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3.2.1.1 Raciocinlo Bisico

0 Brash esta prestes a dar adeus ao perlodo da histOria no qual contabilizou mais jovens em sua

populacâo. Por duas décadas, de 2000 a 2020, o pals atingiu seu ápice, corn mais de 50 rnithôes de pessoas

na faixa etária dos 15 aos 29 anos. No entanto, de 2021 ate o fin do século, o contingente jovem será

reduzido quase a metade de sua magnitude atual, diminuindo as possibilidades da prosperidade da naçAo,

segundo o Atlas das Juventudes1. Isso porque, corn a reduçAo dos mais jovens, ha menos inovaçAo,

pesquisa e força de trabalho. 0 pals sairá da atual marca de 25,2% da população nessa faixa etária pan

15,3%, tuna queda de 9,9 pontos percentuais, hem mais acentuada do que em 89% dos dernais palses, que

deve sair de 24,5% pam 20%. Cerca de 95% dos 201 paises que fazem projecôes populacionais preveem a

o reduçAo gradativa da populaçAo jovem. Atualmente, o JapAo tern o menor percentual de jovens do

(14,7%), seguido de perto por Italia (15%), Espanha (15,3%), Grécia (15,9%) e Portugal (15,9%).

Nesse sentido, quando se faz a cornparaçAo entre os 27 estados brasileiros, São Paulo possui urn dos

menores percentuais de jovens (22,2%) — em primeiro lugar está o Amapá, corn 29%, superando a media

nacional de 25%. .Já a cidade mais jovem é a paulista Pracinha, com 48,2% da populaçao entre 15 e 29

anos, superando a Maldivas, 10 colocado no ranking mundial de 197 paises, com 32,67%.

E em meio a esse auge do charnado bonus demogralico, quando o Brash teria a chance de acelerar o

crescirnento corn urna proporção inédita de pessoas em idade de trabaihar em relação a seus dependentes,

como crianças e idosos, outro nümero levanta o sinai de alerta. Se pudesse, quase a metade (47%) dos

jovens brasileiros deixaria o pals.

Alérn da tendéncia do enveihecirnento da populaçAo e do desejo de buscar oportunidades em outros

Q lugares do mundo, ha ainda urn fator sobressalente e que arneaça a força jovem brasileira: a pandemia do

Coronavlrus. A grave situação sanitária, iniciada em marco de 2020, colocou o Brasil como vice-campeâo

entre os palses corn a maior proporçAo de jovens que nem estudarn nem trabatharn, os charnados nem nem.

Naquele ano, erarn 35,9% dos j ovens brasileiros de 18 aos 24 anos nessa situação, percentual que so nAo é

maior do que o da Africa do Sul, segundo dados da OCDE (Organização para a CooperaçAo e

Desenvolvisnento EconOmico)2. 0 estudo aponta ainda que, durante a pandemia, o Brasil foi urn dos

poucos palses que näo aurnentararn o investimento em educaçAo, mantendo o patarnar de 2018 (4°,

PIB-Produto Interno Bruto).

‘Atlas das Juventudes 2021 https:f/bit.Iy/3IKX2K1
2 Estudo da OCDE https://bit.ly/3oZg8o3
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De acordo corn o economista Stefano Scarpetta, diretor cia OrganizaçAo pan a CooperaçAo e a

Desenvolvimento Econômico (OCDE)3, existe a possibilidade dos jovens que se encontrarn hoje nessa

situação, sobrevivendo de subempregos, tornarem-se a “geraçAo perdida” futuramente. 0 termo e a teoria

usarn como exemplo o ocorrido no JapAo durante a década de 1990, quando essa geraçAo precisou recorrer

a informalidade para se manter. No entanto, mesmo corn a meihora do cenário econômico do pals, anos

depois, as empresas ainda preferiram contratar pessoas mais jovens e que não tinham passado pelos

subempregos.

Alérn disso, ha o aspecto psicologico e ernocional dessa geraçAo. Levantarnento do Centro de

Politicas Püblicas da Fundaçâo Getulio Vargas (FGV)4, divulgado em junho deste ano, indica que o jovem

() está mais triste. Segundo o estudo, ha piora de indices nas expectativas da juventude brasileira sobre o

presente e a flituro. Intitulado Projecöes Populacionais, Percepcöes e Poilticas Páblicas, a pesquisa alerta

para uma pior avaliaçao sabre aspiraçôes, sentirnentos e oportunidades, dentre elas a felicidade, que teve

tim dos piores Indices em 2020, corn nota 6,4, a pior cia série brasileira que, em 2013/2014 registrava 7,2.

Foi a terceira rnaior queda entre 132 paises.

NAo faltarn motivos para a baixa. A faith de dinheiro atingiu 28% dos jovens brasileiros, frente a urn

indice de 16,8% entre 2011 e 2014. A situaçao econôrnica fez a preocupaçAo atingir indice recorde também

em 2020, com 59%, cenário classificado como hiper preocupação juvenil. Para se ter urna ideia, em 2015-

2018 erarn 44%. 0 estresse tambérn deu urn salto em 2020, corn 56% dos entrevistados afirmando sentir a

condiçAo no dia anterior. Em 2011-2014,0 indice atingiu 37,9%.

0 estudo da FGV faz outra revelaçAo. Mais de 41% dos jovens entrevistados estAo insatisfeitos corn

o sistema educacional, rnenor nIvel cia série. E é exatamente a educaçAo, ou a falta dela, que tern

prejudicado também a juventude no mercado de trabaiho. Micro dados da Pesquisa Nacional par Ainostra

de Dornicilios Continua (PNADC)5, desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica

(IBGE) aponta que os grandes perdedores de renda nos ültimos anos são os adolescentes entre 15 e 19 anos

(-26,54%) e as entre 20 e 24 anos (-17,76%), corn urn agravante: as quedas mais significativas estAo entre

essa populaçAo sem instruçâo (-51,09%).

Antes mesmo cia piora dos indices expostos, a Govemo do Estado de São Paulo já agia no sentido

de incentivar ajuventude paulista a apriinorar a vocaçao profissional e educacional. Assim, em 2019 nascia

o Prograrna Prospera Jovem, lançado pela Secretaria de Desenvolvimento Social, que consiste em auxç_

Aitigo da Oxfam.org https://bit.Iy/33yfB4q
Estudo Jovens: Projeçöcs Populacionais, PercepçOes e Poilticas Püblicas https:f/bit.ly/3EZ3ZFf
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios Continua https:/Jbit.ly/3ywcy8f
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o jovem do ensino rnedio a planejar a vida profissional através de mentoria, oficinas de empreendedorismo

e capacitacdo técnica. Ele faz parte do Eixo de Qualidade de Vida do programa de govemança integrada

Vale do Futuro6, atuante nos 22 municIpios da região mais vulnerável do Estado, o Vale do Ribeira, corn o

objetivo de torná-lo urn novo polo de desenvolvimento econômico e social. Segundo o paine! de

indicadores7 do Prograrna Vale do Futuro, os rnoradores da regiäo contam corn renda per capita de R$

31.396,30 e sornente 5 5.605 rnil habitantes (dos mais de 334 mil) possuem carteira assinada.

Embora tenha sido Iançado em 2019, a primeira ediçAo8 do Prospera Jovem aconteceu em 2020, no

auge da pandemia por Coronavirus. Assim, a metodologia foi totalmente adaptada pan o ambiente virtual

pan os 400 jovens do 3° ano do Ensino Médio que estrearam o programa. Forain trés meses participando

de oficinas, exercIcios individuais, reflexoes e rnentorias para desenvolvimento do Projeto de Vida. Para os

que concluIram as etapas, o programa prevé incentivo financeiro que paflc de R$ 1.200,00 corn abertura de

poupanca, pan execuçAo de projetos. Já na edição deste ano9, o nümero de estudantes quadruplicou, corn

1600 inatriculados do 9° ano do Ensino Fundamental ao 3° ano do Ensino Mëdio.

Atualmente, so podern aderir ao Prospera Jovern alunos dos municipios do Vale do Ribeira que

estejam rnatriculados na rede estadual de ensino de São Paulo, no 9° ano do ensino fundarnental ao ültimo

ano do ensino medio, pertencentes a familias cuja renda rnensal per capita seja de ate meio salãrio rninimo

e integrantes do Cadastro Unico para Programas Sociais (CadUnico). Danilo Erly’°, coordenador do

projeto, afirrnou no inIcio deste ano que “ha intençAo de levar o Prospera Jovern a todo o estado de São

Paulo”. “Mas, corno toda polItica püblica do Governo do Estado, estamos realizando corn seriedade e

baseado ern evidências. Não podemos apressar esse processo e tampouco desconsiderar as restriçöes

orçamentárias. Hoje, nAo ternos recursos disponiveis pan ampliar o alcance territorial.”

A perspectiva de expansAo do projeto, bern como os diversos indicadores, resultados, personagens

e cases de sucesso trazem perspectiva positiva no aumento de exposição na midia espontânea. Nesse

sentido, a Pridea ComunieaçAo, baseada ern sua larga experiéncia no setor püblico e no relacionamento

corn a midia, auxiliarã a Secretaria Especial de CornunicacAo (Secom) e a Secretaria de Desenvolvirnento

Social a dar visibilidade ao Programa Prospera Jovem, construindo narrativas para engajar a imprensa ern

tomo do assunto e arnpliando sin exposicão nos veiculos de midia. A ação permite que a iniciativa

dialogue mais diretamente corn esse páblico-alvo, incentivando sua participaçAo.

Pâgina virtual do Vale do Futuro https://bit.ly/3GNSJwc
Painel de Indicadores do Programa Vale do Futuro https://bit.Iy/3ysXyI4

8 Lançamento da Primeira Fdiçao do Prospera Jovem https://bit.ly/3yvOdkG
9NotIcia do site da Secretaria de Desenvolvlmento Econômico https:/Jbit.ly/3s5LkUR
‘° Entrevista de Danilo Erly https://bitly/3ILHTbE

Av Francisco Matarazzo,1752 conjunto 2308/2309 - Agua Branca

• São Paulo - SP I CEP 05001-200 Tel: 11 3807.6146

nC



.a.

. S.

3.2.1.2. PIano de Ãçãø

a) Estratégia de relacionarnento corn a midia

Diante do cenário exposto, a imprensa tern papel fundamental na repercussAo positiva do Programa

Prospera Jovern, sendo urn canal nAo apenas de prestaçäo de contas e acompanharnento, mas também

reportando as meihorias, investirnentos e benfeitorias que a regifto do Vale do Ribeira receberá e,

flituramente, os resultados e a expansäo do projeto.

Dessa forma, para entender o potencial das informaçOes na mIdia espontânea e avaliar e investigar o

nivel de conhecirnento da imprensa sobre a proposta, a Pridea Cornunicação realizou urn Media Audit,

exciusivamente para este certarne, corn a aplicaçâo de urn questionário pan diferentes canais: jornais, TVs

e radios da grande imprensa e de velculos do Vale do Ribeira. A prática é uma iniportante ferrarnenta para

a constraçAo das estratégias que serAo aplicadas corn esses pUblicos no PIano de Açâo, pennitindo a

incorporaçäo de conteüdos e linguagens adequadas e potencializando o impacto e o sucesso da açAo.

Embora todos os jornalistas responsáveis pela cobertura no Vale do Ribeira afirmararn conhecer o

projeto, algumas observaçOes charnararn a atençao apontando rnelhorias da cornunicaçâo corn os veiculos

locais. “Recebo apenas material rnais institucional. Sobre o projeto, recebernos releases sobre o prograrna

em lIha Cornprida”, afirinou urn jornalista do Portal de Registro ao ser questionado se era abordado pela

assessoria de irnprensa corn cases e historias sobre os matriculados no Prospera Jovem. Urn jomalista da

Band FM do Vale do Ribeira contou que a assessoria de irnprensa da Secretaria de Desenvolvimento Social

entrou em contato apenas urna vez, além de alinnar que “Mo conhecia muito bern a proposta”.

No entanto, a abordagern corn a grande imprensa trouxe outra realidade. Todos os entrevistados

afirmararn desconhecer o Prograina Prospera Jovem. “Apesar de cobrir educaçâo, nunca ouvi falar”,

afinnou urn reporter da Foiha de S.Paulo. A unanirnidade aconteceu tarnbérn quando questionados sobre o

envio de inforrnaçOes pela Secretaria: nunca receberarn material a respeito.

A Pridea entende que o diagnostico oferece urn ml de possibilidades de abordagens e estratégias

corn a irnprensa, potencializando a producfto de rnatérias, flindarnentalmente nurn momento em que os

jovens precisarn de incentivo pan colocarem em prática seus projetos pessoais, paralisados durante a

pandemia do Coronavirus, conforme descrito no RaciocInio Bésico desta concorréncia. 0 estudo corn a

rnidia serä arnpliado, corn a inclusâo de novos veiculos e perguntas, rnas a prirneira escuta corn a imprensa’

perrnitiu entender que é preciso atuar de rnaneira irnediata na apresentaçAo do Prograrna Prospera Jovem,

que ja está em sua segunda ediçAo, gerando dados, estatisticas e cases. 0 objetivo é abordar tanto
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profissionais dos velculos segmentados, como imprensa nacional, veiculos regionais e as agéncias de

notIcias.

A partir dal, será necessário manter urna estratégia de sustentação do assunto que permita que a

populaçAo, através da imprensa, possa acompanhar as diferentes fases do Programa, tanto a etapa de

candidatura, lançamento do manual do candidato, matricula quanto os resultados da tunna. A manutençAo

do terna na midia e a prestaçäo de contas frequente possibilitara criar ganchos diferentes para tratar da

iniciativa e inipactar todos os püblicos-alvo da açAo.

Assim, a Pridea sugere as açOes abaixo descritas como forma de, por meio cia imprensa, atingir o

püblico-alvo do projeto, os jovens, assim conto incentivadores, empresários e demais governantes.

• Foco no Vale do Ribeira

Como estratégia pata o Piano de AçAo, a Agência dará grande destaque inicial ao Programa Prospera

Jovern na ünica regiâo em que está em operaçAo, o Vale do Ribeira. Segundo o observatérie de

indicadores do Programa Vale do Futuro”, a educaçAo na regiAo do Vale do Ribeira apresentou, no

gem], urna evoluçào significativa nos ültimos 10 anos, corn methorias tanto no acesso quanto na

qualidade do ensino. Entretanto, os indicadores educacionais da regiAo apontarn que ainda he espaço

para meihorias, a exemplo do indice de Desenvolvirnento cia EducaçAo Básica (Ideb), especialmente no

Ensino Fundamental II e Ensino Médio; e cia proporcAo de crianças corn acesso a creche na região.

Dessa forrna, é preciso uma açâo de comunicaçAo abrangente, unissona e eficiente, envolvendo as

secretarias municipais de EducaçAo, as veiculos de imprensa e as influenciadores regionais de forma

que as dados continuem meihorando por meio do incentivo prornovido pelo Prospera Jovem.

• Estratégia corn grande imprensa e veiculos de outros estados

PolIticas páblicas bern sucedidas näo so rendem boas notIcias corno também podern inspirar projetos

similares em outros Estados e Municipios. Principalrnente quando o tema e Desenvolvirnento Social. 0

ültimo RelatOrio de Desenvolvirnento Humano12, divulgado ern dezembro, relevou o resultado

brasileiro nas trés dimensOes do indice de Desenvolvimento Humano (IDH): saüde, educaçAo e renda,

referentes a 2019. 0 IDH do Brasil cresceu de 0,762 pam 0,765, rnas caiu cinco posiçôes no ranking em

relaçAo ao ano anterior, ficando em 84° lugar entre 189 palses. Dessa fonna, ha caréncia de bons

projetos no Pals que consigam reverter a situaçAo e meihorar a posiçAo gem] nos indices.

Site do Programa Vale do Futuro https://bit.ly/3ywnaóW
y 12 Relatorio de Desenvolvimento Huinano 2020 https:/Ibit.ly/33Ciwck
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A Priclea Comunieaçäo trabalhara de forma prOxirna aos principais veiculos de imprensa do Estados e

tambérn a grande imprensa paulista corn o intuito de apontar o Prospera Jovern como urn programa

referéncia na area, indicando dados, resultados e oferecendo porta-vozes que possarn demonstrar como

a açAo flinciona na prática.

Jornalisino de dados

Desde a chegada da internet, as estatisticas passararn a ser a grande atraçilo do jornalismo. Dados são

pane da imprensa no mundo moderno, já que são usados näo somente para quantificar, mas pam

mostrar recortes de realidades diversas, criando historias sOlidas. Os vencedores do Pulitzer de 2015

Q 13mostram isso: na categoria Serviço Püblico, foi premiada uma reportagem baseada em dados sobre

mulheres que sofreram violência doméstica na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Os co-vencedores

da categoria Pesquisa revelaram dados sobre doaçOes de lobistas e pagarnentos do Medicare. Na

categoria ExplicaçAo, o vencedor visualizou dados sobre empresas que sonegarn irnpostos. Como Poder

Páblico, a Secretaria de Desenvolvirnento Social tern os nUrneros e histOrias em sims mAos,

transformando-se em urn grande hub de informaçAo sobre a area e o setor por meio do Programa

Prospera Jovem. A partir desses indicadores, é possivel gerar informação atrativa a irnprensa.

Estar onde o péblico-alvo está

Dados compilados pelo time de Marketing lisights & Analytics do Twitter no Brasil’4 em 2021

apontam comportamentos da GeraçAo Z em relaçâo a infonnaçAo. A partir de conversas, questionários

Q e relatórios, o estudo revelou que os jovens veem a plataforma como uma espécie de central de dados

confiáveis, por isso eles se rnantêm informados sobre tudo o que está aconteccndo pela rede. Cerca de

81% dos entrevistados, nascidos entre a segunda metade dos anos de 1990 e o inicio dos anos 2000,

disseram ficar sabendo das coisas por la, enquanto 80% concordararn que a plataforma traz noticias

atuais. Para efeito de comparaçAo, esses dados, segundo o Twitter, representarn uma contiabilidade

quatro vezes major na cornparaçAo corn o mesmo püblico ern outras redes. A pesquisa “A prOxima

fronteira da rnidia”5, realizada pela Cornscore para rnapear as diferenças dos hábitos de consumo entre

as geraçôes X (pessoas de 40 a 60 anos), millennial ou Y (pessoas de 25 a 40 anos) e Z (pessoas corn

menos de 25 anos) confinna a tendéncia. Segundo o levantarnento, as novas geracOes
consomemcN,

Artigo Diving into Data Journalism: Strategiesfor getting started or going deeper https:/Ibit.ly/3DWwZIO

Reportagem sobre estudo realizado pelo Twitter https:f/bitiy/3q5 IWJv

Reportagem sobre pesquisa da Comscore https://bit.ly/3seBa4F
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inforrnaçôes jornalIsticas pelo celular, preferencialmente pelas redes sociais e nAo está disposta a pagar

para ter acesso a conteudo informativo. Urn dos principais movirnentos que a pesquisa detectou é a

troca do desktop para o mobile na hora de consumir notIcias. 0 trabalho cia Pridca inclui o

mapearnento de canais/velculos/influenciadores ideals para que a mensagem chegue da maneira certa

ao receptor, garantindo o sucesso do Programa Prospera Jovern.

• Pessoas e suas histérias reals tern espaço na mIdia

Dados somente nib geram empatia, muito menos emoçAo. Embora sirvam pan revelar a realidade,

nümeros e estatisticas ganharn notoriedade a partir de histórias reals. Contar urna boa histéria ajuda a

Q gerar a identificaçAo e despertar algumas ernoçOes no püblico-alvo. Mais conhecida corno storytelling,

que significa contando histórias, a técnica utiliza urn estilo de escrita que cria conexão direta e

individual entre o produto a ser prornovido e seu pUblico. A estratégia ativa ernoçOes, sentirnentos,

compartilha valores e lança incentivos capazes de influenciar positivamente suas opinioes. A Agenda,

corn larga experiência na tecnica, acredita que ela aj uda, inclusive, em mornentos de crise e quebra o

tabu de que o Poder Püblico nio tern conexAo corn a populacio.

b) AçOes a serem desenvolvidas pela contratada junto a midia

A partir do cenário descrito acirna, bern corno a introduçAo a metodologia a ser adotada, a Pridea

Comunicaçio irnplantará açOes corn o objetivo de promover o Prograrna Prospera Jovem lançado pela

Q Secretaria de Desenvolvimento Social, potencializando os resultados e as historias nas cidades

beneficiadas, bern como elevando a quantidade de exposiçOes positivas na midia. 0 PIano Estrategico

desenvolvido pela Pridea ComunicaçAo engloba as açOes, as rnediçOes de resultado e os alinhamentos de

objetivo, caso sejarn necessários. 0 cronograma englobara, a curto prazo, açôes tradicionais, corno

coletivas de imprensa, postagens e envio de releases, ate a médio e longo prazos, novas abordagens visando

diferentes püblicos, a seguir:

- Portal Prospera Jovem: atualmente, a página reservada pan o Programa é mais voltada a

inforrnacOes gerais, sern dados mais precisos sobre as ediçöes. A Pridea sugere o desenvolvimento de

conteüdos pan o site que possam servir de ponto de partida para sugestOes de pautas para a imprensa, corn

o objetivo de o endereço se transfomiar na fonte de infonnaçoes dos jornalistas. 0 portal, que funcionaria
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corno urn grande hub de dados, conteria informaçOes gerais e detaihadas sobre as ediçOes concluidas, em

andarnento e abertas, corn estatIsticas de idades dos matriculados, gënero, situaçAo fmanceira. Corn auxIlio

da Pridea na curadoria das melhores histôrias, o endereço teria ainda espaço reservado pan que Os alunos

contassem sua trajetOria de vida e experiências no projeto. Ao longo das ediçOes, é possIvel ainda

acompanhar os jovens que receberam o incentivo fmanceiro no investiinento de seus projetos particulares.

