminho mais correto e efltciente.

A Trio estabelecerá diretrizes para gestão de eventuais crises com revisões semestrais de

procedimentos frente às experiências mais recentes. Sempre que identificado qualquer

foco de potencial conilito, a equipe de imprensa será reunida por seu coordenador paîa

avaliar a situação e planejar as estratégias adequadas de enfrentamento do problemapara

sua imediata solução. incluindo membros do comitê de crise no debate e tomada de

decisão.

O monitoramento do noticiário será feito diária e continuamente, de segunda à sexta-feira,

das 6h às 2lh, com envio aos destinatários de três edições consolidadas do clipping, sendo

a primeira até as 7he a última, até às 2l h. Sempre que necessário, serão enviadas edições

extraordinárias do clípping.

A Trio irá monitorar constantemente todos os periódicos indicados no edital para

assinaturas, assim como demais veículos que tenham versões online e façam cobertura

dos assuntos relativos à SECRETAR.TA DE AGRICULTURA E DEABASTECIMENTO

DO ESTADO DE S,Ã.O PAULO. Os arquivos do clipping estarão acessíveis pela intemet

formando um banco de dados de fácil acesso remoto disponível para todos os
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colaboradores da SECRETARIA DA SECRETAzuA DE AGRICULTURA E DE

ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SÃO PRUT-O.

Diariamente, todas as matérias receberão auditoria de imagem com classificações de

sentimento quanto ao conteúdo, sendo positivas ou negativas. Será avaliada, ainda, a

repercussão da matéria e, sempre que necessário, a Trio tomará providências quanto ao

conteúdo, seja por conter equívocos ou por não trazer posicionamento da SECRETARIA

DA ruSTIÇA E CIDADANIA DO ESTADO DE SÄO PAULO.

Às sextas-feiras, a Trio fará um relatório com os resultados da semana consolidados em

gráfrcos com os balançcs qualitativos e quantitativos dos atendimentos. O material servirá

de base para o planejamento e desenvolvimento das açöes de assessoria de imprensa e

para estipular novas metas e objetivos a serem alcançados.

O material de divulgação da Trio será baseado em informações devidamente apuradas

Junto A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DE ABASTECIMENTO DO ESTADO

DE SÃO PAULO, inclusive com dados estatísticos

e documentaçáo, sempre que pertinente. Esse trabalho de apuração será feito para os

atendimentos às demandas e para as divulgações proativas e compreenderá, ainda,

entrevistas junto a fontes ofrciais. A Trio produzirâ, seguindo as diretrizes da

SECRETARIA, todo material de assessoria de imprensa como releases, avisos de pauta,

notas de esclarecimento, artigos, respostas a cartas de leitores e comentários de ouvintes.

A divulgação desses materiais será feita por meio do mailíngda Trio, que inclui redações

de todo o Estado e dos principais veículos do país, resultado do relacionamento próximo

que seus assessores construíram junto à imprensa. Toda divulgação será seguida de

reforço por telefone ou plataforma digital, quando do envio de releases e avisos de pauta'

Além das divulgações amplas, a Trio identiflrcará quando o assunto pode ser tratado de

maneira atrativa para espaços privilegiados dos veículos, oferecendo a pavta de forma

exclusiva para colunistas e formadores de opinião.

A Trio produzirá, ainda, materiais de caráter informativo e para consumo interno' com a

finalidade de preparar porta-vozes sobre assuntos de competência da SECRETARIA DE

AGRICULTURA. São materiais como papers, Q&A þerguntas e respostas) e

informativos, por exemplo, com dados atualizados sobre temas que possam ser abordados

pela imprensa em eventos e coletivas. Esse levantamento será feito para compromissos
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de representantes da SECRETARIA mas também para secretários e para o Govemador,

sempre que solicitado.

Da mesma forma, a Trio produzirá e disponibilizará todos os materiais necessários para

o cumprimento da agenda de eventos da SECRETARIA.

Durante o contrato, a Trio irá compor um banco multimídia digital com arquivos de fotos,

áudios e vídeos decorrentes de eventos, obras, apresentações, fiscalizações, e qualquer

AtiVidAdE dA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO ESTADO

DE SÄ.O PAULOque seja executada com o acompanhamento da assessoria de imprensa.

O material será disponibilizado para a imprensa.

Relatórios sobre øs açñes de øssessoria de imorensø

A Trio produzirá diariamente, ao f,rnal do expediente, relatório consolidado sobre as

atividades diárias de atendimento à mídia, com detalhamento das situações que incorram

em risco à imagem da SECRETARIA DE. O arquivo será disponibilizado paraadiretoria

da Comunicação para acompanhamento de assuntos relativos ao Governo Estadual.

Às sextas-feiras, o relatório conterá o material do dia, assim como os gráficos com

balanço semanal de solicitações de mídia e atendimento das demandas. No final de cada

mês, a Trio produzlrârelatório de clipping com auditoria de imagem.

Anualmente, será editado um e'bookcom as principais matérias impressas, assim como

dados estatísticos de ocupação de espaços na mídia. A Trio produzirá, ainda, relatório

semanal e mensal, com avaliação da efetividade da aplicação do plano estratégico de ação'

Em situações de crise, poderão ser produzidos relatórios adicionais sobre o assunto a fìm

de avaliar o atendimento e estipular novas ações. Serão feitos, ainda, relatórios específicos

com demonstração de resultados de pautas positivas e cobertura de eventos'

Atendimentos emergenciais

Entre as premissas da Trio de seus colaboradores está o atendimento ininterrupto a seus

clientes com equipes que operam em regime de revezamento. Assim' Sempre haverá

jornalista acessível por meio de telefone celular de plantão e, inclusive, disponível para

deslocamentos, quando necessário. O sistema adotado funciona 24 horas para

atendimento à imprensa pela Trio, em situações emergenciais' A agência itát
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disponibilizar manual de atendimento emergencial com check list de ações a serem

tomadas para arápida prestação de informações à sociedade por meio da imprensa.

Esta é a sinopse da sistemática de atendimento que será implantada pela Trio para

prestação dos serviços de imprensa SECRETARIA DE AGRICULTURA E DE

ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SÃ.O peULO, em conformidade com as

exigências da licitação no que se refere à quanticlade de horas previstas em edital. A Trio

clestaca, ainda, que conta com infraestrutura e capacidade operacionalparao atendimento

integral das exigências descritas no "Edital de concorrência para a contratação de serviços

de assessoria de imprensa" (CONCORRÊNCIA N" 0512021).

Carlos Alberto da Silva
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