- Jornalisino de dados: a partir das estatisticas e dados gerados pela Secretaria de

Desenvolvimento Social, a equipe da Pridea ComunicaçAo, baseada ern estudo detaihado e do cruzamento

de inforrnaçOes, combinados corn a análise técnica dos integrantes da Pasta, desenvolve pautas especificas

para cada veiculo, explorando o perfil do canal e do jomalista a ser abordado. Dessa forma, é possIvel

explorar o mesmo tema sob varios vieses, trabaihando a inforrnaçAo, inclusive, corn areas correlatas, como

Educação, Saüde, Desenvolvimento Regional, Desenvolvirnento Econômico, sempre alinhando a estratégia

corn a Secretaria Especial de Cornunicaçâo (Secom). A partir do observatório de indicadores do Vale do

Futuro tarnbëm é possivel construir narrativas para oferecer em formato de pauta.

- Conhecer pan contar: urn born release pode ate levar a inforrnacão cornpleta ao jornalista, mas

nada é mais real do que o deixar em contato direto corn a noticia. Por isso, a Pridea propOe urna

prograrnaçâo mensal corn grupo de jomalistas de varios tipos de canais — impresso, agéncias internacionais

e nacionais, revistas, TVs, blogs e sites especializados — e influenciadores do setor pan realizaçäo de visita

ao Prograrna Prospera Jovem. As visitas as oficinas e rnentorias são ideais para que os profissionais da area

Q tenharn acesso total ao que o projeto propôe, vivenciando na prática, juntarnente corn os jovens, a

experiência. Alérn disso, ojomalista tern acesso aos entrevistados, tanto orientadores do programa quanto

matriculados. A visita deve ser a convite da Secretaria de Desenvolvirnento Social, corn acompanhamento

de urn proflssionai da assessoria de imprensa e de urn porta-voz, em parceria corn as Pastas do Governo e

MunicIpios envolvidos no projeto. Dessa forma, além de estreitar o relacionarnento, os textos ficarn mais

atrativos e convincentes e costurnarn conquistar mais engajarnento dos leitores.

- Relacionarnento corn a grande imprensa: a Pridea recornenda encontros presenciais e

relacionarnento prOxirno corn a grande irnprensa, tanto de São Paulo quanto dos demais Estados brasi1eiros,.

corn o objetivo de mostrar que o Programa Prospera Jovern ë urn exernplo de politica püblica que pode

servir de inspiraçAo para projetos ern outras localidades. A ideia é citar areas de vulnerabilidade em outros
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Estados similares ao Vale do Ribeira para demonstrar as jomalistas que o programa tern potencial pan ser

replicado em outras localidades. E mais do que isso: dernonstrar que ftmciona por rneio dos resultados

conquistados. Nesse sentido, a estrattgia deve ser alinhada corn a Secom, que indicaria as datas e os porta

vozes mais indicados para aeornpanhar as abordagens durante viagens em comitivas. A Pridea flea

responsavel pela viabilidade das agendas e cbs apresentaçöes aos jornalistas.

- Encontros de Relacionamento corn a mIdia: é de suma importâricia promover conversas

informais entre gestores e tëenicos corn jornalistas das regiöes administrativas do Estado, akin de grande

imprensa nacional — pode ser online, formato que se consolidou desde o inicio da pandernia de

Coronavirus, ou de forma presencial nas redaçOes ou em localidades de atuaçAo da Seeretaria de

Desenvolvirnento Social -, pan aproximaçAo e esciarecirnento de düvidas institucionais e sobre politicas

püblicas para o setor. A Pasta tern profissionais e especialistas renomados e qualificados: dar voz a eles é

valorizar o trabaiho desenvolvido por todos na instituiçAo e reforçar o valor desse capital conquistado pelo

Govemo. A Pridea atuará junto a midia propondo que estes porta-vozes se posicionern corn frequéncia,

dentro de sins areas de atuaçAo. Urn encontro por sernana ë a forma de garantir eapilaridade e exposiçdo.

Dessa forma, para potencializar os resultados dos encontros/entrevistas, a Agéncia indica tambërn a

realizaçAo de Media Training e eapacitacâo de porta-vozes. Conjuntarnente corn a Seeretaria, a Pridea

identiflcara os gestores mais adequados para responder por cada demanda e realizará treinamentos que

eosturneiramente aplica a seus clientes. A prática prepara os gestores para se posicionarem meihor em

entrevistas, tanto individuais quanto coletivas. A capaeitacão inelui etapas teóricas e práticas e

disponibiliza rnateriais de apoio, e pixie ser tanto em fomiato fill, com vários tipos de abordagens,

exerelcios e sirnulaçOes, ate formato pocket, pan ernergências ou encontros de ültima hora.

- Media Audit corn o intuito de medir as açOes realizadas junto a imprensa, a Pridea indica 0

desenvolvimento periodieo de sondagens junto aos principals atores da mIdia espontãnea. Dessa rnaneira, é

possivel redefmir estratêgias ate entAo tidas como eficientes ou rnesmo intensiflca-las. A pesquisa

qualitativa ainda pode 5cr realizada após a implantaçao de urn pro] eto, para avaliar seu desempetho e

aeeitação. A Agenda sempre busca ouvir os prineipais jornalistas da grande imprensa e dos mais

irnportantes velculos das RegiOes Adnilnistrativas do Estado de São Paulo.
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- Boletins do Prospera Jovem: aproveitando o conteüdo a ser desenvolvido para o Portal, é

possivel criar urn boletirn mensal sobre os avanços, novidades e prograrnaçAo da mentoria do Prograrna

Prospera Jovern, para os Jornalistas e influenciadores do setor, sempre acompanhado de abordagern pot

telefone explicando o material enviado. Dessa forma, alem de potencializar o relacionamento corn a

imprensa, aumenta-se as chances de publicacOes rotineiras sobre o terna.

- Mapa do Prospera Jovem: A medida que as ediçOes do Programa forern finalizadas, e possIvel

criar urn mndice participaçAo pot cidade, nürnero de matriculados, aproveitamento, percentual dos alunos

que concluIrarn a rnentoria, perfil dos projetos propostos pot tea. As divulgaçôes aconteceriarn sempre

que urna turma fosse concluida e o mapa, atualizado. A partir da análise do mapa, é possIvel oferecer a

pauta de diferentes fonnas, seja abordando questôes de género, de eficiência ou de perfil profissional. Os

nürneros gerais, corn recortes macro, podern ser oferecidos a veiculo da grande imprensa corn

exclusividade. No caso do Vale do Ribeira, que integra tambéni o projeto Vale do Futuro, é possivel ainda

trabaihar os dados corn outras Secretarias, alinhando as inforrnaçOes e estratégias corn a Secorn, sernpre

corn o objetivo de potencializar os resultados.

- Coletiva de conchzsAo: sempre que uma turma de matriculados finalizar a mentoria, a Secretaria

de Desenvolvirnento Social prornovera coletiva de iinprensa para falar sobre os resultados, alérn de trazer

urn profissional que orientou os estudantes e alguns alunos que concluirarn corn êxito todas as etapas do

Progratna pan darern seu depoirnento durante o evento. Isso aproxima a grande imprensa de urn projeto

Qque, ernbora seja referencia, está concentrado ern urna tea especifica do Estado. Alinhada corn a Secorn, a

estratégia se vale das coletivas do Governo pan dat notoriedade ao Prograrna Prospera Jovern. A coletiva

deve se repetir tambérn regionalinente, ern urn dos municipios do Vale do Ribeira beneficiado pelo projeto,

valorizando a imprensa local.

- Planejamento anual e cronograma de pautas: a partir dos produtos a serem criados, sugeridos

neste exercIcio, e dos já existentes, alérn das efemérides, a Pridea desenvolve urn mapa anual de pautas,

que traz a estratégia de divulgacao e os objetivos a serern alcançados. Tsso permite, por exemplo, divulgar o

Prograrna sernpre que houver urn assunto correlato, como indices de educaçAo, de desenvolviinento

humano, Dia dos Professores, enfatizando os dados gerados. Além disso, é possivel fazer tuna prograrnaçâo

de coletivas, historias dos alunos, professores e resultados gerais.
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- Podcast dos alunos: a Pridea sugere a produçäo de urn programa a ser disponibilizado nos canals

mais acessados pelos jovens corn as relatos das conquistas e aprendizados dos rnatriculados. Responsável

pela roteirizaçAo, a Agenda pode explorar o podcast na imprensa, principalmente na especializada em

EducaçAo. Em formato dinãrnico, cada ediçao pode trazer urn rnediador diferente, desde os coordenadores

do Prograrna Prospera Jovern ate urn professor ou orientar do projeto. Os podeasts ficarflo disponIveis nas

redes sociais da Secretaria de Desenvolvimento Social.

- Matriz de temas correlatos: desenvolvirnento social ó urn tema que ineide em outros setores,

como Educaçao, Desenvolvimento Regional, Esportes, Cultura, Transportes, Desenvolvirnento Econórnico,

QSaUde, entre outros. Dessa forrna, a Pridea sugere o desenvolvirnento de Matriz de Ternas Correlatos, corn

pesquisas, informaçOes, estatisticas e dados que nAo sejarn necessariarnente desenvolvidos pela Secretaria

de Desenvolvimento Econômico, mas que tenharn relaçao com os assuntos e politicas péblicas geridas pela

Pasta. A Matriz auxilia na geracâo de sugestöes de pautas conjuntas e tambérn no ernbasarnento de dados

gerados pela Secretaria. A ação potencializa a exposiçAo positiva na imprensa, já que é possivel colocar

autoridades pan fazer interpretaçôes k dados, sempre levando para os projetos e resultados conquistados

pela Pasta, alinhados corn a Secom.

- Banco de cases: Corno todo projeto social, o Prograrna Prospera Jovem é urn celeiro de historias

que gerarn empatia por parte do pUblico e dos jornalistas. Assirn, a Pridea, a partir de inforrnaçOes da

Secretaria de Desenvolvirnento Social, levantas potencials personagens, realiza as entrevistas, desenvolve

() as hi stOrias em uma narrativa atraente, elege as mais interessantes, e desenvolve esses cases ern formatos

de texto e audiovisual em parceria corn a Secorn, tanto para o conteüdo do site quanto para divulgaçAo na

rnidia.

c) Materials a serem produzidos

- Releases: produçAo e envio diana pan imprensa regional, estadual, nacional e, ocasionairnente,

internacional a tim de inforrnar as veiculos sobre açOes, projetos e novidades envolvendo a Programa

Prospera Jovem e a Secretania de Desenvolvirnento Social;

- Papers pan alinbainento de discursos: material a ser cornpartithado corn a equipe da Secretaria

Especial de ComunicaçAo (Secom) e corn os gestores da Secretaria de Desenvolvimento Social;
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- Formataçâo de conteOdo opinativo: artigos de opiniao a serern assinados pelos gestores da

Secretaria de Desenvolvimento Social e por demais técnicos e especialistas designados pela Secom;

- Cartas e materiais explicativos: conteüdo pan velculos de imprensa a tim de corrigir eventuais

erros ou mesmo ampliar o esclarecimento sobre determinados temas envolvendo a Secretaria de

Desenvolvirnento Social;

- Press kit: material explicativo e detalbado para imprensa sobre os resultados a serern divulgados,

corn imagens, histórias dos rnatriculados e estatisticas.

- Roteiros: desenvolvirnento de materiais pan realizaçAo de lives ou produtos intemos

audiovisuais;

Q - ApresentaçOes: levantamento de inforrnaçOes corn as areas internas da Secretaria, bern corno

busca de estudos e referéncias a serem utilizadas ern apresentaçOes institucionais dos gestores da pasta;

- Notas exciusivas: busca por espacos estratégicos ern jornais e revistas corn dados relevantes da

pasta, açOes, pesquisas, estatIsticas ou novidades que serAo implantadas;

- Newsletter mensal para funcionIrios: material a ser disparado rnensairnente para despertar o

sentiniento de pertencimento e ampliar o engajamento dos profissionais das diversas estruturas da

Secretaria, rnantendo urn canal perrnanente de informaçAo e novidades;

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

jornalistas que cobrern a area de Desenvolvimento Social e ternas relacionados. A Pridea realizará o envio

por meio de ferrarnenta prOpria.

- Onia de Perguntas e Respostas: o material será cornpartilhado corn os principals porta-vozes da

Q Secretaria de Desenvolvirnento Social sempre antes de eventos ou anüncios irnportantes a tim de buscar o

alinharnento de discursos;

- Manual de Crise: thforrnaçOes e orientaçoes para eventuais situaçOes de crise na iniprensa

envolvendo a Secretaria e suas areas. 0 conteUdo, fundamental em casos ernergenciais, scM direcionado

para os gestores do órgAo e alinhado corn a Secom;

- Matriz de sensibilidades: levantarnento de todas as situaçOes que possarn representar risco de

exposiçAo negativa,já corn sugestOes de reaçAo e os responsãveis pelas areas citadas;

- Banco de Dados: a Pridea organizarã urn banco de infonnaçôes corn açOes, nünieros, balanços,

series históricas e estatIsticas relacionadas a conjuntura do Desenvolvirnento Social em São Paulo. 0

material apoiarã tanto a produçAo de materiais de divulgacAo, inforrnes pan a Secorn, corno produçAo de

conteádo pan plataforrnas e comunicados internos;
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- Banco de Personagens: reunirá informaçOes pan divulgaçAo de cases sociais, tanto como dos

matriculados no Programa Prospera Jovem, como de outras areas de atuação do Desenvolvimento Social,

mostrando novidades e iniciativas a partir da experiência dos turistas;

- Informativos: papers para informar a equipe da Secom sobre status de programas, projetos e

açOes da pasta em andamento c novidades a serem divulgadas. 0 informativo poderã servir de suporte para

entrevistas de porta-vozes do govemo;

- Anãlise e aplicaçAo de Media Audit: questionário realizado pan este certame será estendido a

fun de atingir urn nümero major de veiculos e profissionais. Agenda realizara criaçAo das perguntas,

aplicacAo e anãlise de todo conteüdo;

() - CooperaçRo na construçAo de conteudo pan sites e redes socials: producão de material e

curadoria para subsidiar as equipes de digital;

- Planejamento quinzenal: indicaçâo cia estratégia desenvolvida pan o periodo, bern como corn as

principais matérias publicadas. Material será enviado a Secom;

- Relatérios diários e mensais de anãlise de midia: medern como a imprensa tern tratado projetos

e politicas püblicas da Secretaria de Desenvoivimento Social. Diariamente, serã enviado urn resumo de

todo trabaiho realizado ao longo do dia, corn atendimentos, respostas enviadas e publicaçOes que devem

ocorrer nos jomais do dia seguinte;

- Relatórios diários e mensais de açôes realizadas: informam detalhadamente o que foi realizado

pela equipe durante o cia e, no tim do més, urn relato completo das açOes desenvolvidas durante o periodo;

- Clipping de notlcias: enviado diariamente, corn matérias de jornais, sites e revistas. Contará corn

Q análise de exposiçAo da Secretaria de Desenvolvimento Social de sims poilticas pUblicas, além de conter

indicaçöes e sugestöes de posicionamentos sobre materias que foram publicadas. As notIcias serAo

classificadas como positivas, negativas ou neutras.
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3.2.1.3. Oportunidades de midia positi’va

1) Prograrna é ampliado e atinge mais que o dobro de jovens em relaçAo 20 2110 anterior

A primeira ediçAo do Prospera Jovem, em 2020, atendeu 400 jovens da regiâo do Vale do Ribeira.

Neste ano, porém, a segunda rodada deu urn salto e chegou a 838 alunos do 3° ano do Ensino Médio

matriculados, on seja, mais que o dobro tie estudantes atendidos frente ao ano passado16. Já para o 2° ano,

de acordo corn a coordenaçAo do Prospera Jovem que integra as açâes do Prograrna Vale do Futuro, o

nümero de inscritos deve chegar a 800.

Os niirneros demonstram nAo apenas o sucesso do prograrna junta aos jovens, mas também reforça

)O compromisso do Governo do Estado de Sao Paulo em continuar fomentando a açAo, permitindo que

chegue a urn nUrnero cada vez maior de contemplados.

Trata-se de urna importante oportunidade para a Assessoria de Imprensa explorar o projeto junto

aos velculos de mIdia, nao apenas da regiäo, mas em nivel nacional. Conforme descrito no PIano de AçAo,

Media Audit aplicado pela Pridea Comunicaçào indica urn desconhccimento grande do projeto por parte

dos jomalistas. 0 que indica que ha grande chance de ampliaçAo da exposicAo da iniciativa em jomais,

revistas, radios, sites e TVs a fim de evidenciar a açAo como urn case do Governo do Estado, tanto na area

da educaçAo coma para fins de desenvolvirnento social.

E importante que a Assessoria acompairthe de perto esses nümeros e utilize o aurnento de vagas

como pauta a ser diflmdida para a midia nacional, mas sem deixar de falar dos projetos que ja foram

desenvolvidos e da historia dos jovens que participararn do programa, divulgando as histórias de vida,

transformaçOes e oportunidades que foram conseguidas através do Prospera.

2) Prospera Jovem é urn incentivo a permanência dos alunos do Ensino Médio na escola

Educadores e gestores ainda se debruçam na eriaçAo de estrat6gias pan ampliar o interesse dos

alunos na ültirna etapa do ensino basico. Mas ha urn agravante: durante a pandemia do COVID-19, os

indicadores de aprendizagem, que j a vinharn apresentando resultados preocupantes, indicararn urna intensa

queda. Um recorte especIfiec dos alunos paulistas, com base no SAEB, principal ferramenta de avaliaçao

cia Educaçao Básica no Brasil, indica que apenas na disciplina de LIngua Portuguesa, para alcancar o

patarnar de 2019, e preciso aurnentar em 18 pontos a escala dos resultados de 202117

‘6Prospera Jovem 2021 mais que dobra o nümero de alunos atendidos no Vale do Ribeira https://bit.ly/3F2tbkt

“A pandemia, o retrocesso in educaçAo e as oportunidades a partir da crise
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Ha ainda de se levar em conta o fenomeno da evasAo escolar, tambem intensificado pot conta da

crise sanitária de 2020, corn 5,5 rnilhOes de crianças brasileiras scm acesso a educaçAo. Pam se ter uma

ideia, 1,38 milhao de alunos, entre 6 e 17 anos, abandonararn a escola, segundo dados da Pnad Continua18.

0 percentual é de 3,8%, rnaior, portanto, que o dado de 2019, quando ficou em 2%

Neste cenârio, o Prospera Jovern é urna injcçao de ânimo, corn incentivo financeiro, pan a

permanéncia dos estudantes do Ensino Médio na escola, o que vai ao encontro do grande desaflo que deve

ser protagonista das discussoes na area de educaçAo no prOximo ano.

E fUndamental que a Assessoria de Imprensa se vaiha do momento e da iniciativa para ampliar o

foco da midia no Programa, promovendo seus beneficios para os alunos c detaihando projetos e iniciativas

que foram desenvolvidas a partir dele. 0 Governo do Estado conta corn outras açOcs neste sentido, geridas

pela Secretaria de EducaçAo e de Desenvolvimento Econömico, e que podem ser reunidas a fim de criar urn

pacote rnaior das polIticas páblicas educacionais paulistas.

3) Incentivo fmanceiro permite que jovens da regiAo mais vuhierável do Estado tirem projetos

do papel

0 Vale do Ribeira aglutina os 22 municipios da regiAo mais vulnerável de São Paulo e, per isso, o

Govemo do Estado quer fazer da area urn novo polo de desenvolvirnento econOmico e social por rneio de

urn prograrna completo e de governanca integrada: Estado, prefeitura e sociedade civil atuando juntos.

Hoje, são mais de R$ I bilhAo em investirnentos para geracão de emprego e renda e o Prospera é urna

dessas vertentes, corn foco em oferecer urna condiçAo de vida e de flituro melhor para os jovens da regiào.

Q 0 programa conta corn urn incentivo financeiro para ajudar os estudantes a colocarem em prática

seus projetos de vida. Para os alunos do 3° ano, o curso tern duraçao de cinco rnescs e urna ajuda de R$

1.200,00. No 2° ano, o curso é de dez rneses e o valor é de R$ 2.200,00.

Em uma area de tanta vulnerabiidade social, em rneio a taxas recordes de desemprego no pais, o

programa é mais do que urna injeçao de ânimo aes jovens paulistas, mas urna oportunidade de concretizar

projetos e tirar do papel ideias e sonhos. 0 gancho ë urna excelente estratégia de ampliar a penetraçâo na

imprensa a partir de histOrias de sucesso e projetos que derarn certo, encorajando, assim, outros jovens a

aderirem a ação e se envolverem corn a iniciativa na regiAo.

Pandemia aumenta evasäo escolar, diz relatorio da Unicef https:/Jbit.Iy/3sds7Ay
Desemprego mantém recorde de 14,7% e atinge 14,8 milhöes de brasileiros
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3.2.1.4. Identillcação dos riscos A imagem

1) Promessa de ampliar o programa em 10 vezes nAo fbi cumprida

Assirn que a primeira turma do Prospera Jovem foi formada, o Govemo do Estado de São Paulo

anunciou a axnpliaçao do prograrna para a regiao, corn a promessa de atingir mais jovens: “Axnpliarernos

em 10 vezes o nürnero de participantes para 2021. SerAo 4 mu estudantes do 9° ano do Ensino Fundamental

ao 30 ano do Ensino Mëdio”, disse a Secretária de Desenvolvimento Social Celia Pames20.

Neste ano, apesar tie ter aumentado o nürnero de estudantes, chegando a mais que o dobro da

prirneira ediçAo, os nárneros ainda são muito menores ao anunciado pelo Govemo Estadual. São pouco

f )mais de 1,6 mu vagas frente a uma promessa de 4 mu inscricOes.

Esse anüncio deve ficar no radar da Assessoria de Imprensa, que vai acompanhar de perto as

matriculas e o cronograma de arnpliaçAo do projeto. Apesar de os velculos de imprensa nAo terem abordado

o assunto de maneira erItica, isso ainda pode ser alvo de matérias, o que ameaçaria a confiança dos jovens

e, principalmente, da populaçAo local sobre o projeto.

Também é importante que a Cornunicaçâo realize urn levantarnento da real situaçAo do prograrna,

nürnero de vagas, matrIculas e viabilidade de expansAo e deixe urn material (Q&A) pronto contendo as

principals düvidas e respostas para o caso de a imprensa abordar o assunto. E fundamental ainda que o

conteüdo deste material seja alinhado corn os gestores da Secretaria de Desenvolvimento Social a fim de

termos discursos e posicionamentos alinhados.

2) Programa ainda está restrito ao Vale do Ribeira

0 Prospera Jovem é urna açAo que faz pane de urn arnplo projeto que visa levar desenvolvimento

econômico e social pan a regiAo do Vale do Ribeiro, urna das mais vulneráveis do Estado de São Paulo.

No entanto, o fato de o prograrna ainda estar restrito a regiAo pode sugerir abordagens crIticas na imprensa,

visto que os problemas tie deficit de aprendizagern são de ârnbito estadual e nAo dizern respeito apenas aos

22 municipios do Vale. 0 mesmo pode ser dito sobre o desinteresse dos estudantes pelos anos finals da

educaçAo básica, o Ensino Médio.

Por isso, o projeto nAo apenas caberia em outras regiOes do Estado, como seria de grande

importâneia para os jovens. Tendo isso ern vista, a Assessoria de Imprensa deve se antecipar a qualquer

Termina a ediçAo 2020 do Prospera Jovem https:f/bit.Iy/3J66gRT
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abordagem negativa e se aprofundar no cronograma de expansao do projeto, entendendo o que deve e está

maduro para ser compartilhado corn os veiculos de imprensa.

A possibilidade de expansão, tanto de vagas no Vale do Ribeira corno de o projeto chegar a outras

partes do Estado deve ser algo de uma divulgaçAo estratégica e compartilhada corn a Secretaria Especial de

ComunicaçAo (Secom) do Govemo do Estado. De outro lado, a hipétese de o Prospera não ser ampliado no

curto prazo tarnbém deve ser trabalhada pela ComunicacAo da Secretaria de Desenvolvimento Social.

Neste caso, ë fundamental central esforços nos resultados obtidos pelo programa em nivel regional,

mostrando corno ele tern sido uma ferrarnenta importante de transformacao para Os Jovens, levando

ernpreendedorisrno pan a sala de aula e perrnitindo que os estudantes tirern seus sonhos do papel.

)Personagens e histórias de vida são essenciais para essa abordagem corn a imprensa, nib apenas em nivel

local ou estadual, rnas nacional. 0 case Prospera Jovem deve ser repercutido e fornentado corn os veiculos

de irnprensa a partir do olhar de seus principals beneficiärios: os alunos.

3) Baixa exposiçäo de mIdia do projeto e desconhecimento por pafte dos jornalistas

Pesquisa realizada pela Pridea Cornunicaçio junto aos jornalistas para este certame indica que o

Prospera ë urn projeto pouco ou nada conhecido pela irnprensa. Isso pode ser corroborado a partir da

baixissirna presença cia iniciativa nos velculos de midia. Os poucos conteüdos encontrados são todos de

jomais locais, que dialogam corn comunidades pequenas e tern pouco potencial de atingir a populacio que

reside fora daquela regiAo.

A criaçio de autoridade do projeto corn os rneios de cornunicaçAo é fundamental para cristalizar e

)matenalizar sua irnportáncia junto aos estudantes do Vale do Ribeira, corn perspectivas reais de chegar a

outras regiOes do Estado, impactando urn nümero maior de jovens. Alern disso, por fazer pafte de urn

conjunto rnaior de açOes, denorninadas Vale do Futuro, que conta corn a participaçio cia sociedade e da

iniciativa privada, é significativo que ele se tome tuna referëncia, tanto do ponto de vista educacional como

poiftica püblica eficiente de desenvolvimento econôrnico e social.

A Agéncia atuará no sentido amplificar sua presença, lançando mao de estratégias de sucesso que

implernenta tanto corn seus clientes da area publica corno privada, enaltecendo as historias que cornpOern o

a iniciativa, os projetos desenvolvidos pelos alunos e as oportunidades geradas a partir dele.

Corn isso, amplia-se também as chances de impactar a rnidia nacional, ern diversos canais e

formatos, a firn de consolidar o Prospera como tuna ferramenta eficiente de transformaçio da juventude,

principalmente ern urn cenário de deficit educacional, evasio, desernprego e desinteresse dos estudantes.

Av Francisco Matarazzo,1752 conjunto 2308/2309 - Agua Branca

• São Paulo - SP I CEP 05001-200 Tel: 11 3807.6146
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Análise Diana de Imagem

A Pnidea Comunicaçao realizou auditoria do conteüdo publicado em jornais, revistas, televisäo, radio e

internet que se referem a imagem da Secretania de flesenvolviniento Social durante o periodo de marco a

junho de 2021. 0 terna foi o “Programa Prospera Jovem — Seu Futuro Começa Agora”, conforrne

deterrninado em edital, alérn de outras noticias relacionadas a pasta. Foram selecionadas 100 reportagens

veiculadas na midia e os conteüdos analisados abarcaram reportagens veiculadas em impressos, web, TVs e

radios, sendo os sites a midia de major quantidade de matérias, corn 66%. Ern seguida aparecem as rnatérias

dejornais impressos, 16%; iNs corn 10%, radios, 6%; e revistas, 2%. Radios e revistas somam apenas 8%.

Para cornpreender a imagem das açôes do Governo Estadual junto a ixnprensa, a Pridea dividiu as matérias

entre positivas, negativas e neutras. A maioria é positiva, representando 85 das 100 matérias analisadas. Em

seguida, foram registradas 12 reportagens neutras e 3 registros de veieulaçöes negativas pan a imagem da

pasta. No entanto, ha rnuito espaço a ser explorado junto a imprensa para ampliaçAo da divulgaçào do

programa Prospera Jovem: das 100 matérias analisadas no periodo proposto, foram detectadas apenas 8 sobre

o tema. Todas elas corn teor positivo, porém nenhuma delas em veleulos de grande repercussão.

Outro ponto de avaliaçao por parte da Pridea refere-se ao caráter da materia, ou sej a, o que motivou a

imprensa a realizar a inserçAo de determinadas pautas em seus veiculos. A divisAo foi feita entre Informativo

e Denüncia. 0 primeiro, marcando 97% das matérias analisadas, se refere ao conteüdo de informaçäo

0 veiculado pan populaçAo. E, no caso de denüneia, 3% das reportagens avaliadas.

A Agência tambérn buseou compreender a posiçäo que a instituiçAo ocupa nas notIcias avaliadas. Foram

estabelecidos dois cenários: Protagonista, quando a Secretaria de Desenvolvimento Social e o governo

estadual conduzem a notIcia publicada, sendo os atores principais; e Coadjuvante, quando são apenas

citadados no contexto da noticia. A entidade esteve como protagonista em 96 veiculos de irnprensa e em 4

como coadjuvante.

A Pridea Comunicação também buscou avaliar os velculos que o governo marca presença, seja de rnaneira

positiva ou negativa, caráter informativo ou denuncioso, seja como protagonista ou corno coadjuvante. 0

que se pode notar 6 a inserçAo de matérias em mais de 50 diferentes velculos.
A

• Av Francisco Matarazzo, 1752, Conjunto 2308/2309, Agua Branca
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Das 100 matérias avaliadas, 35 foram veiculadas na capital do estado de São Paulo. Em seguida, 28 tern

alcance no interior; 21 corn abrangéncia nacional; Regiao Metropolitana corn 13 matérias; seguida da

Baixada Santista corn 3. Quanto a abrangéncia envolvendo as regiôes administrativas do Estado, 16 regiOes

trazern notIcias sobre as açôes referentes ao terna. Além disso, a Pridea verificou diferentes oportunidades

de ampliacAo da comunicaçAo pan a pasta, que seräo apresentadas no decorrer deste documento. Corno

rnétodo de organizaçAo, as análises apresentam os seguintes dados: data, veiculo, programaleditoria, titulo

da rnatéria e região em que a matéria foi veiculada.

0 conteüdo incluiu itens como Anilise, que descreve e indica o torn da reportagem; Pontos positivos, que

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

Estadual; e Sugestao de estratégia, corn açöes estrategicamente pensadas para as equipes de comunicação

tomarern em cada uma das situaçOes avaliadas.

• • Av Francisco Matarazzo, 1752, Conjunto 2308/2309, Agua Branca
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Data: 04/03/2021

Veiculos: Primeira Página/Jornal EstaçAo/ 0 Dial Arujá Reporter

Programas/editorias: GerallCotidiano/ Local1 Poiltica

TItulos das matérias: SP lança programa pra incentivar inclusAo produtiva de lares monomaparentais! SP

lança programa pra incentivar inclusAo produtiva de lares monomaparentais/ SP lança programa pra

incentivar inclusâo produtiva de lares monomaparentais! Aruj a receberá programa Prospera FamIlia para

fomentar renda a famIlias carentes

Regiôes: São Carlos/Sao Paulo! São Paulo! Arujã

eicuJaçics:Positb’a/Posilt& Positival Posttfrj

Anilises

Nas publicaçOes impressas Primeira Página, Jomal EstaçAo e 0 Dia, o destaque é a noticia sobre o

lançamento do programa Prospera, que pretende incentivar a produtividade em lares chefiados por muiheres

ou monoparentais como é citado no tItulo do release.

Já no site ArUjä RepOrter o tema desenvolvido ë a parceria entre os govemos municipal e estadual pan o

desenvolvimento do Prospera cspecificamente na cidade. 0 programa visa gerar renda por meio do acesso

ao trabaiho, empreendedorismo e oportunidades de oflcio.

Pontos Positivos

Todos os materials indicam o esforço do trabatho realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social de

Q São Paulo que está investindo em uma metodologia que abarque as necessidades de atendimento mInima dos

indivIduos e que também projete pam o futuro mudanças de vida duradouras.

Outro porno que merece destaque e a forma como o jornal de Arujá mostra o projeto, trazendo pan a

realidade local a realizaçao e gerando maior empatia e entendimento do püblico leitor.

fliscos a Imagem

Mo foram observados riscos a imagem do govcmo ou da Pasta nos materials analisados. Todos tratam de

maneira informativa a ação do Proj eto Prosperi

SugestOes de Estratégias

Urna ação de comunicaçao ampla e irrestrita deste serviço pode garantir a capilaridade que o programa

busca, tomando-se de fato, uma possibilidade para as familias em situaçAo de vulnerabilidade.

• Av Francisco Matarazzo, 1752, Conjunto 2308/2309, Agua Branca
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Porém, apenas familias corn acesso ao CADünico tern adesäo ao programa, sabendo que essas pessoas

vivern corn RS89,00 por més e corn crianças de 0 a 6 anos, como a informação poderá chegar ate elas?

Corn certeza nAo será pelos jornais impresses, cada vez rnenos lidos entre a pepulaçAo.

Uma sugestAo é utilizar os espaços püblicos das igrejas, centres cornunitários e preparar cartazes corn as

informaçôes sobre os programas. Outra atitude que a cornunicaçAo poderia investir é o uso de canes de

sorn passando pelas cornunidades mais carentes, corn mensagens eurtas que tambérn devern ser veiculadas

ern programas de radio.

Primeiro sera preciso atrair as famiias pam o trabaiho e identificar depois o ganho de imagem para o

govemo.

•
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Data: 05/03/2021

Velculos: A Cidade ON! R7/ ABC do ABC! Site TV Cultura/ ER1

Programas/editotias: Cotidiano/ CoronavIrus! Cidades/NotIcias/Informaçao

TItulos das matérias: Born Prato estende horário e mantém refeiçoes aos finais de sernanal SP: govemo

garante três refeiçOes no Born Prato ate o flm de abril!Govenio de SP garante o fornecimento de três

refeiçOes nos restaurantes Born Prato/SP prorroga oferta de trës refeiçOes diárias no Born Prato ate abrill

Governo do estado de SP estende horário de funcionamento de todas as unidades do restaurante Born Prato

Region: São Carlos/SAo Paulo/ Santo André! São Paulo/Araçatuba

téIckdiôPehtivaPosliIvaiPosIttiAA$á

Anhlises

A prorrogação do serviço de café da rnanhA, alrnoço e jantar nos restaurantes Born Prato em todo Estado

rende divulgacão nos jornais A Cidade ON, R7, ABC do ABC, site da TV Cultura e LR1 de Araçatuba. As

refeiçOes são fornecidas diariarnente, inclusive aos fins de sernana e feriados, gratuitamente as pessoas em

situaçAo de ma cadastradas pelos rnunicIpios. Parao restante da populaçâo, as refeiçOes tern custo de R$0,50

no caso do café da rnanhâ e R$l por almoço oujantar.

Pontos Positivos

A continuidade do service oferecido pelos restaurantes Born Prato são tratados pelos diversos veIculos de

comunicaçâo espalhados pelo Estado corno urna ação humanitária de grande ajuda para garantir a dignidade

e segurança alimentar das pessoas em situação vulnerável.

Todo o trabaiho dos restaurantes e as modificaØes que a gestAo estadual implernentou são retratadas corno

medidas ernergenciais üteis e corretas.

Riscos a Imagem

NAo ha risco a irnagern da Secretaria de Desenvolvirnento Social nos rnateriais analisados.

SugestOes de Estratêgias

Pan transrnitir o trabaiho resiliente do governo do Estado ern atender a população prornovendo seguranca

alirnentar para as pessoas e impulsionaudo a imagern da gestAo a assessoria de cornunicaçao pode prornover,

por rneio de lives, o trabalho desenvolvido no Born Prato.

• • Av Francisco Matarazzo, 1752, Conjunto 2308/2309, Agua Branca
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As lives, serflo trausmitidas pelos canais oflciais da Pasta e do Governo de São Paulo e contarão corn a

presenca de nutricionistas que explicardo como a garantia de trés refeiçoes diarias são importantes pan as

pessoas.

Essas conversas serAo realizadas entre, a gestAo do restaurante uma nutricionista, o bate-papo podera trazer

a diferença alimentar de cada regiAo do Estado e o trabaiho de cada unidade do Born Prato. A gravaçAo

deste conteüdo poderá trazer urn sentimento de reconhecimento e tambérn ficarã disponIvel pan salientar a

açâo cuidadosa e corn boa gestAo dos restaurantes Born Prato ern todo Estado.

E preciso reconhecer o quanto o trabaiho dos fiincionários püblicos de carreira são importantes e podem fazer

parte da estratégia comunicacional.

.

-S
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Data: 06/03/202 1

Velcalos: Gil Tribuna de Jundiai/A Cidade ON/Acontece Botucatul Jomal Cruzeiro do Stil/ Foiha de

Itapetininga

Programas/editorlais: Mogi cbs Cruzes e Suzano/ Brasil/Cotidiano/Geral/Noticias

Titulos das matérias: Unidades do Born Prato no Alto Tieté servirâo trés refeiçOes diArias ate o fmal de

abril/Bom Prato vai fomecer trés refeiçOes diárias ate o final de abrill Estado manterã jantares e refeiçôes

aos finais de semana no Born Prato/Born Prato terá fomecimento de trés refeiçOes em restaurantes ate o fun

de abrll/ Restaurante Born Prato prorroga oferta de refeiçOes

ReglOes: Mogi cbs Cruzes/ Jundiai/Araraquaral Botucatu/Sorocaba

hjculacoes: Positiva/ PossWosiflwWl

Anãlises

Em cinco regiOes diferentes do Estado a ampliaçao do tempo de atendimento dos restaurantes Born Prato

recebeu destaque na mIdia regionalizada. Os velculos de midia: Gi de Mogi das Cruzes, Tribuna de Jundial,

A Cidade ON de Araraquara, Acontece Botucatu e Jornal Cruzciro do Sul de Sorocaba destacam a medida

emergencial adotada pelo govemo estadual para reduzir a fome entre a populacAo mais vulnerável.

Em todo o Estado de São Paulo serAo 59 unidades do Born Prato abertas, inclusive aos finals de semana e

feriados.

Também está mencionado em todos os textos que dentro do trabatho da Secretaria de Desenvolvimento

Social pan gasantir a segurança alimentar da populaçAo está a manutenção da gratuidade das refeicöes para

Q as pessoas ern situaçAo de ma em todas as unidades do Bom Prato do Estado.

Na Foiha de Itapetininga o destaque flea para o programa Prospera Familia que está sendo implernentado em

todo o Estado para incentivar a inclusao de famIlias monoparentais no mercado de trabaiho.

0 programa ira beneficiar 12 mil familias em 23 cidades do Estado e recebeu investimentos de mais de PS

63 milhOes.

Pontos Positivos

A segurança alimentar da populaçao mais vulnerável foi severamente ameaçada durante a crise de COVID

19 e todos os esforços foram impetrados pela Secretaria de Desenvolvimento Social para methorar a relacäo

das pessoas corn a distribuiçAo de alirnentos.

Verificar a presença da noticia em tantas regiOes do Estado so reforça a sensaçAo de que o governo esta diante

de urn desaflo e o enfrentando de forma transparente.

•
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Riscos a Imagem

As cinco matérias verificadas nesta análise nAo contém risco a irnagern da Secretaria de Desenvolvirnento

Social.

Sugestôes de Estratégias

o prograrna Born Prato é tido corno urn dos grandes pontos de acerto da area de assisténcia do PSDB. Desde

os anos 2000, o restaurante vende refeiçôes corn valores acessIveis. Mas foi durante a pandemia, que os

restaurantes tomararn-se urna das grandes possibilidades de alimentaçâo para rnilhares de pessoas e

principalmente para a populaçAo das grandes cidades, obrigada a viver na ma depois da forte crise econômica

()e sanitária.

Explorar a forme corno urn tema que gere ganho de irnagern em qualquer condiçAo é irnoral. No entanto,

contar a histOria de come o Born Prato surge come urna proposta pan colaborar corn a segurança alirnentar

da populaçAo e passa, diante da crise, a ser urn dos principais locais a garantir alirnentaçao pode ser urn

desaflo cornunicacional grande e de rnuita irnportància.

A possibilidade de buscar uma parceria corn as plataforrnas de streaming e encontrar uma linguagern que

fuja do estereótipo e que inclua o reconhecimento do projeto, mas tarnbérn das pessoas que atuarn

constanternente corn o Born Prato pode ser urn legado importante.

• Av Francisco Matarazzo, 1752, Conjunto 2308/2309, Agua Branca
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Data; 08/03/202 1

Velculos: R7IRádio Trianon/ A Cidade OnJ Jornal SP Norte

Programas/editorias: São Paulo/São Paulo/Economia/Emprego

TItulos das matérias: SP cria progranias de geraçAo de renda voltados so pan mulberes/MetrOpole em

Foco - Entrevista com a secretéria estadual de Desenvolvimento Social, Celia Pames/ Governo de SP lança

programas de geração de renda e empreendedorismo para mutheres/SP lança três novos programas de

geraçAo de renda e empreendedorismo para muiheres

ReglOes: São Paulo/São Paulo/São Carlos/Sao Paulo

eicUlaØes:Po,ItjvW Posftfra/Po & Poitiva

Anãllses

0 SP Node, Ri e Cidade On de São Carlos noticiam a criação de três novos prograrnas de empreendedorismo

voltados para o atendimento do püblico feminino. 0 principal foco das iniciativas ë a geração de renda e

qualificacAo profissional.

Na Radio Trianon uma entrevista corn mais de 30 minutos de duração corn a secretária Celia Parnes

cornentou sobre as atividades de sua pasta e o seu empenho no auxilio aos idosos, jovens e muiheres. Na

enfrevist.a a secretária tainbém destacou os desafios que ainda serAo enfrentados em decorrência da pandemia

e como o govemo de São Paulo esta trabalhando pan mitigar os danos causados pela COVID-19.

Pontos Positivos

C) A rede de apoio criada pela Secretaria de Desenvolvimento Social e todo o trabaiho de acompanhamento

das pessoas em situação de vulnerabilidade sempre será urn destaque positivo e necessãrio diante da

desigualdade do pals.

E ate mesmo antiëtico falar sobre ganho de imagem parao governo estadual diante da escassez em que

vivem inümeras familias em todo o Estado. No entanto, é de maneira empática que o release menciona a

ação, não visando ganho de imagem, mas sim apontar o serviço e a forma como, principalmente as

mulheres, pode ter acesso as possibilidades da rede empreendedora.

Riscos a Imagem

Nem mesmo na entrevista corn a secretAria para a RAdio Trianon foi possIvel apontar uma percepcAo que

prejudicasse a irnagem do govemo ou da Pasta.

• Av Francisco Matarazzo, 1752, Conjunto 2308/2309, Aqua Branca
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Sugestöes de Estratégias

A visibilidade da divulgaçäo dos 3 projetos citados pode ganhar major repercussAojunto a mIdia e ao pñblico

alvo corn entrevista em radios, corn a veiculada na emissora Trianon, contemplando, inclusive as radios do

interior. Importante tambérn a divulgaçAo em jornais de bairro. No caso de emissoras de TV, é frndamental

a sugestAo de personagens que se encaixem no perful de oath urn dos prograrnas. Tambérn é válido manter

urn banco de dados atua.lizado corn o nümero de pessoas cadastradas, pertH dos inscritos.

Tambérn ë possIvel irna parceria corn a Secretaria de Estado da Educaçâo. As escolas podem ser polos para

a realizaçâo de pequenos eventos pequenos anUncios locais pan explicarem os projetos e cadastrarern as

farnflias no CADünico. Este é urn tipo de ação que gera interesse na cobertura cia midia. Válido também a

C) elaboraçäo de artigo, assinado por porta-voz da pasta, detaihando cada urn dos projetos. Neste caso especifico

e o de apresentar aos jomais as açOes cia Secretaria. Esta açAo pode ser reforçada corn visitas de

relacionamentos entre a secretária Celia Pames e diretores de veiculos de imprensa.

• • Av Francisco Matarazzo, 1752, Conjunto 2308/2309, Agua Branca
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Data: 10/03/2021

Velculos: Correio Paulista! ABC do ABC

Programas!Editorias: Cidades/Cidades

TItulos das matérias: (loverno de São Paulo lança Prospera Muther/ Governo Do Eslado Oferece 60 Mu

Vagas Gratuitas Dc Cursos De Qualiflcação Pan MuLheres Empreendedoras

RegiOes: São Paulo! Sao Paulo

VelculaçOcs PosltIva/ Positwa

Análises

Q Para apoiar rnulheres, o govemo do Estado de São Paulo lançou o programa “Prospera Muffler”, conforme

publicaçào nos portais ABC do ABC e Correio Paulista. A inclusilo de rnutheres no rnercado de trabaiho

fazendo corn que seja estimulado o aciniulo de renda através do acesso ao trabaiho, empreendedorisrno,

capacitaçOes e gerando oportunidades de gerar dignidade a vida de mais de 60 mil mulheres.

0 programa será implernentado por fases e nesta primeira ira beneficiar cerca de 12 mil famIlias.

I’ontos Positivos

As pautas de apoio as mulheres tern recebido grande espaço na mIdia e são marcadas pelo interesse de

muitas pessoas, que se reconhecern corn o género feminino.

As matérias veiculadas dao as inforrnaçOes necessarias pan quc a populaçao possa conseguir, por rneio de

apoio governamental, ajuda pan manter o rnercado de trabalho ativo.

Riscos a Imagem

NAo foi detectado nenhum risco a imagern do governo ou a Secretaria no material analisado.

SugestOes de Estratégias

A pauta de lançamento do programa Prospera Muffler tern grande oportunidade de ganhar espacos femininos,

corn o Encontro corn Fátirna Bernardes (TV Globo) e Muiheres (TV Gazeta). SugestAo de entrevista corn

porta-voz cia pasta sobre o terna e a sugestilo de personagens que busearn este tipo de iniciativa incrementam

a pauta e gera rnaior credibilidade junto ao püblico.

Outro ponto importante é desenvolver açOes voltadas para a parcela cia populaçao que faz pafte do grupo

identificado corno trans, e que possuern uma rede de infonnação especIfica, focada, principairnente nas

questOes de acesso das pessoas trans e ao rnercado de trabalho.
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A assessoria de comunicaçAo pode investir em contato com as redaçOes do TransEmprego, por exemplo,

bunco de empregabilidade para pessoas trans e que conta com espacos reservados pan tratar de infonnaçOes

como cursos e noticias. Alem da divulgaçAo de meios de comunicaçAo do segmento como o Gay Blog. A

capilaridade de divulgaçAo pode se amplificada por interrnédio de parceria com influencers do segmento,

como por exemplo, Rita Von Hunty e o jornalisia Chico Felitti. Outra açAo pode ser feita em conjunto corn

o Musen da Diversidade Cultural, equipamento cultural do estado de São Paulo.

Av Francisco Matarazzo, 1752, Conjunto 2308/2309, Agua Branca
São Paulo - SP I CEP 05,001-200 I Tel: 11 3807.6146
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Data: 12/03/2021

Velculos: A Tribuna Piracicabana

Programas/editorias: Geral

TItulos das matérias: Governo de São Paulo lança Prospera Muffler

ReglOes: Piracicaba

PosItfra1

Análiscs

Na versâo irnpressa do jornal A Tribuna Piracicabana o destaque flea corn o lançamento do programa

Q Prospera Muffler. Na reportagem que conta corn aspas da secretária, Celia Pares, é falado sobre o apoio

financeiro e o acompanhamento constante das famIlias o que permite o desenvolvimento de vinculos

interpessoais e referenda positiva.

o projeto integrativo de açôes e uma das apostas do Govemo do Estado de São Paulo para a area de

Desenvolvimento Social. 0 Prospera Muffler esta sem sua prinieira fase e deverá beneflciar 12 mil familias.

Pontos Positivos

o material dojornal A Tribuna Piracicabana é uma reproduçAo do release disponIvel na página da Secretaria

de Desenvolvimento Social de São Paulo o que, portanto, previne Os riscos a imagern,já que o texto publicado

e institucional.

Riscos I Imagem

Mo ha risco a irnagern.

SugestOes de Estratégias

No mundo digitalizado nAo cabe pensar apenas em soluçOes pontuais pan atingir a populaçao. B o setor de

cornunicação püblica precisa estar atento a esse trabaiho. Mas antes, podc-se conquistar espaços de atençAo

corn os principais velculos de comunieaçAo, os mais tradicionais rnesmo, corno o Fantástico, prograrna

televisivo da Globo que, em geral, dá o forte para o que dominará as conversas ao longo da semana.

Uma matëria pan o Fantàstico precisa ter rnuitos dados e informaçOes e a pauta feminina tern sido muito

relevante para a redaçAo do programa.

A cornunicaçAo pode encontrar saidas para conversar corn personagens que estAo em busea de atividades,

preferencialmente as mães jovens, que darao major caracterizaçao as açOes da Secretaria.

• Av Francisco Matarazzo, 1752, Conjunto 2308/2309, Aqua Branca
São Paulo - SP I CEP 05.001-200 I Tel: 11 3807.6146



Sempre lembrando que a pauta de lançamento do programa Prospera Muiher tern grande oportunidade de

ganhar espacos femininos, corn o Encontro corn Fatima Bernardes (TV Globo) e Mutheres (TV Gazeta).

SugestAo de entrevista corn porta-voz da pasta sobre o tema e a sugestAo de personagens que buscam este

tipo de iniciativa incrernentam a pauta e gera rnaior credibilidade junto ao püblico.

Av Francisco Matarazzo, 1752, Conjunto 2308/2309, Agua Branca
São Paulo - SP I CEP 05.001-200 I Tel: 11 3807,6146,
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Data: 13/03/2021

Velculos: 0 Ouvidor

Programasleditorias: Geral

TItulos das matérias: São Paulo lança prograrna para incentivar a inclusAo produtiva em farnilias dirigidas

por muiheres

Regioes: Santa Isabel

Veiculaçôes: Positiva

Anilises

ONa versAo impressa do jornal 0 Ouvidor dã destaque de rneia página para o programa Prospera Muiher. Na

reportagern que conta corn aspas da secretária, Celia Pares, é falado sobre o apoio frnanceiro e o

acompanhamento constante das famflias a que permite o desenvolvimento de vinculos interpessoais e

referenda positiva.

o projeto integrativo de açOes é urna this apostas do Governo do Estado de São Paulo para a area de

Desenvolvimento Social. 0 Prospera Muffler está sem sua primeira fase e deverá beneficiar 12 mu famIlias.

Pontos Positivos

o material do jornal 0 Ouvidor é uma reproduçAo do release disponivel na página da Secretaria de

Desenvolvirnento Social de São Paulo o que, portanto, previne Os riscos a irnagern,já que o texto publicado

é institucional.

Riscos a Iniagem

E importante entender o quanto urn release produzido pela assessoria de imprensa da Secretaria de

Desenvolvirnento Social de São Paulo é visto e compreendido pelos leitores do jornal 0 Ouvidor.

A publicaçAo em si rende o clipping, mas a pergunta que a assessoria precisa fazer é: quanto é apreendido

pelo püblico leitor urn release no jornal?

De certa forma essa publicaçao pode dar a irnpressão de pouca aderéncia da comunicaçAo a real necessidade

de inforrnaçAo dos leitores e do püblico alvo da ação.

SugestOes de Estratégias

Para cada release disponibilizado pela assessoria de comunicaçAo urna estratégia que utilize as novas

tecnologias pode estar atrelada. Corn essa informaçAo, alérn do trabalho de assessora de imprensa, já ‘

• Av Francisco Matarazzo, 1752, Conjunto 2308/2309, Aqua Branca
São Paulo - SP I CEP 05.001-200 I Tel: 11 3807.6146
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amplamente disponibilizado pelas equipes de assessoria de comunicaçAo, coloca-se a cornunicaçAo dapasta

de Desenvolvimento antenada corn as demandas da nova era.

Ainda que as faniulias de baixa renda tenhain menor acesso as ferrarnentas de tecnologia, foi através do uso

de aplicativos e dados que foi possIvel entregar auxulio durante os meses de pandemia. A Pasta pode investir

em programas e sistemas que realizando o cruzamento destes dados possibilite fazer urn mapeamento de

informaçOes.

0 mapearnento, servira de apoio para mostrar, por exemplo, onde a comunicaçAo pode investir em açOes de

relacionarnento com a iniprensa ou ainda, como está a adesAo do programa em regiOes periféricas e na regiAo

central.

Av Francisco Matarazzo, 1752, Conjunto 2308/2309, Aqua Branca
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Data: 18/03/2021/

Veiculos: Guaruihos Hoje/ Gazeta SP

Programas/editorias: Cidades! Jornal da Gazeta

TItulos das matérias: Born Prato mantérn atendimento na fase ernergencial em Guarulhos/ Govemo

Paulista corta o jantar no Born Prato

RegiOn: Guarulhos/SAo Paulo

VeItuItPM*tfl.

AnIlises

versão online do Guaruihos Hoje destaca a rnanutençAo do serviço de atendirnento do Born Prato. Na

reportagem que conta corn aspas da secretária, Celia Pares, ë falado sobre o apoio financeiro e o

acompanhamento constante das medidas de atendimento da população mais necessitada durante a crise de

COVID-9.

Ja no jornal da TV Gazeta, a notIcia televisiva tambérn lernbra que o Born Prato fi.inciona ern todo estado de

São Paulo desde 2000 e durante a pandemia passou a atender aos sábados, domingos e feriados preparando

trés refeiçOes diarias. Mas que agora, nAo serviria mais o jantar, entendendo que a população deixou de

procurar 0 serviço.

Pontos Positivos

A regiAo de Guarulhos é rnuito adensada e enfrenta graves problernas sociais, o que ficou evidente durante a

crise cia COVIDE 19. Per este rnotivo, o auxilio prestado pela equipe o Born Prato, per rneio cia Secretaria

de Desenvolvimento Social e a forrna corno Guaruihos Hoje retrata a rnedida são tAo importantes.

Todo o rnaterial está acornpanhado de irnagens que rnostram pessoas trabaihando e cornida nos pratos.

Riscos a Imagem

Novamente, a forrna de abordagem do assunto precisa ser delicada e coerente. Não ha rnotivos para

cornernoraçAo, as medidas ernergenciais são para garantir o minirno para fanfihias que ficaram sem emprego

e sern ter corno conseguir o básico: alimentação.

Por isso, Mo ha aqui uma oportunidade de propaganda, mas urna chance de informar e forrnar nUcleos de

apoio e trabaiho que atuem junto ao governo.

Caso contrário, pode-se criar a imagern de aproveitamento de tragédias para ganhos polIticos, o que seria

rnuito ruim. -\
• Av Francisco Matarazzo, 1752, Conjunto 2308/2309, Aqua Branca
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SugestOes de Estratégias

A matéria da TV Gazeta é urn caso de gerenciarnento de crise causado por uma estratégia de gestAo que visou

sanar urn problerna ernergencial e depois, voltou-se contra a gestAo.

Interessante observar como a TV coloca o discurso de abandono da medida de fonna negativa, levando o

telespectador mais desavisado a othar de forrna negativa a medida do governo. Cabe neste momento urn

trabaiho de aproximacAo da assessoria de imprensa corn a redaçfto, levando dados e apurando de maneira

transparente o rnotivo pelo qual a medida deixarã de ser implernentada.

Corn certeza havia o desperdIcio de alimentos preparados, que nâo eram entregues, pois a procura foi
“ )duzida, pode ser uma alternativa para a assessoria de cornunicaçAo publicizar dados e rnostrar que cabe a

gestAo estadual organizar da methor forma possivel o uso do dinheiro püblico.

Essa publicizacAo pode ser feita ate rnesrno em urna coletiva de imprensa, corn apresentaçAo de gráficos e

dados referentes a atuaçAo do projeto ao longo do periodo e a queda de sua adesAo, conforrne as pessoas

forarn conseguindo ser vacinadas e retomarern sins vidas. Alias, cruzar esses dados rnostraria a irnportância

de açäo integrada implementada pelo governo de São Paulo.

I. . Av Francisco Matarazzo, 1752, Conjunto 2308/2309, Agua Branca
São Paulo - SP I CEP 05.001-200 I Tel: 11 3807.6146
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Data: 30/03/202 1

VeIculos: 01/ GloboNews/ 6 minutos UOL/ Jornal do Momento/Bastidor Politico

Programas/editorias: São Paulof Jornal das 10/ Econornia! Notas Regionais

Titulos das matérias: Nümero de refeiçôes a R$ 1 servidas por programa do govemo de SP cresce 60%

durante a pandemia! Nñrnero de refeiçOes a R$1 cresce 60% em SP/ Pandemia aumenta busca por refeiçOes

de R$ 1 — veja histórias de quem entrou para a fila do Born Prato/Govemo de SP cresce em 60% o nUrnero

de refeiçOes nos restaurantes Born Prato/ NUrnero de refeiçOes a R$ 1 servidas por programa do governo de

SP cresce 60% durante a pandemia

RegiOes: São Paulo/ Nacionall São Paulo! Região Metropolitana! São Paulo

“eiculaçôes: Neutral NeutialNeutralNeutralNeutra

Análises

0 aurnento na procura pelo programa Born Prato, restaurantes a baixo custo ern funcionarnento no Estado

desde os aflos 2000, é destaque no jornal da GloboNews, 01, UOL, Jomal do Mornento e Bastidor Politico.

Todos estes velculos destacam ainda a arnpliacAo do serviço em todas as unidades Bom Prato, servindojantar

e abrindo aos finais de semana e feriados.

Corn entrevista da secretária Estadual de Desenvolvinento Social, Celia Parnes, o material televisivo

acrescenta por meio de gráflcos o crescirnento nas buscas tambérn por cestas básicas.

Pontos Positivos

QclassificaçAo destes materials é neutra, rnas é possIvel verificar e avaliar o quanto é positivo o trabalho da

Secretaria de Desenvolvirnento Social.

A realizaçao de rnudanças que beneficiarn a populaçao ë urn rnarco na gestAo que atua corn agilidade e

perseveranca na horn de atender aquele püblico que Mo estava previsto no atendirnento.

Riscos a Imagem

Não ha risco a imagem da gestAo estadual nos rnateriais analisados.

SugestOes de Estratégias

E grandioso o trabaiho de atendirnento da populaçAo e ao rnesrno tempo é muito hurnilde. 0 trabatho da

comunicaçAo precisa caminhar entre essas duas necessidades, a de informaçAo corn precisAo e de angariar

)itos.

• • Av Francisco Matarazzo, 1752, Conjunto 2308/2309, Agua Branca
São Paulo - SP I CEP 05.001-200 I Tel: 11 3807.6146



o esforço da imprensa na cobertura dos momentos de crise pode causar equivocos de interprelaçAo e a

comunicaçâo do Govemo deve estar atenta e sempre em busca de contatos midiáticos que façarn urn caminho

mais apropriado na hora de informar.

Quando ocorre, por exemplo, urna confüsAo de nürneros na cobertura, como ficou claro na matéria televisiva

a assessoria de imprensa precisa estar atenta e busear urn novo espaco pan que o material seja divulgado

corretarnente.

Este trabatho é essencial e é a diferença entre a revisAo da imagem do cliente e a propagacäo de uma noticia

errada.

. Av Francisco Matarazzo, 1752, Conjunto 2308/2309, Agua Branca
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Data: 3 1/03/2021

Velculos: Valor Econômico/ Metrópoles/Veja São Paulo/ Lancel G1

Programas/editorias: BrasillBrasillCidades/Sao Paulo/ Santos

TItulos das matérias: SP retoma auxIlio-merenda e lança campanha de arrecadaçAo de alimentos/

SP faz campanha para doaçAo de alimentos no ato da vacinaçao/ Campanha pede doação de alimentos a quem

for se vacinar contra Covid-19 / São Paulo realiza campanha de arrecadaçAo de alimentos/Santos inicia

arrecadaçAo de alirnentos e produtos de higiene em postos de vacinaçAo

RegiOes: Nacional/NaeionallCapitall Nacionall Santos

VelculaçOn: POsithiiØâitIva/Positiva/Posftlvs

Análises

0 terna principal desta anélise é o lançamento da campanha “Vacina contra a Fome”, que é pauta nos velculos

de comuriicaçAo: Valor Econômico, Metrópoles, Veja São Paulo, Lance e Gi.

Todos os materials destacam que a campanha tern a fmalidade de beneficiar familias carentes e corn deficit

nutricional durante o enfrentamento da pandemia do coronavIrus.

No portal Lance, focado em noticias esportivas, o lead do material dá destaque para os estádios que são

postos de vacinaçâo e também estAo recebendo doacôes.

Já o Gi de Santos, mostra que as prefeituras das cidades do litoral Sul de São Paulo, também aderiram ao

projeto e farao a distribuiçao dos alimentos arrecadados.

Pontos Positivos

As atitudes de uniAo entre os poderes püblicos durante a crise de Covid-19 é urn grande acerto e ganho de

imagem proniissor pan as gestOes atuais de politicos.

Embora o foco do material seja o atendimento e distribuiçâo de alimentos, por de trás da atuação de

distribuiçao ha a proposta de trabaiho conjunto pan melhorar a vida de quem precisa

Riscos a Imagem

Mo foi detectado nenhum risco a imagem do govemo ou da Pasta de Desenvolviniento no material analisaclo.

• Av Francisco Matarazzo, 1752, Conjunto 230812309, Agua Branca
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SugestOes de Estratéglas

0 portal Lance fez uma abordagern interessante de urna pawn que, na teoria, nAo caberia para a editoria do

j ornal. Este é urn exemplo positivo de corno a pauta pock ganhar espaços em diferentes velculos de imprensa

e editorias.

IJma ideia que pode ser aproveilada pela assessoria de comunicaçAo durante a divulgaçAo da campanha é:

separar os locais de doaçAo/vacinaçào e fazer pautas exciusivas corn curiosidades.

Por exemplo, levantar dados sobre o Memorial cia America Latina e inforrnaçoes sobre quantas campanhas

já foram realizadas all, idade do local, páblico médio, etc. Aléni de sugestAo da referidapauta divulgaçâo em

sites, é fundamental o trabaiho da assessoria de irnprensa junto as emissora de televisâo corn imagens cia

}acinacAo e doaçAo de alirnentos. Esta açAo deve tambérn abranger as 16 regiOes adrninistrativas do Estado,

apresentando os locais de doaçao.

Esta 6 o tipo de pauta que dever ser mantida no radar da assessoria de imprensa e divulgaçAo de resultados

da quantidade de alimentos arrecadados e quantas familias/pessoas beneficiadas corn a açâo.

• • Av Francisco Matarazzo, 1752, Conjunto 2308/2309, Agua Branca
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Data: 01/04/2021

Veiculos: São Paulo pan Crianças/ Jomal Sudoeste Paulista/ABC do ABC/Vale News

Programas/editorias: Aprender /Carnpanha/ Cidades/Cidades

TItulos das matérias: Atençâo mAcs chefes de fajullia: SP lança Programa “Prospera Farnilia”, que

oferece renda e qualificação para lares rnonoparentais/ Govemo de São Paulo lança campanha “Vacina

contra Forne”/ Páscoa é cornernorada corn cardãpio especial nos 59 restaurantes Born

Prato/Pindarnonhangaba adere a campanha “Vacina contra a forne”

ReglOes: São Paulo/ São Paulo/ Santo André/ Pindamothangaba

VeiculaçOes: Positival PosifivaiPositlvalPositiva

AnIlises

Para apoiar rnulheres, o governo do Estado de São Paulo lançou o progrania “Prospera Muther”, conforme

publicacAo no portal São Paulo para Crianças. A inclusão de rnulheres no mercado de trabaiho fazendo corn

que seja estirnulado o acümulo de renda através do acesso ao trabaiho, empreendedorisrno, capacitacOes e

gerando oportunidades de gerar dignidade a vida de rnais de 60 rnil rnulheres.

No jornal Sudoeste Paulista a carnpanha de arrecadacAo de alimentos nos postos de vacinaçAo de São Paulo

é noticia, assirn como no portal de Pindarnonhangaba Vale News, que destaca ainda a adesAo da cidade a
carnpanha criada pela Secretaria de Desenvolvirnento Social do Estado de São Paulo.

0 cardápio de Pascoa nos restaurantes Born Prato é terna pan matéria jomalistica no ABC do ABC.

ontos Positivos

Embora todos os materiais tratern de assuntos distintos, é possIvel dizer que são abordados de forrna positiva

já que mostram o contmnuo trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo.

Riscos a Imagem

Mo foi detectado nenhum risco a imagern do govemo ou da Pasta de Desenvolvimento no material analisado.

Sugestoes de Estrategias

Pan que o trabalho da assessoria de comunicaçAo, assim corno o da gestAo do governo estadual, ganhe espaco

ern rnIdias que prornovam as atitudes de cuidado corn a populacAo, a assessoria de cornunicaçAo pode focar

em pautas exclusivas ern veiculos corno: Reuters, BBC News e Vogue.

Av Francisco Matarazzo, 1752, Conjunto 2308/2309, Aqua Branca
São Paulo - SP I CEP 05.001-200 I Tel: 11 3807.6146
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Esses cspaços darAo ênfase para pautas exciusivas corn vieses ünicos. Uma ideia é abordar o rnercado de

trabaiho para pessoas trans, mostrando que o governo estadual, por meio de prograrnas exciusivos, corno o

Prospera Muther está atuando corn o atendirnento de todas as muiheres que precisain de apoio para engajar

suas vidas e corn propOsito de evoluir cuidando de suas famIlias.

Outra proposta, interessante pan sites internacionais, corno a BBC, é buscar encontrar historias de jovens

que estAo dentro do programa Prospera Jovern e dar rnaior destaque para as açöes do govemo.

. Av Francisco Matarazzo, 1752, Conjunto 2308/2309, Agua Branca
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Data: 06/04/202 1

Velculos: Foiha de S. Paulo/Jomal de Valinhos

Programas/editorias: Tendéncias & DebatesfNoticias/

Titulos this matérias: Solidariedade na pandemia/1° dia da “Vacina contra forne” arrecada 213kg de

aliiuentos

Regioes: São Paulo/Valinhos

Anãlises

C Astigo assinado pela secretária Celia Pames ocupa o espaço da página 2 do jomal Folha de S. Paulo comenta

cotno a fome é urn mal que está crescendo no pals e a açAo de arrecadaçAo de alimentos que o govemo de

São Paulo esté realizando pan arrecadar alirnentos corn as pessoas que estAo se deslocando ate os postos de

vacinaçAo espaihados em todo Estado.

A campanha “Vacina Contra Fome” ô noticia no Jornal de Valinhos. A parceria entre a Prefeitura local e o

Govemo do Estado de São Paulo arrecadou no prinieiro dia de trabaiho,

213 kg de affinentos no municIpio.

Pathos Positivos

Artigos de opiniAo são espaços muito importantes para a area de comunicação e podem ser explorados pela

assessoria de imprensa.

C k) texto da secretária Celia Parnes tern uma mensagern necessária pam o mornento, rnas tambérn é importante

destacar a linha de raciocmnio que é seguida e deixa o conteüdo atraente para o leitor.

Riscos I Imagem

NAo ha risco a irnagem da Secretaria.

Sugestöes de Estratégias

Celia PArnes e uma porta-voz de prestigio e corn grande conhecimento sobre o setor de Desenvolvirnento

Social.

A assessoria de cornunicaçAo pode pensar em atividades voltadas pan melhor atender a se-cretaria, dividindo

seu ternpo entre entrevistas de Radio e TV, cm possiblidade de inserçao também em programas de

0 entretenlmento.
• Av Francisco Matarazzo, 1752, Conjunto 2308/2309, Agua Branca
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A sugestAo é encontrar paulas corno o leque de ofertas do Prospera Jovem, Prospera Muther e Prospera

famulia e através de cada püblico alvo, escrever urn material robusto, como urn press-kit que traga aRm das

informaçOes relevantes para o projeto, irnagens e ate urn manual de participacâo que a secretaria Celia Parnes

pode levar ate a direçAo de redaçOes realizando urna açâo de relaçOes püblicas que será convertida em

matérias positivas sobre cada tuna das açOes.

Corn as radios, poderia ser utilizada a Rádio2 corn urna pauta que prirneiro trataria do serviço que está sendo

oferecido, rnandando para as redaçôes de menor porte espaihadas pelo interior inforrnaçöes sobre locals de

inscriçAo, formato da inscriçAo, quern pode se inscrever e demais informaçOes que forem relevantes para a

populacào interessada em participar dos projetos de longo prazo.

Q

. Av Francisco Matarazzo, 1752, Conjunto 2308/2309, Agua Branca
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Data: 07/04/2021

Veiculos: Veja São Paulo/Record News/BandNews/IG/ 96 FM Baum

I’rogramas!editorias: Cidades/ Record News/Band Ao Vivo/ Economia! Geral

Titulos das niatérias: SP anuncia ‘Bolsa do Povo’, que pretende pagar ate R$ 500 a familias/Prograrna

social “Bolsa do Povo” ê anunciado em São Paulo/Governo de SP anuncia criaçAo de programa social

“Bolsa do povo”/SAo Paulo: AuxIlio do novo “Bolsa do Povo” será de R$ 100 ate R$ 500/Governo de SP

lança programa Bolsa do Povo

Regioes: São Paulo/NacionaliNacionallSao Paulo/Baum

Veiculaçoes: Posltlva/Posihva/Pd$flIPOalfivWPosithr4

Anãlises

o lançarnento do projeto Bolsa Povo, açAo do governo de São Paulo que será gerido pela Secretaria de

Desenvolvirnento Social e notIcia na Veja São Paulo, BandNews, RecordNews, IG e na radio 96 FM de

Baum. 0 beneflcio pagará ate R$ 500 para pessoas em situação de vulnerabilidade unifleando os

programas socials jA existentes no estado.

As emissoras de televisão BandNews e Record News fazem entrada ao vivo, durante a prograrnaçilo, e levarn

ao at o anUncio feito por JoAo Doria, de que serAo investidos R$1 bilhâo no programa. Outra informaçâo

importante ë a medida de contratar cerca de 20 mil pals e maes de alunos da rede estadual para atuarem nos

cuidados na escola dos próprios flihos.

l’ontos Positivos

A coletiva de imprensa colocou Joao Doria falando ao vivo em mais de urn canal de televisão. A mensagem

entregrie corn imagens, inclusive corn o folder segurado pelo govemador durante a transrnissAo e mostrando

o nome do programa, gerou adesao da populacao e urn entendimento bastante homogénco da mensagern.

o trabalho de divulgaçâo foi arnplo e simultâneo permitindo que mais pessoas tivessem acesso ao conteüdo

preparado.

Riscos a Imagem

Ate pelo conteüdo ter sido divulgado por meio de coletiva e levado ao vivo durante a prograrnação, não ha

indicativos negativos nas abordagens dadas.

• Av Francisco Matarazzo, 1752, Conjunto 2308/2309, Aqua Branca
São Paulo - SP I CEP 05.001-200 I Tel: 11 3807 46
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SugestOes de Estratégias

o posicionainento de toda comunicaçAo neste lançamento rnostrou urn alto indice de conhecirnento

estratégico dos rneios de comunicaçào.

o trabalho posterior, pan este caso, poderia prever entrevistas individuais corn meios de comunicaçAo

intemacionais, como por exemplo, o The New York Times. Nesta divulgaçAo o foco poderia set corno o

Estado de São Paulo caminha na contramAo do governo federal e promove equidade de açOes para meihor

atender a populacâo.

o trabalho neste caso, seria projetar o Estado de São Paulo para alérn da fronteiras brasileiras observando o

ganho de imagem internacional do ponto de vista de methoria cia interlocuçAo do pals diante da postura de

( Hstanciamento criado pelo governo federal.

Outro meio de comunicaçAo interessante e que faz análises relevantes e a revista TIME, que, poderia ter

interesse em checar como está a criaçao, manutençAo e orientação da populaçAo para estes projetos.

&
AS

• • Av Francisco Matarazzo, 1752, Conjunto 2308/2309, Agua Branca
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Data: 13/04/2021

Veleulos: Jovem Pan! Jovem Pan News! Click Guaruihos

Programas/editorias: NotIcias!Jornal da Jovem Pan! Cotidiano

TItulos das materias: Campanha em postos de vacinaçAo arrecada mais de duas toncladas de alimentos em

SP!Campanha em postos de vacinaçäo arrecada mais de 2 toneladas de alimentos em SP/Campanha

“Vacina Contra a fome” arrecada 2,3 mu tonelada de alimentos em SP

RegiOcs: CapitaF’NacionallGuarulhos

Veiculaç&s: Poskffva/Pemttnft$j$v$

inálises

o trabalho de arrecadaçào de alimentos da Secretaria de Desenvolvimento Social é destaque na Radio Jovem

Pan e no jornal on-line Click Guaruihos.

A gestAo estadual, passou a pedir doaçOes de alimentos, principalmente de Itens básicos nos postos de

vacinação.

Segundo as reportagens, a iniciativa arrecadou 2,3 mil toneladas de alimentos em 450 municIpios paulistas.

No canal da Jovem Pan News ha uma entrevista com a secretária Celia Parnes reiterando que o objetivo é

erradicar a fome.

Pontos Positivos

Os conteüdos falam do balanço de tuna semana de campanha, mas também mostram que a iniciativa da

( estAo DOria equilibra a vacinaçao corn a necessidade dos püblicos mais vulneräveis, sem colocar em risco

o isolamento social.

E de fato positiva a abordagem da TV que consegue mostrar corn algumas pessoas que estiverem no

Memorial da America Latina o sentido da campanha.

Riscos a Imagem

E dentro do sistema de atendimento de crise que surgem as principals possibilidades de desgaste da imagem

do gestor püblico.

Todo o sistema de distribuição, entrega e envio destes valores deve ser mantido em total transparEncia com

a imprensa para evitar matérias negativas no flituro.

•
Av Francisco Matarazzo, 1752, Conjunto 2308/2309, Agua Branca
São Paulo - SP I CEP 05.001-200 I Tel: 11 380

Lcz



SugestOes de Estrategias

A solidariedade do povo brasileiro é comumente aclamada mundialmente, mostrando que o pals é formado

por pessoas de trato gentil e preocupadas corn o prOximo.

A comunicaçao pode se apropriar deste discurso prornovendo os resultados de arrecadaçäo e por

consequência, ampliar as quantidades conseguidas corn as doaçoes.

Espaços televisivos são grandes aliados nesta prática e p04km ter este conteüdo, sobre arrecadaçAo de

alisuentos distribuidos em diversos produtos comunicacionais além dos tradicionais espaçosjomallsticos, em

telejornais.

E possivel, por exemplo, inserir durante a programaçAo de programas que misturam o entretenimento corn

C nformaçAo a mensagem sobre a doaçAo, convidando apresentadores renomados, César Filho, Fatima

Bernardes, entre outros, a usarem suas vozes e irnagens para a convocaçAo.

. Av Francisco Matarazzo, 1752, Conjunto 2308/2309, Agua Branca

São Paulo - SP I CEP 05.001-200 I Tel: 11 3807.6146
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Data: 14/04/2021

Veiculos: CNN/Gil Radio Peào Brasil/ TVcultura site/A Cidade On

Programasleditorias: NacionalfNotIeias/ São Paulo/ NotIcia/ Cotidiano

Titulos das materias: Governo de SP isentarã moradores de ma de eobrança no Born Prato ate 31 de julho/

Governo de SP prorroga gratuidade do Born Prato ate 31 dc juiho para moradores em situaçAo de ma do

estado/Programa Born Prato, em São Paulo, ajuda no combate a fome/ Bom Prato: SP prorroga oferta de 3

refeiçöes per dia e gratuidade a populacao de ma ate 31 de juiho/Govemo de SP prorroga oferta de trés

refeiçôes por dia no Born Prato ate juiho

Regiöes: Nacionall São Paulo/São Paulo/ São Paulo/Campinas

/eiculaçOes: Positival Positiva! Pos —_ostiva/Pusllva

Auálises

A isençAo para cerca de 15 mil pessoas em situaçAo de ma continuarern a ser alimentadas nos restaurantes

Born Prato são noticia nos portais 01, Radio PeAo Brasil, site de noticias do site da TV Cultura (localizado

no portal UOL) e CNN.

A açAo ira garantir que a populaçao de ma continue acessando ao rnenos trés refeiçOes diárias, que tambérn

foi destaque no site Cidade On (Campinas) oferecidas nos restaurantes, antes cia medida, as pessoas em

situação de vulnerabilidade extrerna desembolsaram diariamente cerca de R$2,50.

Pontos Positivos

E nitida a necessidade de famflias, em diversos nIveis sociais, de apoio e acoihitnento, mas o nümero de

pessoas ern situaçAo de vulnerabilidade cresceu e também assumiu outro perfil. Ainda que o material mostra

o esforço da gestAo para promover dignidade por meio da alimentaçAo, o fato é que o pai quc tern trés filhos

e cstá sern emprego precisaria de R$ 10,00 para alimentar sua familia, o que näo seria possivel durante a

pandernia.

A hurnanidade da ação flea clara no tratamento do tema e na ampliacAo per prazo indeterminado do serviço

de restaurante ern trés refeiçOes.

Riscos a Imagem

Complicado chamar de ‘beneflcio’ a liberaçAo de alimentos para quem nAo está conseguindo manter a

seguranca ailmentar.

• Av Francisco Matarazzo, 1752, Conjunto 2308/2309, Agua Branca
Sào Paulo - SP I CEP 05.001-200 I Tel: 11 3807.6146
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A cornunicação deve estar atenta ao uso de palavras e principalmente ao mornento delicado pelo qual o

mundo está passando.

SugestOes de Estratégias

O Born Prato merece urn grande reconhecirnento e cada urn dos cozinheiros e pessoas que estiverarn

presentes durante a pandemia precisarn ser lembradas.

Por isso, seria interessante que a cornunicaçAo fizesse urn contato corn a produção de prograrnas de culinária

corno Ma Maria Braga e convidasse a apresenladora para conhecer e realizar urn dia de visita em urn Born

Prato escoihido.

Pambém e valida a gravaçäo de urn video corn apresentaçAo de dicas de receitas nutritivas e econornicarnente

viáveis para inclusâo no site d.a pasta. Este trabaiho pode ganhar reforço corn a sua divulgaçAo via redes

sOcias da Secretaria de Desenvolvirnento Social.

Outra ação irnportante é a divulgacAo de balanço de nürneros de pratos oferecidos no Born Prato, pessoas

impactadas. Alérn da divulgaçAo de endereços do Born Pram no estado de São Paulo, propiciando açAo de

comunicaçAo regional nas 16 regiOes administrativas do estado.

. Av Francisco Matarazzo, 1752, Conjunto 2308/2309, Agua Branca
São Paulo - SP I CEP 05.001-200 I Tel: 11 3807.6146
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Data: 15/04/2021

Velculos: TV Cultura/ TV Globo/Diário do Transporte/NotIcias Concursos

Programas/editorias: Jornal da CulturaISP 1 EdiçAo/ Econornia

Titulos das matérias: Born Prato: DistribuiçAo de trés refeiçOes diárias em SP é prorrogada ate 31 dejulho/

Governo amplia cornida de graça no Born Prato da capital!Ernenda ao ‘Bolsa do Povo’, projeto do govemador

Doria, inclui gratuidade no Metro por quatro meses/Bolsa do Povo 2021: Govemo anuncia auxulio de R$ 500

Regioes: São Paulo/São Paulo/São Paulo/Nacional

Veiculacks: Positiva/Posklva/NegativaIPosfflva

knálises

São duas matérias televisivas que mencionam o Born Prato e as medidas ernergenciais adotadas durante a

pandemia para o funcionarnento dos restaurantes populares rnantidos pelo Govemo de São Paulo.

No telej ornal da TV Cultura uma matéria sobre a ampliacAo no nürnero de refeiçOes servidas no Born Prato

destaca que os locais estAo tambérn entregando refeiçOes gratuitas pan a populaçAo de rim.

Já a Globo, em nota coberta cornenta que haverã alimentação no Born Prato aos finais de sernana e feriados.

0 Diário do Transporte fala sobre a ernenda substitutiva apresentada pelo Partido dos Trabathadores (PT) ao

projeto de Lei n° 221, que institui o “bolsa povo” anunciado como projeto de enfrentamento a pobreza no

Estado. Os deputados do partido de opçAo alegam que e preciso incluir os projetos que tramitam em separado

e tentar apoiar rnais a populaçao de São Paulo, incluindo a gratuidade do transporte püblico. Jáo site Noticias

e Concurso a infonnaçào é de que o projeto “Bolsa Povo” dará beneficios de R$500,00 por familia.

Pontos Positivos

Ainda que sejam materiais curtos, a televisAo tern urn grande alcance e ë vista por milhares de pessoas, por

esse motivo, ha uma grande força na presenca do terna na televisAo.

Riscos a Imageni

Não ha risco a imagem da organizaçAo.

SugestOes de Estratégias

Dentro do processo de trabaiho para atender as famIlias em vulnerabilidade em todo o território paulista a

cornunicaçao precisa trabaihar em consonãncia corn as medidas da gestAo para que o tema não se perca em

Av Francisco Matarazzo, 1752, Conjunto 2308/2309, Agua Branca
São Paulo - SP I CEP 05.001-200 I Tel: 11 3807.6146



releases e infonnaçôcs que mencionarn, mas que Mo promovern urn efetivo ganho de imagem para o

Governo de São Paulo.

Para isso, a assessoria tIe cornunicaçAo precisa estar atenta para as diferenças regionais do Estado de São

Paulo, e manter a construção de textos corn dados regionalizados, não apenas corn nGrneros rnais corn

histórias locais que podern rnelhorar o entendimento sobre o prograrna e ate rnesrno a adesAo da população

alvodaaçAo.

Por exernplo, e rnuito provável que a populacilo tIe Santos tenha conhecimento do local do Born Pram e que

haja urna pessoa que trabaihe no local corn carinho e participou da histOria do Born Prato. Esta oportunidade,

ou essa história humana, que se confunde corn a do trabaiho pode ser urna pauta irnportante e que rnostre que

Q trabaiho de colaboraçAo corn a população rnais vulnerável e feito por urn conjunto tIe açOes.

•
Av Francisco Matarazzo, 1752, Conjunto 2308/2309, Agua Branca
São Paulo - SP I CEP 05.001-200 I Tel: 11 3807.6146
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Data: 05/05/202 1

Velculos: CNN! Gil TV Diário

Programasleditorias: Nacionall São Paulo! NotIcia

TItulos das matérias: SP distribuirá cartão corn R$ 100 para pessoas vulneraveis fazerem compras

/Govemo de SP anuncia distribuiçAo de 50 mu cartOes alimentacão de PS 100 pan farnIlias vulnerãveis do

cstado/ Prograrna ‘Bolsa do Povo unifica seis projetos soclais já existentes do Governo de SP

Region: São Paulo! São Paulo! Mogi das Cruzes e Regiao

VcicuIaç6es: Positiva/ Positiva) Neutra

(Anailses

0 porta Gi e o portal da TV CNN noticiarn o Iançamento do CartAo Alirnento Solidario Superessencial que

integra o programa de açöes do Piano Alimentar Estadual e o Projeto Alimento Soiidário da Secretaria de

Desenvolvimento Social.

Será disponibilizado R$ 100,00 mensais para farnilias vulneráveis comprarem alimentos em redes de

supermercados cadastradas no prograrna.

A aprovação na Assembleia Legislativa do projeto que unifica 6 programas do governo do estado, criando o

“Bolsa do Povo” foi notIcia no jornal de televisao da Globo na regiAo dc Mogi das Cruzes.

Pontos Positivos

A CNN e o Gi caracterizam de maneirapositiva os esforços do Govemo do Estado de São Paulo ao levarem

tema da distribuiçAo de renda pan os seus espaços.

o Gi publica uma matéria bastante completa que fala muito alem da bolsa, mostrando também a distribuiçao

de alirnentos e os programas de atendimento emergencial que estAo em andamento pan atender a populaçflo.

Riscos I Imagem

Mesmo em canais historicamente crIticos ao trabalho do govemo estadual, nAo houve nenhuma açAo que

imprima risco a imagem dos programas e da gestAo estadual.

SugestOes de Estrategias

Enquanto ha urn esforço cia imprensa pan cobrir cada urn dos mornentos de crise em andamento, também

deve haver por parte da assessoria de imprensa urn esforço para conseguir encontrar caminhos alternativos

pan fligir do factual e assim promover ganho de imagem consistente e contInuo.

•
Av Francisco Matarazzo, 1752, Conjunto 2308/2309, Agua Branca
São Paulo - SP I CEP 05.001-200 I Tel: 11 3807.6146



Par este motivo, a assessoria de imprensa deve olhar para fora e trazer outras perspectivas para a divulgaçAo

de projetos e releases, corno ë o caso do Prospera Jovem, programa de empreendedorismo do Governo do

Estado.

Por exemplo, ha muitos coaches corn canais bern seguidos e acompanhados par rnilhares de pessoas. Urn

exemplo, é o do ex-técnico de vôlei, Bernardinho. Corn rnilhares de seguidores, muitos jovens ele poderia

falar sobre o projeto e rnostrar corno essa segunda tunna do Prospera Jovern será arnpliada apes o sucesso

alcançado corn a primeira turrna.

Av Francisco Matarazzo, 1752, Conjunto 2308/2309, Agua Branca

São Paulo - SP I CEP 05.001-200 I Tel: 11 3807,6146.
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Data: 02/06/2021

Veiculos: ABC do ABC! ltupeva NotIcias

Programas/cditorias: Local! Noticias

TItulos das matérias: Governo de SP lança programa de geracAo de renda e autonomia para mais

vulneráveis/ Prefeito em exereicio participa de lançamento do programa estadual ‘Impulsiona SP’

Regiöes: Regiao do ABC/ Itupeva

VeiculaçOes: Poskin/Nentra

Análises

) lançamento do programa Impulsiona SP é noticia no portal da Prefeitura de Itupeva e no jornal ABC do

ABC na regiAo de Santo André. 0 destaque em Itupeva, flea pan a presenca do prefeito em exercicio que,

ao lado do governador JoAo DOria, elogiou a medida.

0 prograrna tem como foco a inserção dos jovens no mundo do trabaiho por meio do emprego formal, do

empreendedorismo e de empreendimentos solidários focado nos jovens de baixa renda. A ação está sendo

desenvolvida pelo Governo do Estado de São Paulo em pareeria corn SEBRAE-SP e o Centro de Integração

Empresa Escola (CIEE).

Pontos Positivos

As atitudes de uniao corn forças do terceiro setor sAo pontos de atenção parao born desernpenho do govemo,

que une em várias frentes projetos e açOes para prornover açOes de retomada fmanceira em todo Estado.

, tambem importante a participacão de prefeitos nesta empreitada, ja que as atividades sO ocorrem se

houver uniAo de todos para o desenvolvimento das atividades.

Riscos a Imagem

NAo foi detectado nenhum risco a imagem do governo ou da Pasta de Desenvolvimento no material analisado.

SugestOes de Estratégias

São todos os programas e projetos impulsionados e eriados pelo govemo de São Paulo para interagir corn os

cidadâos durante a crise, que pode gerar grande conllisAo na cabeça de quem precisa e de quem acompanha

as açOes do governo.

Av
Francisco Matarazzo, 1752, Conjunto 2308/2309, Agua Branca

São Paulo - SP I CEP 05001-200 I Tel: 11 3807.6146
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Cabe a comunicaçAo da Secretaria de Desenvolvirnento Social sanar e esciarecer essas düvidas. Urna

possibilidade é manter urn site corn todos os programas e projetos, divididos em urna linha do tempo corn

urn designer que mostre, por rneio de cores pan quais püblicos estAo destinadas cada açAo.

Esse portal, teria rnuitos dados e precisaria contar corn todas as informaçOes que esciarecem e methoram o

entendirnento dos usuarios dos serviços da Pasta e dos prograrnas.

No rnesrno portal, haveria urn link que charnaria para urn hotsite, corn dados e inforrnaçOes sobre as

carnpanhas em andarnento, corno a de arrecadaçAo de alinwntos nos postos de vacinaçào.

Av Francisco Matarazzo, 1752, Conjunto 2308/2309, Agua Branca
São Paulo - SP I CEP 05.001-200 I Tel: 11 3807.614
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Data: 09/06/202 1

Velculos: Diário do Ribeiral Portal de Cananëial Portal de Apiai/ Portal Bertioga

Programas/editorias: Cidades/ Noticias/NotIcias/ Noticias

TItulos das matérias: Governo do Estado abre inscriçOes para o Programa Prospera Jovem 2021 /Prefeitura

Municipal de Cananéia e Departarnento de Assistência e Desenvolvimento Social em parceria corn

Governo do Estado abrern inscriçOes para o Programa Prospera Jovern 2021/ Atencão jovens do 2°c 3° ano

do ensino médio regular, corn renda familiar de ate meio salário rnfrimo por pessoa estAo abertas as

inscriçOes para o Programa Prospera Jovern!/ InscriçOes para o prograrna Prospera Farnilia encerram nesta

sexta-feira (11)

(legmes: Vale do Ribeira/ Cananéia! ApiaIlBertioga

Velculacöcs Positwal Neutra/Neutra/Neutra

Anilises

Nesta análise serão verificadas notIcias publicadas em portals oficiais dos govemos municipais que

receberam o programa Prospera Jovem, que tern como principal püblico alvo alunos do 20 e 3° ano do Ensino

Médio de cidadcs do Vale do Ribeira.

As prefeituras das cidades de Apiaf e Cananéia publicam textos infonnativos em seus portais sobre o

programa da Secretaria de Desenvolvirnento Social, que cstá focado ern planejamento, ernpreendedorismo c

suporte financeiro aos jovens, para proporcionar mobilidade social, alérn de incentivar a manutenção e

conclusäo do Ensino Médio.

no velculo jomalIstico Diario do Ribeira, o texto publicado é idéntico ao disponIvel no site oficial do

prograrna, conta tambérn corn fala da secretãria de Desenvolvirnento Social de São Paulo, Celia Parnes.

Em Bertioga, o prograrna anunciado no portal de notIcias oficial da cidade é sobre o Prospera Familia, que

usa a rnetodologia do empreendedorisrno pan fornentar a autonornia entre as pessoas de baixa renda.

Pontos Positivos

A comunicação püblica tern corno premissa inforrnar os cidadaos e prestar esclarecirnentos. Porérn, näo pode

se deixar para segundo plano a caracteristica de publicizaçAo que é alcançada por meio do uso de canais de

noticia oficial.

A publicidade tambérn é uma area da cornunicação que tern a importante relevância de garantir que urna

mensagem, ern geral positiva, chegue ate o interlocutor.

• Av Francisco Matarazzo, 1752, Conjunto 2308/2309, Agua Branca
São Paulo - SP I CEP 05.001-200 I Tel: 11 3807.6146
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Assim, cabe ressaltar a relevância de espacos de notlcias nos sites oficiais que sâo tambérn de uso dos

cidadAos.

Riscos a Imagem

NAo foi detectado nenhurn risco a imagem do governo ou da Pasta de Desenvolvirnento no material analisado.

Sugestöes de Estratégias

0 piano estratégico de implementaçAo pode ter como foco regiOes especifleas do estado e em todos os

materials analisados usa-se termos como: empreendedorismo e suporte financeiro, mas se olharmos para uma

hmilia que eslä lutando pelo seu sustento, quanto essas palavras gerarn real sentido para as pessoas?

Por isso, o pIano de comunicaçao precisa levar esse conteüdo de forma a ser entendida, absorvida e utilizada.

Uma proposta seiia buscar os centros comunitarios como ponto de partida para a divulgaçAo do tal

“empreendedorismo”

Cartazes formulados especialmente para o püblico do Vale do Ribeira, em grande maioria formado por

pessoas com vivências na zona rural, falariam sobre o que significa empreender e como ter prazer em urn

trabaiho gerado pelas próprias mdos”. Veja, näo se trata de artesanato, apenas, mas também de

reconhecimento do produto que ë produzido pelo trabaihador e entregue pam o consumidor. Os jovens

precisam estar mais conscientes do real significado do empreender, ate para que o programa seja urna

realidade possIvel de enxergar.

Fixados os cartazes, encontrados os possIveis interessados, a Secretaria de Desenvolvirnento Social, em

Qarceria com as lideranças locals indicaria as pessoas mais aptas a seguir com o projeto e a assessoria de

cormmicaçAo passaria a acompanhar essas pessoas, gerando conteüdo constantemente que futurarnente

podem ser usados na publicaçäo de urn livro contando toda a histOria do Prospera Jovem.

•
Av Francisco Matarazzo, 1752, Conjunto 2308/2309, Agus Branca
São Paulo - SP I CEP 05.001-200 I Tel: 11 3807.6
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Data: 15/06/202 1

Veiculos: MEON/ 0 Regional Online! A Cidade On

Programasleditorias: RMVaIe/ MunicIpios/Politica

TItulos das matérias: Secretária de Desenvolvirnento Social do Estado de São Paulo recebe a Metrópole

Magazine e Meon Turismo/Governo de SP lança Prospera Jovem 2021 para 2 mu estudantes/Prefeitura

anuncia que Born Prato rnudará de endereço

ReglOes: Vale do Paraiba/ São PedrofRibeirAo Preto

Veiculacöes: Posltiva/Positlva/Negadva

Anélises

0 prograrna que tern como objetivo promover a mobilidade social de 2 mu estudantes e 6 chasnado de

Prospera Jovem, teve sua 2° ediçAo lançada em Pariquera Açu, noticia o site 0 Regional. Corn investimentos

de R$ 2,5 milhOes, o lançamento do programa contou corn a presenca do governador e secretária de

desenvolvimento social de São Paulo - JoAo Doria, Celia Parnes.

A Revista Meon publica nota social sobre as irnpressöes da secretária Celia Panes sobre a evoluçao do

periódico.

Em Ribeirao Preto, o site Cidade On critica a mudança de endereço do Born Prato, que segundo a publicaçao

ainda nAo tem novo endereço divulgado.

Pontos Positivos

A5 açôes coordenadas de ação do Vale do Futuro, programa do Estado pan avanco cia regiAo do Vale do

Ribeira são bern exploradas no material de divulgação do jornal 0 Regional.

E muito válido quanto os meios de comunicaçAo conseguern transrnitir a grande açAo que o govemo está

desenhando e não apenas a açAo pontual, o que pode lirnitar a percepçAo.

Riscos I Imagem

0 possIvel fecharnento do Born Prato de RibeirAo Preto 6 urna crise que pode se tornar grave a partir de

boato, ja que a rnatëria Mo fala de previsAo de fechamento e nern mesrno de urn novo local pan o atendirnento

cia populaçao.

Em tempos severos de ajustes do jornalismo a realidade das noticias falsas, 6 preciso observar corn atenção

a publicaçAo de sites regionais e chamá-los para a responsabilidade corn a informação.
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SugestOes de Estratégias

0 prograrna Prospera Jovern, utiliza uma metodologia exclusiva e adaplada A realidade dosjovens

brasileiros que querern ser lideres em suas comunidades.

A cornunicaçAo pode se apropriar desta Iógica e buscar espaços de divulgaçao corn os atuais ilderes presentes,

principalmente, no rneio digital.

Ha grandes canals de lideres brasileiros, corno o do humorista Whiridersson Nunes, que podern ser locals

interessantes para que seja feita uma parceria a firn de orientar osjovens quanto a rnetodologia do programa

e corno é preciso estudar para ser urn Ilder merecedor do cargo.

Urna parceria corn o hurnorista, poderia ainda falar sobre a irnportância da saüde rnental e que a farna, nAo

‘
)ignifica a realizaçao de ideais.

No caso da rnatéria corn teor negativo, veiculada no portal Cidade On, ë fundamental que a assessoria de

irnprensa da Secretaria de Desenvolvirnento Social entre ern contato corn a redaçAo do site e esclareça os

motivos da rnudança de endereço em RibeirAo Preto. Tambérn ë fundamental que se informe ao referido

veiculo de irnprensa urn levantamos corn os nñmeros atualizados do projeto no ãmbito estadual e na regiAo

de Ribeirâo Preto.

• Av Francisco Matarazzo, 1752, Conjunto 2308/2309, Ague Branca
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Data: 16/06/2021

Veiculos: 01/ Rede BCN/ NewsLocker

Programas/editorias: Itapetininga/LocallNotIcias

Titulos das rnatérias: RibeirAo Grande e Tapiraf abrern inseriçöes pan programa ‘Prospera Jovem’/

RibeirAo Grande e Tapiraf abrem inscriçôes para programa ‘Prospera Jovem/ Ribeirao Grande e Tapiral

abrem inscriçoes pan prograrna ‘Prospera Jovem’

ReglOes: Itapetininga e RegiAo/ São Paulo/ Itapetininga

VekuIaçlcs:Positha/?osltivalPositfri,

finãlises

Os velculos de comunicaçAo portal Gi, Rede BCN e NewsLocker noticiaram o projeto do govemo estadual

chamado Prospera Jovem.

Corn o objetivo de ajudar jovens do Ensino Médio a planejarem os prOximos passos da vida profissional o

prograxnajá estA sendo implernentado em todo o estado e teve o nümero de vagas pan as regioes de RibeirAo

Grande e Tapiraf ampliadas.

O projeto também é realizado em outras 20 cidades que integrarn a regiAo do Vale do Ribeira.

Pontos Positivos

O incentivo da nova geraçAo é urn ponto importante para a gestAo dos governos. Essa modalidade de apoio

ao jovern que olha de fonna integral pan o desenvolvirnento de habilidades empreendedoras é urna salda

importante pra aquele que estAo chegando a vida adulta.

A distribuiçAo de vagas para uma regiAo corn a de Itapetininga ë sernpre urn tema louvável e que merece

espaço na imprensa.

Riscos a Imagem

NAo ha risco a imagem da pasta ou do governo do Estado de São Paulo.

SugestOes de Estratégias

o Prospera Jovem está focado em atender urna faixa bastante especIfica da populaçAo e quer levar para este

püblico, mais do que oportunidade de trabalho, mas a esperança 4k urn flituro meihor.

Por este motivo, a comunicaçilo precisa ir além na hora de trabaihar inforrnaçOes referentes ao programa.

C )Um piano de cornunicaçilo que comece corn tuna “celebridade” da periferia, corno a MC Sofia, que tern a

—
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idade parecida corn a dos jovens que serâo contemplados, pode ser urna saida parao assunto ganhar espaço

nas conversas entre o püblico alvo.

A MC Sofia poderia usar sims redes sociais para divulgar dados do serviço, horário e locais para inscriçAo,

locais de atendimento, valores de repasse. Tudo isso fixado no feed de noticias da canton. Outra açAo, que

poderia incorporar mais figuras jovens e que tern espaço nas redes sociais, seria utilizar os stories,

ferratnenta que mantém por 24 horas utna mensagem no ar, para falar de esperança no futuro. Abrir uma

enquete corn os jovens e assim abrir urn canal de cornunicaçAo que pennita que haja urna aproximacAo da

rnensagern do governo corn as rnensagens que estAo circulando dentro das escolas.

. Av Francisco Matarazzo, 1752, Conjunto 2308/2309, Agua Branca
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Data: 17/06/202 1

Velculos: MetrOpoles/ G1/ Agora São Paulo/ UOL/TV Cultura

Programas/editorias: Brashh São Paulo/ Grana/ Econonila! Jornal da Cultura 10 ediçAo

TItulos das matérias: Governo de SP apoiará famIlias de baixa renda corn vale gas de P.S 300/ Govcrno de

SP lança ‘Vale Gas’, programa pan auxiliar familias de baixa renda a comprar botijao/Governo do Estado

de SP lança vale-gas de R$ 100; veja corno saber se tern direito/ São Paulo lança prograrna “Vale-gas” para

ajudar na compra de botijAo/Governo de São Paulo lança Programa Vale Gas

RegiOes: Brasilia/São Paulo/São Paulo/ Brash! São Paulo

VeiculaçOes: PositivalPositivalPositival Positiva/Positiva

Análises

Os portals G1 e UOL, os dois de maior circulação no pals, noticiam a açao do Govemo de São Paulo na

distribuição de ‘vale gas’ para a população carente do Estado.

O impresso Agora São Paulo, que circulava na capital paulistana, acrescenta na matéria o que a população

deve fazer para verificar se está apta a receber o beneficio que será pago em 3 parcelas de R$100 cada.

Por fim, no Portal Metrépoles que circula, principalmente, na capital federal, Brasilia, mas rnantém sucursais

em todo o pals, o tema do gAs é novamente publicizado destacando o valor geral de investimento, na casa

dos R$30 milhOes.

Ainda hA nesta analise e nota do jornalista da TV Cultura, que apes o evento realizado no PalAcio dos

Bandeirantes, entra ao vivo nojornal da Cultura, noticiando a emissAo do vale-gas em São Paulo pan familias

C )ie baixa renda.

Pontos Positivos

Enquanto o Brasil caminhava para uma crise econômica sern precedentes, o govemo de São Paulo colocou

R$30 zuilhOes na economia para prornover qualidade de vida aos cidadAos, esta mensagem é poderosa e de

extrema importância.

Os materiais divulgados nos velculos de comunicaçâo: MetrOpoles, Gi, Agora São Paulo e UOL são todos

ernergenciais mostrando que o govemo do Estado de São Paulo segue atento As necessidades mais urgentes

dopovo.

Av Francisco Matarazzo, 1752, Conjunto 2308/2309, Ague Branca
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Riscos a Imagem

Mesmo em canals historicamente criticos ao trabaiho do governo estadual, nAo houve nenhurna aço que

imprima risco a atuaçäo do govemo estadual.

Sugestoes de Estratégias

A distribuiçAo de auxilios foi urn dos grandes diferenclais da gestilo tIe crise implernentada no govemo do

Estado de Sâo Paulo se cornpararrnos a situação apenas corn o Govemo Federal.

Contudo, enquanto politicarnente e intemamente, ha urn ganho de irnagem, extemarnente o Brasil seguiu

- perdendo investidores e corn Irnagem tIe caos sendo replicada pelos periódicos intemacionais.

( A Secretaria de Desenvolvirnento Social pode, por meio de veiculos especializados em açöes humanitárias,

divulgar o que vem sendo realizada, como estA sendo iinplernentado e principalmente como estes projetos

ernergenciais ligarn-se a outros como o Prospera Jovern, que segue atuando paralelamente as dificuldades

que as familias estAo encontrando em rnanter alirnentos e gas em casa.

Essa açào em veiculos especializados e preferencialmente ligados a grandes entidade intemacionais como

ONU e UNESCO poderá inclusive proporcional apoio de outros locals, além de mostrar para outras partes

do mundo que o Brasil segue se organizando e mantendo jima forte atuaçAo na causa humanitária.

S
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Data; 18/06/2021

Velculos: Noticias Concurso/ SP RepórterlDiário do Grande ABC/ 0 Regional

Programas/editorias: Educaçào/TaboAo da SerralSetecidades/ Cidades

Titulos das matérias: Govemo de SP lança Prospera Jovem 2021 para2 mu estudantes/ Taboao cia Serra,

Embu das Artes e mais 80 municIpios serâo beneficiados corn Programa Vale Gas/Vale-Gas deve

beneficiar 35 mu pessoas na regiAo/SP lança vale gas que vai beneficiar 500 mu pessoas em situaçAo dc

vulnerabilidade

RcgiOes: NacionailTaboAo cia Serra/Santo André/Vale do Ribeira

Análises

o portal nacional que compila informaçAo de concursos publicou tuna notIcia sobre a abertura de inscriçôes

para o programa Prospera Jovern.

o material explica como Ira fi.incionar a rnatrIcula pan alunos que estAo cursando o ensino rnédio na rede

estadual de São Paulo.

Osjornais Diario do Grande ABC, SP RepOrter e 0 Regional publicarn matérias sobre a distribuiçAo do Vale

Gas, programa de proteçAo social do Govemo de SP que rá coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento

Social corn investirnento de mais de R$3 1 milhOes, alcançando urn total de 82 municIpios.

Pontos Positivos

fr divulgaçAo do Prospera Jovern em urn jornal de concursos é rnuito interessante pois atinge pessoas

interessadas especificarnente no tema educaçAo e também em empregabilidade.

E cornurn ver esse tipo de publicaçAo ser altamente cornercializada, ainda de forma irnpressa, o que tambern

ê urn diferencial do trabaiho.

Riscos a Imagem

NAo ha risco a irnagern.

SugestOes de Estratégias

Urna das principals formas encontradas pelos jovens se inforrnarem é utilizando a rede social chinesa TikTok.

E no espaço de urn minuto de videos, que rnuitas inforrnaçOes são passadas e cornpartilhadas, principalmente

)or aqueles que tern rnais de 8 anos de idade.

• • Av Francisco Matarazzo, 1752, Conjunto 2308/2309, Agua Branca
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Por isso, pan propagas a divulgaçao do Prospera Jovem parao püblico a que ele estA voltado, a comunicaçâo

deve ter urn olha transversal pan esta rede social e solicitar apoio de jovens que já participam do programa,

buscando a criaçAo de conteüdos que mostrem o funcionamento cia açAo.

Poderiarn ser videos de urn mliuito que tragarn a imagem do jovern no progrania, em aulas e conversas e no

desenvolvimento de seu projeto de vida Na legenda dos videos sempre teria o site pan inscriçao da nova

turma.

A assessoria de imprensa pode ampliar esse trabaiho para a rede social vizinha, corn o nome Kwai, também

rnuito utilizada porjovens.

.

S
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Data: 22/06/2021

Velculos: ABC do ABC! 01

ProgramasIeditorias: Cidades/Bertioga em Movimento

TItulos das matérias:Vale Gas beneficiará 3 mu farnilias em Santo André! Inscriçoes do “Prograrna

Prospera Farnflia” seguem ate sexta (18) em Bertioga

Regloes: Regiao do ABC! Bertioga

Velculaçoes: PoslthAIPösitita

Anuilses

(P site ABC do ABC noticiou a distribuiçao de vale gas pelo Govemo do Estado pan as famIlias em situaçAo

de vulnerabilidade e que residem em São Paulo.

Já no site 01, urn informe publicitário da Prefeitura de Bertioga explica como funciona a inscriçAo para o

programa “Prospera FamIlia”que ira beneficiar 420 famIlias corn auxulio que sera depositado diretamente

na conta bancária do familiar responsavel, pan que possam se manter e adquirir hens de consurno.

Pontos Positivos

Ainda que seja urn informe publicitário o conteüdo publicada no GI é de extrema irnportãncia para a

divulgacão da rnedida de

Riscos a Imagem

NAo ha risco a imagem da Secretaria.

SugestOes de Estratégias

São tantos os programas e projetos impulsionados e criados pelo govemo de São Paulo para interagir corn

os cidadAos durante a crise, que é comurn ver as pessoas confusas corn tantas informacoes.

E tarnbém comurn a prática das assessorias de comunicaçâo püblica de manterem textos serneihantes, isto

é, releases quase idénticos que são disparados de forma homogênea para todo o Estado de São Paulo, as

vezes mudando apenas o tItulo com algurna caracterizaçAo regional para lidar com o tema.

Cabe a assessoria de cornunicaçao da Secretaria de Desenvolvimento promover de maneira cuidadosa e

pontual a divulgaçAo de cada projeto. Uma ideia e traçar urna estratégia, que seja prOxirna da proposta do

Prospera Jovem, usando como ponto de partida a regiAo do Vale do Ribeira. Prirneiro dando urn passo

certeiro em direçAo da comunicaçAo 360, corn açOes que englobam caracteristica do trabaiho de assessoria

•
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de imprensa, mas também de uso de novas teenologias digitais, apoiando as decisôes em dados e checagens

de informaçöes.

Os dados das inforrnaçOes que nortearAo a estratégia podem vir da elipagem constante e verificaçAo dos

conteüdos. As análises podem ser feitas por equipes especializadas j untaniente corn os técnicos do setor

püblico quejá conhecern o encaminhamento das açOes.

E preciso reconhecer o quanto o trabatho dos funcionários püblicos de carreira são iniportantes e podern fazer

parte da estratégia cornunicacional.

Av Francisco Matarazzo, 1752, Conjunto 2308/2309, Aqua Branca
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Data: 28/06/2021

VeIculos: FDR.cornl Blog FinanZero/ R7/Mix Vale

ProgramasIeditorias: Local!Cotidiano/O que é que eu faço Sophia?/ Beneficios

Titulos das matérias: Reveladas as regras para receber vale-gas de R$ 100 em SP a partir de julho! Como

se cadastrar no auxilio Vale G 2021? /Onde se inscrever pan receber o vale-gas de ItS 100? Tire

düvidas/ Auxilio de R$ 100 para Vale Gas: Veja se voce pode receber do governo

ReglOes: São Paulo! Nacional!Nacionail Vale do Paraiba

VekUIacOcs: Neutra/NeuthjlNiUfr&NëUtflI

A.nálises

São Paulo passou a conceder valores para auxiliar as famulias na compra de gas, conforme rnformou os

veiculos FDR.com, Blog FinanZero, MixVale e R7.

o prograrna foi criado corn o objetivo de auxiliar as familias carentes afetadas pela covid-19, o beneflcio

passou a ser liberado corn urn valor de R$ 100 a partir do més dejuLho. 0 R7 explica o passo a passo sobre

corno conseguir este valor pelo Governo de São Paulo, assirn corno o site FDltCorn. 0 cadastramento dos

interessados estava disponIvel na internet.

Pontos Positivos

E iniportante pontuar que corn exceção do portal R7, os dernais sites são voltados para o setor de economia

O que também é muito positivo pan uma medida polltica.

QAte mesmo no R7, a coluna em que foi publicada a matëria tram exciusivamente de economia doméstica. E

muito relevante para urna medida püblica ocupar outros espaços de discurso.

Riscos a Imagem

NAo foi registrado nenhum fato relevante que cause preocupaçAo corn risco a irnagern da empresa.

SugestOes de Estratégias

Aproveitando que o tema de distribuiçAo de valores para aquisiçAo de gas está ocupando a pauta, a Secretaria

de Desenvolvimento Social pode ocupar o espaço tambérn em outros meio de comunicaçAo.

Atualmente, ha rnuitas in±luencers mais rnaduras e voltadas a estudar as demandas econôrnicas this classes C

e D. Primeiro a assessoria de comunicaçao poderia fazer urn levantarnento para identificar que seriarn os

• Av Francisco Matarazzo, 1752, Conjunto 2308/2309, Agua Branca
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nornes mais indicados para levantar conteüdos sobre o assunto, preferenciahnente no Facebook, rede

caracterizada pelo acesso de pessoas corn mais de 25 anos.

Estes conteüdos poderiam falar sobre corno o valor poderá ser adquirido. Onde ele poderá ser investido,

como as familias podem economizar no uso do gés de cozinha. Enfirn, essas dicas são tambérn urna

oportunidade de trabaihar a dignidade e o conhecirnento entre os cidadaos.

a
h • Av Francisco Matarazzo, 1752, Conjunto 2308/2309, Agua Branca
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Data: 29/06/2021

Velculos: Agenda Brasill A Cidade On!Diário do Nordeste/ IG

Programas/editorias: GerallEconomia/ Pals! Economia

TItulos das matérias: Familias que perderam parentes para covid-19 receberAo beneflcio em SP/ SP

anuncia auxilio de R$ 300 a parentes de vItimas da Covid-19/ Governo de São Paulo lança auxIlio mensal

de R$ 300 pan famflias this vItimas de Covid-19!Doria anuncia auxilio corn 6 parcelas rnensais de R$ 300

pan órfàos da Covid-19

ReglOes: Nacionall RibeirAo Preto! Ceara/ São Paulo

s7*:anroa roslttvifloswva

Análises

O jornal A Cidade On de RibeirAo Preto, Agéncia Brasil, Diário do Nordeste e o portal IG noticiaram o

lançarnento do programa SP Acolhe que ira dar urn suporte as famIlias que perderarn pessoas vitimas da

COVTD-19, serAo investidos ao todo R$20 milliôes.

O governo de São Paulo anunciou em coletiva a envio de valores para quase 11 mil familias atingidas pela

crise sanitäria. 0 foco do projeto é trazer, através de valores monetários, urn conforto pan farniliares que

perderam, pai, mAe, avô, avó, fliho, filha ou outro parente, desde que a morte tenha ocorrido dentro do nUcleo

familiar.

Pontos Positivos

prograrna ë retratado de maneira positiva pela mIdia que estampa também grandes fotos do governador

JoAo Doria ilustrando as matérias.

E nitida a necessidade de familias, em diversos nIveis sociais, de apoio e acoihirnento. Aparentemente, a

midia ficou satisfeita corn a medida.

Riscos a Imagem

Complicado charnar de ‘beneficio’ urn suporte de R$300,00 para quem perdeu urn ente querido. A

comunicaçAo deve estar atenta ao usa de palavras e principalmente ao momenta delicado pelo qual a rnundo

está passando.
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Sugestöes de Estratégias

Urn equipamento importante para propagar a notIcia em massa para as pessoas que estão dentro do püblico

alvo que podera receber os valores pode estar mais conectado ao uso de radios.

E o governo detém uma ferramenta ótima para fazer envio e disparo de materiais corn este tipo de conteüdo

chamada Rádio2.

Preferencialmente, para esta açAo cabe uma conversa sobre corno a familia deve fazer para se cadastrar no

CADUnico, o que e este valor e a quem se destina. Um grande cuidado corn o uso das palavras precisa ser

colocado em prática aqui.

Por este motivo, o entrevistado precisa ser uma pessoa corn treinamento de mIdia e se possivel que ocupe

m cargo técnico. Este cuidado fará corn que o conteüdo possa ser rnais aceito pela populaçAo e evite as

discussôes poilticas que ocorrem em tomo de urn tema tAo sensIvel.

. Av Francisco Matarazzo, 1752, Conjunto 2308/2309, Agua Branca
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Data: 30/06/202 1

Velculos: FDR.com! BolaVIp! Brash 123

Progranias/editorias: LocallCotidianofDireitos do trabaihador

TItulos this matérias: Perdeu urn familiar pan COVID-19? Govemo pretende ihe pagar R$300/JoAo Doria

anuncia auxIlio de R$ 300 para eidadaos que perderam familia para a Covid-19/Governo anuncia

pagarnento de auxllio no total de R$ 1800; consulte se tern direito

RegiOcs: São Paulo/São Paulo/Nacional

VekulaçOcs: PosltivWPositlval Positiva

.&nálises

Na coluna Direito do TrabaThador o portal BrasH 123 noficia a criaçao de urn novo auxIlio, o SP Acoihe que

visa auxiliar a populaçao mais vulneravel que tenha perdido algum parente pan a Covid- 19.

o programa terá investimento de R$ 20 milhOes e prevê auxiliar cerca de 11.026 farnilias em todo o estado.

Os veiculos de cornunieaçao BolaVip e site FDR acrescentam que o auxllio será pago ern três parcelas de

R$300,00, totalizando os R$1 .800,00 anunciados pelo govemo de São Paulo.

Pontos Positivos

Quando urna medida da gestAo não é eriticada nern rnesrno pela imprensa rnais a esquerda do pals, dá para

afirmar que foi realizada urna grande ação.

Este e o caso dos rnateriais analisados que não foram criticados e de quebra derarn espaço pan tuna fala do

kovemador ate rnesrno no Brasil 123, site historicamente critica as rnedidas do govemo Doria.

Riscos I Imagem

Mo ha menção negativa a rnedida do governo de auxilio as farnilias rnais necessitadas e que perderarn

pessoas queridas durante a crise de COVID-19.

Sugestoes de Estratégias

A distribuiçAo de valores pan as famIlias em vulnerabilidade foram a tônica do momento rnais grave da

pandernia e coube a assessoria de comunicaçao fazer a divulgaçAo dos serviços em consonância corn a

necessidade crescente da populaçao.

•
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Porérn, a comunicação precisa ter urn pé no presente e a cabeça no futuro, assim como o governo, por isso,

ao divulgar as medidas de atençAo e tratarnento dado a populaçAo a cornunieaçao deve pensar em urn piano

que atrele os proj etos de empreendedorismo feminino e j uvenil.

Por exemplo, ao anunciar o destino de verba São Paulo Acoihe, que está justarnente ligada ao atendimento

de crianças que perderam os pals, é possivel mencionar a trabaiho do Prospera Jovern, medida corn fundo

educacional que tern o objetivo de colaborar para que sejarn escritos projetos de vida pelas crianças.

Essa menção seria feita no mesmo release a ser disparado pela itnprensa, lembrando que as inscriçOes estAo

abertas e as vagas são lirnitadas.

• • Av Francisco Matarazzo, 1752, Conjunto 2308/2309, Agua Branca
São Paulo - SP I CEP 05.001-200 I Tel: 11 3807.6146
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EXPERIENCIA. CAPACIDADE DE ATENDIMENTO. PERFIL E HABILIDADE DOS

PROFISSIONAIS

A Pridea ComunicaçAo é resultado da uniAo de uma empresa corn rnais de quinze anos de atuaçAo no

rnercado de comunicaçAo, a Atelier de Imagem e Cornunicaçào, corn profissionais da area de teenologia da

informação, agregando dois conceitos: a tecnologia e a inovação, que fat parte do DNA dos novos

flmcionarios, e do conteüdo, marca registrada que fez corn que a Atelier figurasse entre as maiores e mais

relevantes do segrnento.

2Dorn urn aniplo portfolio de produtos e serviços, a Pridea Comunicaçâo conta corn urna equipe

extremarnente especializada e capacitada para enfientar os desafios impostos por clientes de diferentes

areas de atuação. São profissionais corn larga experiência em veiculos de mIdia, corno jornais diários,

revistas semanais, televisao, radio e internet, além de todo conhecirnento e vivéncia de anos de atuaçAo em

projetos de Assessoria de CornunicaçAo e Imprensa ern diversos segmentos.

Alérn disso, a Agéncia dispOe ainda de urn grupo de colaboradores especializados em estratégias e

ferrarnentas digitais, o que perrnitiu a construção e urn novo conceito, o Content Tech, que abarca a

construçAo de narrativas aproflindadas aliadas a wna metodologia amparada em Big Data, que fibs permite

analisar performance e propor soluçOes inovadoras.

Pridea tern expertise no atendimento de clientes da iniciativa privada e do setor püblico, que

desernpenham atividades nos mais diversos segrnentos, fato que fez corn que a empresa criasse processos

diversificados e eficientes de trabaiho capazes de reunirem desaflos extremamente eornplexos. 0

desenvolvirnento de urna visao estratégica diferenciada permitiu que a Agência ampliasse seu rol de

serviços e soluçOes oferecidas ao longo dos anos, fazendo corn que os clientes tenham acesso as mais

rnodernas e atuais ferrarnentas oferecidas no rnercado, aliadas a urna consultoria estratégica permanente e

urna operaçAo agil e efetiva.

Pautada pela convicçâo de que a reputaçäo é o principal valor dos nossos clientes, a Pridea Comunicação

awa por meio de processos altarnente personalizados, garantindo entregas que levarn em conta as

Av Francisco Matarazzo,1752 conjunto 230812309 - Agua Branca
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caracteristicas e especiflcidades de cada urn deles. A Agéncia acredita que a construçAo da imagem está

diretarnente ligada a valores corno empatia e relacionamento. E par apostar nisso, investe permanentemente

na irnersào cuiffiral junto a seus clientes, entendendo que a conquista da credibilidade passa

necessariarnente per urn aprofundarnento do dialogo entre os profissionais envolvidos flOS Proj etos e na

construcAo de uma relaçAo de conflança mütua e consistente.

Esses atributos permitiram a criaçAo de uma agenda importante de relacionamento corn a imprensa de todo

Brasil e corn formadores de opiniao e parceiros que conferern qualidade e solidez aos projetos criados e

implementados ao longo dessa histOria. Amparada pela crença de que a ousadia é matéria-prima para os

C rocessos criativos e que a ética e a lisura sAo nossos rnaiores norteadores, apostamos em

flmcionários e colaboradores e na construção de relaçOes como ponto fundamental de qualquer empreitada.

Equipe: profissionais allnhados as missoes, visOes e valores dos cientes

0 capital humane está no centro das nossas operaçOes. Por isso, construlmos urn time diversificado, corn

habiidades e penis distintos. A experiëncia e competência dos profissionais e colaboradores que atuam na

Pridea emiquecern nossos produtos e services e dinamizam a operaçâo, oferecendo aos clientes urn

repertório qualificado e dinâmico no entendimento dos desafios impostos. A equipe é composta por

profissionais de diferentes areas e formaçoes, come jornalismo, relaçOes püblicas, publicidade, marketing,

design, fotografla, entre outros.

Essa diversidade confere as entregas urn caráter altamente qualifleado e personalizado a partir das

necessidades e perils de cada cliente. Tendo em vista sims competências, as equipes sAo divididas a partfr

de suas areas de atuaçâo, sempre corn foco nas diretnizes estabelecidas per urn nücleo estratégico que

coordena todas as operaçOes e sinaliza a necessidade de mudanças de rumo ou alteraçOes de escopo dos

trabalhos realizados.

Entre os segrnentos que atuarn na Pridea constam: Criaçao de Conteudo linpresso e Digital, Assessoria de

Imprensa, Ante e Design, Redes Sociais, Sites, Gerenciamento de Crise, Monitoramento de Midia, Clipping

de Midia, Media Training, ProduçAo de Conteüdo e Tecnologia, CriaçAo e Produçâo de Videos.\
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Administrativo e TI. Todos eles se relacionam diariarnente e tern seus processos acompanhados e

estabelecidos a partir de ferramentas de gestAo modernas e eficientes, capazes de mensurar os resultados e

as estratégias implementadas em cada projeto.

Fluxo de Traballio: acompanhamento e revisão permanente de procedimentos

A fim de estabelecer fluxos e rotinas de trabaiho eficientes, a Pridea Comunicaçko opera a partir de

dinânilcas que envolvern os profissionais de todas as areas, tanto os que atuarn internarnente como os que

operarn sediados nos clientes. Para isso, são realizadas reuriiOes de alinhamento constantes e oficinas de

0’

)rainstorming que possibilitam novas açOes e ideias a serern incrementadas.

Alérn do acompanharnento permanente da imprensa para mapeamento do noticiário, em especial das areas

de atuação dos clientes, a Pridea atua corn diagnóstico e acompanharnento consistente de boas práticas

relacionadas e benchmarking da concorréncia. Para esta finalidade, também são utilizadas ferrarnentas de

análise das rnIdias sociais que detectam qualquer rnençAo as rnarcas ou temas deterrninados pela equipe de

Monitoramento de MIdia.

Esses procedirnentos possibilitam, para além do controle da saüde da marca, a percepção e o diagnostico de

como a audiência está sendo impactada per açOes relacionadas as atividades dos clientes, permitindo a

irnplementaçAo de novas práticas e a antecipaçAo de eventuais crises.

Ferramentas e Gestao de Processos

Para realizar o acompanhainento e a meihor gestão dos nossos processos, a Pridea Comunicaçao adota urn

rol de ferrarnentas que, aliadas a expertise e interverição estratégica da equipe, permite qualificar os

procedimentos e as entregas realizadas. Por meio do novo conceito de Content Tech, conseguimos

aprofundar a criaçdo de conteüdo corn análises que nos pennitem gerar meihores insights e entregar urna

performance methor nos diferentes canals de comunicacAo dos clientes.

0 método assegura urn monitorarnento ern tempo real dos diálogos envolvendo as marcas e seus gestores e
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permite que haja urna adequaçAo de discurso rápida e eficiente ou mesmo a criaçAo de novas narrativas que

aprimorem essa conversa. Por meio dela é possivel reunir em uma mesma plataforma os resultados de

diferentes canals (imprensa, redes sociais, acessos ao site, entre outros), fazendo corn que tanto o cliente

corno a equipe de cornunicaçao possam mensurar em tempo real o desempenho de diferentes cainpanhas e

açoes de comunicaçAo.

Seguem algumas das nossas ferramentas:

• Dashboard da Pridea ComunicaçAo: análise de performance de campanhas em tempo real por

meio de ferramenta desenvolvida dentro da Agenda e adaptada para a necessidade de cada cliente.
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Desenvolvimento e customizaçao de gráficos via API e aplicados em software próprios, que possibilitam:

• Anilise de dados de anüncios em todas as redes soclais, tais como: CTR (taxa de cliques),

engajamento (atividades dos usuarios), devices (mobile, desktop, smartphones), navegadores,

sisterna operacional (los / Android), dados demográficos (gênero, idade), dados geográficos—

(cidade, estado), comportamentais (fluxo de cliques na un de destino/ taxa de rejeiçâo) e

também a mediçAo em tempo real dos anüncios (evoluçAo de custos, como CPC (custo por
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clique) ou CPA (Gusto por aquisiçao). Alern disso, a Pridea ComunicaçAo consegue analisar

todas as outras rnetiicas que possibilitarn a tomada de decisAo e documentaçAo dos resultados de

urn anüncio e o retomo sobre o investirnento (ROl).

• Arquitetura de IA (Intelligence Artilical)

• ProduçAo de API (Application Programming Interface)

• Construção de customizaçao no software para o segmento (paineis altamente intuitivos)

• Arquitetura de Data Science e Business Intelligence

• Canais de aplicacâo: site, social media, social ads, inbound marketing

• Scup: monitorarnento de marcas, palavras-chave e assuntos nas redes sociais e nos principals sites

de noticias. A partir dela e da experiéncia embarcada pela equipe da Pridea Comunicação é

possIvel acompanhar tudo o que esta sendo falado na internet sobre ternas especificos. A

ferrarnenta tambem perrnite a interaçao corn usuarios no charnado SAC 2.0, a tim de garantir

urn dialogo permanente corn os clientes das marcas, reforçando sua autoridade e relevãncia.

• Postgram: a ferrarnenta possibilita a prograrnaçAo de publicaçôes, bern corno o acompanharnento

de conteüdos no Instagrarn. Por meio da definiçAo de urn perfil editorial e de urn cardápio de

conteüdo definido e aprovado, a Pridea ComunicaçAo consegue atuar nos horários mais nobres

para major impacto junto a audiência de cada cliente, arnpliando as chances de converter essas

mensagens ern engajarnento e relacionarnento corn a marca.

• Bancos de Imagens: corn cadastro ern diversos Bancos de Irnagens, a Pridea consegue garantir 0

meihor rnapearnento de fotos e imagens que condizem corn a necessidade de cada cliente. A 3—
partir desses baneos, a Agéncia criar, desenvolve e entrega artes, peças e conteUdos que rnelhor

se adaptem ao püblico-alvo de cada açào.
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• Widco: entre outras ferramentas de ediçao e tratarnento de videos, a Pridea conta corn uma

ferramenta especifica para criaçAo de videograflas e animaçOes que traduzern de forma célere e

assertiva as mensagens dos elientes. Por meio da criaçAo de urn conteüdo alinhado as

expectativas e necessidades de cornunicaçao, a Pridea adapt.a o texto a uma plataforrna corn

imagens e sorn, ampliando as possibilidades de alcance e repercussAo do conteüdo.

• Ferramentas de EdiçAoNideos e Fotos: a Agenda dispoe ainda de urn rol de programas e

ferramentas de ediçAo e tratarnento de irnagens, seja de foto ou video. A partir delas é possivel

determinar o aspecto visual de campanhas distintas, caracterizando de acordo corn a identidade

visual de casa cliente peças, fotos e irnagens a serern compartilhas corno forma de agregar e

enriquecer o conteUdo nos diferentes canais.

• RD Station: o software é urn irnportante aliado na gestAo de conteüdo e de relacionarnento corn

usuários. A Pridea Comunicaçao investe no aprirnorarnento constante do charnado inbound

marketing, baseado essencialrnente na producao qualificada de conteüdo relacionado a urna

marca ou produto. A ferrarnenta possibilita urna meihor otimizaçAo para os principais sites de

busca (SEO), criaçAo de landing pages e estratégias de geraçAo de leads, disparo e

gerenciamento de e-mail marketing, fluxo de autornaçOes pan relacionarnento, rnonitorarnento

de acesso dos leads em sites, gestão de contatos e de midias sociais. Além disso, é possivel

tarnbérn qualificar análises e relatOrios por rneio dos dados fomecidos e acornpanhados pela

ferramenta.

• Ferramentas de Mailing: a Pridea investe permanentemente na nutriçAo e rnanutençâo de sua

agenda estratégica junto aos principais velculos de imprensa e formadores de opiniAo. Para isso

conta corn ferramentas que auxiliarn na rnelhor performance desses contatos, mantendo os

assessores de imprensa em contato permanente corn setores irnportantes da mIdia.

5-
Contas Pñblicas: experiência e projetos de sucesso

A experiência da Pridea junto ao setor pUblico é anterior a prOpria criaçao cia ernpresa, já que grande parte
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de seus protissionais tiveram práticas pivias relevantes de atuaçâo nesse setor. Diversos colaboradores cia

Agéncia j a atuaram em importantes contas nas esferas federal, estadual e municipal, reunindo uma

bagagem que possibilita o desenvolvimento de estratégias efetivas e inovadoras.

Muitos profissionais do time da fl-idea Comunicação já atenderarn diretamente o Govemo do Estado de

São Paulo, entre as Secretarias de Estado da Educaçao, Saüde e Segurança PUblica, além de organizaçOes

como: Instituto Butantan, Instituto do Cancer, Hospital das Clinicas, Fundaçao para o Desenvolvimento da

Educação (FDE), entre outros. Além de contas páblicas nas esferas federal e municipal, como EMBRAPII

(Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovaçao Industrial), ligada ao Ministério da Ciencia Tecnologia,

(hovaçoes e ComunicaçOes, do Governo Federal, e pastas municipais, como a Secretaria das Prefeituras

Regionais de São Paulo, principal braço de zeladoria cia major cidade da America Latina, a Secretaria

Municipal de Orçamento, Planejarnento e GestAo de São Paulo, a Secretaria de RelaçOes Institucionais e a

Secretaria de EducaçAo do municIpio.

Atualmente, a Pridea Comunicação atende duas importantes entidades ligadas ao Govemo do Estado de

São Paulo: a Artesp (Agencia Reguladora de Serviços Püblicos Delegados de Transporte do Estado de São

Paulo), responsável pela regulaçao de 19 das 20 melhores rodovias do pals, e o Detran (Departamento

Estadual de Trânsito de São Paulo), o maior da America Latina. Em São Paulo, na area pUblica, a Pridea é

responsável ainda pelo atendimento da Cornunicaçao cia Secretaria Municipal de EducaçAo de São Paulo, a

maior do pals, corn quase um rnilhAo de alunos.

A expertise no atendimento a contas püblicas é urn ativo construido ao longo dos quinze anos de atuaçAo cia

Agenda, que tem em sua carteira clientes como a Secretaria de EducaçAo do Estado de São Paulo, entidade

que atendeu por cinco anos, sendo responsável pela Assessoria de Imprensa e Comunicação. Corn urn

püblico de alunos, pais, professores e funcionarios que extrapola a populaçAo de muitos palses, a Pasta

carrega desaflos proporcionais a sua grandeza.

A Pridea Comunicaçio tambérn foi responsável pelo departamento dc CornunicaçAo e Imprensa da

Secretaria de Segurança Püblica do Estado de São Paulo, onde atuou fortemente ainda corn o

Gerenciamento de Crise, aproximando o diálogo corn os diferentes püblicos cia Pasta e criando estratégias
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para informar a populaçAo em meio a grandes catástrofes como o acidente corn 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 area püblica nas três esferas (municipal, estadual e federal) garante a Agéncia

ampla expertise em planejamento estratégico, gerenciamento de crise, proposicão de pautas, atendirnento e

relacionamento corn a midia de todo pals e alcance de resultados significativos. A equipe da Pridea

ComunicaçAo está perfeitamente apta a realizar o trabalho indicado neste edital, corn larga experiéncia na

area, conforme poderá ser observado nos cases e desafios que construImos com Os clientes atendidos ao

tngo desses rnais de quinze anos de histOiia.

A seguir, indicamos algumas das principals soluçOes de comunicação implernentadas pela equipe da

Pridea ComunieaçAo corn seus clientes em diferentes areas:

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ARTESP: AS MELBORES ESTRADAS DO PAtS

A ARTESP — Agenda Reguladora de Serviços Püblicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo

— regula o Programa de ConcessOes Rodoviárias do Govemo do Estado de São Paulo ha inais de 20 anos,

ob sua geréncia, estAo 20 concessionárias, que atuam em 11,2 rnil quilômetros de rodovias, o que

representa quase 31% da maiha estadual, abrangendo 283 municipios.

Dezenove das 20 melhores rodovias estão em São Paulo e são reguladas pela agenda. A Agéncia

também fiscaliza o Transporte Thterrnunicipal de Passageiros, exceto nas Regiöes Metropolitanas de São

Paulo, de Campinas, da Baixada Santista, do Vale do Paraiba/Litoral None e Sorocaba. Dentre as açOes,

realiza auditoria de frota, garagem e instalaçoes, açôes fiscais na operaçAo das linhas regulares, nos

terminais rodoviários e nas rodovias. Além disso, a ARTESP é responsãvel pela regulacAo da concessão de

cinco aeroportos regionais.
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A atuaçAo da Pridea Corn unicaçâo na coordenaçAo da Assessoria de imprensa da ARTESP obteve, apenas

nos primeiros sete meses, mais de 9.300 matérias publicadas, resultado de 321 divulgaçOes realizadas.

Isso representa uma media de 1.328 matérias publicadas pot mês sobre a Agenda. Mais de 44 matérias

pot dia. Para se ter urna ideia, o trabaiho de divulgaçAo de midia espontãnea, ou seja, scm qualquer custo

para os cofres püblicos, caso tivesse de ser comprado na imprensa, representaria urn investimento de mais

de R$ 797 milhOes. Entre as atividades desenvolvidas na ARTESP, destacanios:

CriaçAo de agenda de noticias interim: a partir de levantamento de informaçOes nas areas cia

ARTESP, foi possIvel criar urn fluxo de pautas positivas, gerando noticias relevantes tanto para

os velculos cia capital quanto do interior. A iniciativa rcsultou em duas noticias geradas e

divulgadas diariamente, garantindo exposiçOes qualificadas em mais diversos canals. Foram

mais de 9.300 exposiçOes em sete meses, media de 44 reportagens sobre a ARTESP por dia.

CriaçAo de autoridade: corn rnaior producAo de conteüdo, a ARTESP passou a ser procurada

para dar entrevistas não sO sobre os temas divulgados, mas também sobre questOes quc

permeiam a atuaçAo da entidade, como segurança de rodovias, monitoramento, contratos de

concessão, modernizaçAo, inovaçäo c tecnologia. Dessa forma, em 210 dias de atuaçâo, 122

entrevistas qualificadas para grandes veiculos foram concedidas.

• Demandas espontáneas: o atendimento qualificado do jomalista passou a ser nâo somente

respostas aos questionamentos, rnas tambérn o esclarecimento sobre o papel da agência,

resultando, em sua maioria, na mudança de vies das materias ou, ate mesmo, na desistencia de

publicaçao. Isso porque, muitas vezes, o jornalista desconhecia a atuaçAo técnica do órgAo.

• Gerenciamento de sensibilidades: a equipe produziu matriz de possIveis crises a partir de

informaçôes das areas, das concessionárias e do rastrcamento de matérias nos ültimos meses.

Dessa forrna, muitos ternas passaram a ser tratados de outra forma para evitar possiveis

exposiçâcs negativas, como a fiscalizaçAo de onibus regulares e fretamento.

Acornpanharnento de operaçOes de rodovia: a equipe de jomalistas passou a integrar as
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equipes de fiscalizaçao nas rodovias do Estado, acompanhando as açôes e convidando

jomalistas locais a conhecerem a realidade das regras para fazer transporte de passageiros em

São Paulo. A iniciativa rendeu major conhecimento dos jomalistas sobre as atribuiçoes da

ARTESP, mostrando os resultados práticos das operaçOes.

• Acompanhamento de eventos de inauguraçAo: eomunicaçao em eventos como a inauguraçAo

de obras nas rodovias, organizaçâo de coletivas e de material a ser distribuido.

• Clipping de Noticias: produzido diariamente, em ediçôes matutinas e vespertinas

encaminhadas pan as principais gestores da ARTESP.

• Mailing de Imprensa: alimentaçao de banco de contatos dos veiculos de comunicaçäo, tanto da

capital quando do interior, acessado por toda a equipe de imprensa da ARTESP. Dessa forma, é

possIvel construir mailings espeefficos tanto por regiAo quanto por atuaçAo do jomalista.

• Qualificacao de porta-vozes: a Pridea identifieou potenciais porta-vozes para cada area da

ARTESP, além do diretor-geral. Dessa forma, o interesse da imprensa passou a ser pela

eapacidade de informaçao e nAo pelo cargo do porta-voz.
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Exemplos dos resultados obtidos na midia:
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DETRAN: A REvOLUçAO DIGITAL EM TEMPOS DE PANDEMIA

Desde setembro de 2020, quando assumiu a coordenaçâo da Assessoria de Imprensa e ComunicaçAo do

Detran.SP, o grande desaflo da Pridea Comunicação foi comunicar, da forma mais abrangente possIvel, a

revolução digital que passa a autarquia. Ate para que o cidadao pudesse ser impactado positivarnente em

tempos de pandemia, ainda mais diante do fecharnento de postos de atendimento.

Para se ter uma ideia do desaflo, de janeiro a dezembro de 2020, periodo de enfrentarnento da pandemia do

Coronavirus, foram realizados no Detran.SP mais de 125 milhoes de interaçôes pela internet, tanto pelos

(- $ites e aplicativos do Detran e Poupatempo. Em 2019, foram 47 milhOes. Ou seja, urn aumento de 60% em

relaçAo ao ano anterior, com quase o triplo de atendirnento.

Tanto que dos principais serviços, 90% deles já podem ser realizados online, dispensando a necessidade de

ir ate uma unidade fisica do Detran.SP. 0 departamento de trAnsito paulista aumentou em 67% o

atendimento pelos portais e aplicativos. No Poupatempo, 83% dos serviços do Detran são consurnidos de

forma digital. A autarquia conta corn 2.875 fixncionários, supervisiona a atuaçAo de 2.954 Centros de

Formaçao de Condutores, 2.025 Empresas Credenciadas de Vistoria, 1.659 desmontes, alëm de credenciar

1.060 medicos e 2.169 psicOlogos.

Para dar visibilidade a essa revoluçäo digital, a Pridea Iançou mao estratégias cm todas as frentes da

)comunicaçao, tanto nos mcios digitais como na chamada midia tradicional, concentrando seus csforços no

levantamento de açOes e projetos e intensificando a produçao de contetdo relevante. 0 resultado imediato

da açäo pode ser confirmado já nas duas primeiras de trabatho da Agência. Na Semana Nacional de

Trânsito de 2020, 1.146 matérias foram publicadas sobre o Detran.SP, sendo 100% delas positivas pam a

imagem do órgão. 0 nümero e 82% major em relaçAo ao mesmo evento no ano anterior.

Já em seus primeiros dias de atuaçAo, a Pridea Comunicação irnplementou urn processo diferente de

atendimento a imprensa e, principalmente, de relacionamento com a midia. Além da aplicação de urn

Media Audit pan aferir a opiniao dos profissionais de imprensa sobre o órgAo, a Agência triplicou a

produçao de conteüdo e diversificou seus canais de conta, permitindo que as pautas relacionadas ao Detran
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ganhassem muito mais eapilaridade e ampla visibilidade no interior do estado.
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Mas o trabaiho nAo flcou restrito a area de Assessoria de Imprensa e se estendcu para urn redesenho efetivo

da ComunicaçAo do órgAo, corn a irnplantaçAo de reuniOes de alinhamento corn todas as areas e

readequaçâo cbs tarefas instituidas, alérn de ferranientas e rnonitores de rnensuração de resultados.

Tarnbérn diversificasnos os canals de cornunicaçào, corn novas formas de estabelecer contato corn os

diferentes püblicos do Detran.SP a partir de urn amplo Piano de Cornunicaçao apresentado ao presidente da

entidade. Apenas nos quatro prirneiros rneses de atuaçAo, entre seternbro e j aneiro, forarn divulgados 190

rnateriais para a irnprensa, nurna media de 48 por rnês. 0 resultado foi urn total de 5.432 matérias

publicadas na irnprensa no perlodo, indicando cerca de 1.358 por rnês e mais de 45 por dia.

No perlodo, forarn contatados 1.088 jornalistas e formadores de opiniäo, corn aproximadarnente 470

atendirnentos a imprensa. Pan diversificar a linguagem e se aproxirnar de alguns püblicos prioritários,

forarn produzidas e roteirizadas 35 lives corn diversos dirigentes do Detran.SP. E rnais:

• Novo desenho da comunicaçAo do Detran.SP, integrando e sincronizando atuacAo ern areas

como RelaçOes PUblicas, liuprensa, Marketing, Endornarketing, Redes Sociais e Cerirnonial.

• ConstruçAo do posicionarnento estratégico de comunicaçâo do Detran.SP, calcado em

ativos corno inovaçâo na pulverizaçao dos serviços digitais e fiscalizaçao.

Uso dos estüdios do Palácio dos Bandeirantes para a realizaçAo de lives semanais para

eselarecimento ao internauta sobre os serviços digitais do Detran.

• Uso do estüdio de radio do Palácio dos Bandeirantes pan a gravação de sonoras e participaçAo

ern prograrnas de radio no Interior.

• OrganizaçAo do atendimento de redes socials, corn a contrataçao de urna coordenadora,

centralizaçAo no Detran no atendirnento e estruturaçAo do atendimento do SAC 2.0.

• ElaboraçAo de urn prograrna semanal e vIdeo de noticias do Detran para veiculaçâo nas

Av Francisco Matarazzo,1752 conjunto 2308/2309 - Agua Branca
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redes intemas do departamento (Intranet e alertas pelo Whatsapp).

• Atendimento de Imprensa corn foco na qualidade da informaçAo e na agilidade do

atendimento, cumprindo prazos e garantindo espaços qualificados;

• Agenda positiva corn a busca e produçAo de pautas positivas e diferenciadas, corn cases de

sucesso, iniciativas inovadoras nos serviços digitais, açOes fiscalizadoras, acompanhamento de

blitzes, entre outros conteüdos de rclevância;

Escoiha e treinamento de porta vozes, nas areas de HabilitaçAo, Veiculos, Atendimento e

FiscalizaçAo, pan o atendimento especIfico de demandas de imprensa;

• Elaboraçao de Papers de informaçAo em visitas do presidente em unidades do Detran no

Interior, na produçAo e distribuiço para veiculaçào de artigos de opiniAo e ern reuniOes internas

e extemas, entre outros;

• Divulgação mensal dos nümeros do Infosiga, sisterna do Governo de SAo Paulo gerenciado

pelo Detran.SP e programa Respeito a Vida, sobre estatisticas de acidente corn recortes

regionais.

Crlaçao de canal de WhatsApp pan envio de noticias do Detran.SP para urn grupo seleto de

jornalistas que cobrern regularrnente o Departamento;

• Clipping de NotIcias produzido diariarnente, em dims ediçOes diárias, e encaminhados

eletronicamente pela rnanhà e tarde, para os principais gestores do departarnento;

• Forte investimento em regionalizaçio, corn atendiniento a jornalistas ern todas as regiöes do

estado, gerando a consolidaçao de urn processo de trabaiho capaz de atender,

encaminharnento e responder demandas ininterruptas de imprensa, das 6h as 22h, de segunda a

sexta-feira, e em piantAo aos finals de semana;

Av Francisco Matarazzo 1752 corijunto 2308/2309 - Agua Branca
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Mailing de Imprensa exchisivo por meio de ferramenta da Pridea foi possIvel montar

estratégias corn a construçAo de listagens especificas e determinadas, tanto na capital, como na

regiAo metropolitana, interior, baixada santista, Brasil e internacional.

Exemplos dos resultados obtidos na midia:
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EDuCAçAO PAULISTA: A MAJOR REDE DE ENSINO DA AMERICA LATINA

Pan apresentar açöes e impactar todos Os atores envolvidos no processo de ensino, a Pridea ComunicaçAo

produziu e implantou urn piano de comunicaçAo integrado, amparado nos püblicos internos cia Secretaria

(pais, alunos, professores, liincionarios e cornunidade escolar), alérn de criar parcerias corn entidades do

setor e estabelecer urna interiocuçAo direta corn outras secretarias estaduais e órgAos do Governo a firn de

possibilitar açOes integradas de comunicaçAo.

Entre os resultados obtidos pela Pridea a frente da Secretaria da EducaçAo do Estado podernos destacar

C expressivo aurnento de matérias veiculadas na irnprensa, que cresceu cerca de 60% no periodo. E mais:

• Gerenciamentos de Crise ern pautas negativas corn interface direta junto a jornalistas;

levantarnento de dados e inforrnaçOes, produçAo de FAC corn perguntas e respostas; escoiha e

treinarnento de porta vozes; producAo de conteüdos para divuigaçAo, entre outras açOes;

• Atendimento de ImDrensa corn foco na qualidade da infonnaçAo e na agilidade do atendimento,

cumprindo prazos e garantindo espaços qualificados;

• Agenda Positiva corn a busca e producao de pautas positivas e diferenciadas, corn cases de

sucesso, iniciativas inovadoras, personagens de destaque da educaçâo, bons exempios de

politicas püblicas, entre outros conteüdos de relevãncia;

• ComunicacAo em Eventos corno a entrega de equipamentos püblicos, garantindo desde a

cornunicaçao visual ate a organizaçAo de coletivas e de material a ser distribuido;

• Agenda do (overnador, na capital e no interior do Estado, corn espaço definido nas reuniOes

semanais de Agenda do Govemador, oferecendo sugestOes de conteádos de eventos, prograrnas,

projetos e açöes;

• Agenda do SecretIrio corn acornpanharnento pennanente na capital e no interior do Estado, na

Av Francisco Matarazzo,1752 conjunto 2308/2309 - Agua Branca
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elaboraçAo de “Papers” prévios de informaçao, na produçAo e distribuiçAo pan veiculaçao de

artigos de opiniAo e em reuniOes intemas e extemas, entre outros;

• Lancameuto de Programas e Politicas POblicas do governo paulista, como os projetos GestAo

Democrática, Escola da FamIlia e Cozinheiros da EducaçAo, por exemplo, onde a agéncia atuou

na produçAo de materials de divulgacAo, na definiçao de estratégias de divulgaçao, no

atendlinento da midia e colaborou corn opiniOes e conteüdos;

• Nümeros da EducayAo corn a criaçâo do Banco de Dados de Inforrnaçôes da EducaçAo que

consolidou, desde o nthnero de alunos, professores e colaboradores, ate o andamento de

proj etos, obras, reformas, parcerias, entre outros;

• indices da Educaclo com o acornpanhaxnento constante dos nümeros e dados que comprovaram o

avanço no ensino püblico paulista, como a inédita primeira colocaçAo nos três nIveis avaliados

pelo indice de Desenvolvimento da EducaçAo Bisica — IDEB -, do governo federal e os

resultados anuais do jndice de Desen’volvimento da Educação de São Paulo — IDESP. A

atuacAo da Pridea no entendimento dos dados junto aos tëcnicos cia educaçAo e na producao de

bons conteüdos de divulgaçao relativa a posiçAo do Estado de São Paulo nos indices garantiu

repercussao do assunto em todo o Brasil dos bons resultados no IDEB.

Monitoramento de Midia corn a implantaçao do “Torpedo-Imprensa”, ferrarnenta digital de

rnonitorarnento criada pela Pridea Comunicação que, aliada a bons profissionais de

comunicaçAo, monitorou o noticiario do dia da Educaçao em televiso, radios e sites de noticias

e envia, via celular, inforrnaçOes qualificadas. Mais do que uma ferramenta de cornunicaçao, o

“Torpedo-Imprensa” propicia a ideritificacAo irnediata de noticias e, assim, possibilita

respostas rápidas aos velculos de imprensa, seja para gerenciar crise, oferecer porta-voz, enviar

nota de esciarecimento e ate, corrigir informaçöes.

• Clipnin2 de Noticias produzidos diariamente, em 3 ediçöes diárias, e encarninhados

eletronicamente pela manhâ, pan os principals gestores cia EducacAo na sede da Praça da
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Repüblica, para os 91 dirigentes de ensino em todo 0 Estado e para o gabinete da Subsecom, no

Palacio dos Bandeirantes. Clippings regionais mensais, corn resultados obtidos em radio, TV e

internet, foram produzidos e enviados eletronicarnente para os principais gestores da Educação

nas 15 regiOes administrativas do Estado.

• Mailing de Imprensa atualizado e corn acesso digital era disponibilizado para todos os

profissionais de cornunicaçao que atuavam na EducaçAo. Corn a ferramenta da Pridea foi

possIvel montar estratégias corn a construção de listagens especIticas e determinadas, tanto na

capital, como na regiäo metropolitana, interior, baixada santista, Brasil e internacional.

• Porta-Vozes em todo o Estado foram treinados e qualificados para o atendirnento das dernandas da

midia regional. Em urn trabalijo inëdito, transformamos os 91 Dirigentes Regionais da Educação

em porta-vozes locals da Pasta. Para isso, fizemos reuniOes em todas as diretorias regionais

mostrando a irnportância da interface corn a irnprensa regional. Visitas nos principals velculos

foram agendadas durantes esses encontros e os resultados se mostraram certeiros.

No perlodo, a Pridea também atuou firmemente em projetos junto a iniciativa privada, corno a parceria

corn o Google no projeto “Youtubers da Educaçäo”, que envolveu centenas de alunos e professores das

escolas cia capital e do interior, e corn o “Parceiros da EducaçAo”, que reüne empresários que colaboram

na busca de soluçôes para as questôes da Educação.

A Pridea ComunicaçAo também foi a responsável por propor e intermediar parceria inédita e precursora

entre a Secretaria da EducaçAo de São Paulo e a Jeduca — prirneira Associação dos Jomalistas de EducaçAo

-, 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, Fala, Educador”. Para dar mais voz

aos professores e funcionários da rede püblica de ensino, a Pridea construiu urn rnanual de relacionamento

com a imprensa, além de cartazes que foram distribuldos para as escolas de todo estado. A parceria

contribuiu para ampliar o espaco dos educadores na imprensa, opinando, relatando novidades, sem receio __.

de censura.
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o atendimento da Educaçao estadual, corn unidades de ensino presentes em todos os 645 rnunieIpios

paulistas, gerou a consolidaçAo de urn proeesso de trabaiho capaz de atender, dar eneaminhamento e

responder dernandas ininterruptas de imprensa, das 6h as 22h, de segunda a sexta-feira, e em plantâo aos

finais de sernana. No dia a dia da Agéncia, no atendimento a Secretaria da Educaçao, alérn do

relacionarnento corn a nildia municipal, estadual e nacional, foi preciso criar soluçOes pan atender a

demanda de uma enorme comunidade interna e dos próprios gestores da major escola da America Latina.

Por isso, a Pridea Iançou mao de diversos produtos para aproxirnar o diálogo corn esses páblicos e mantê

los informados sobre as açöes da Secretaria:

• Informativos pan o Secretário e para as equipes estratégicas do Governador sobre açOes e

projetos da Secretaria

• Releases, artigos e notas para a imprensa

• flisparo de informes por SMS corn matérias envolvendo a Secretaria

• Clipping de Noticias

• Boletirn Informativo das Coordenadorias da Secretaria da Educação

• Boletim das Diretorias Regionais de Ensino

• Boletim do Professor

• Produção de Cartazes

Q
. Newsletter para Grêmios Estudantis

• Newsletter para parlarnentares

• WhatsApp pan Dirigentes de Ensino

• Desenvolvirnento de 15 materlais de apoio para rcuniöes do Secretãrio corn gestores regionais

• Roteiro pan videos institucionais

• Materiais de apoio pan campanhas publicitárias

• CriaçAo de Banco de Dados da Secretaria, corn inforrnaçOes e nUmeros de projetos

• Criaçao de Banco de Personagens, corn indicaçOes de funcionários, alunos e educadores que

poderiam compor reportagens da imprensa e materials institucionais

• Piano de Comunicaçao Anual
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. Relatório Quhizenal de exposiçAo na imprensa

• Relatório Mensal analitico sobre resultados do periodo

Exemplos de produtos digitais desenvolvidos:
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Exemplos de produtos impressos desenvol’vidos:
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Exemplos dos resultados obtidos na mIdia:
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SEGURANA PUBLICA: TRANSPARENCIA E GnuçAo DE INDICES

Por seis anos, entre janeiro de 2007 e malo de 2013, a Pridea Comunieaçao tambérn coordenou a

Assessoria de Comunicaçao e Imprensa da Secretaria de Estado da Scgurança Püblica. Entre as açOes

realizadas a frente da Pasta estAo:

• Lançamenlo de programas e politicas püblicas como a irnplantaçao da Radio Digital nas viaturas

policiais, a criaçAo do Laboratório de DNA, o Retrato Falado Digital, a ampliação da Delegacia

Eletrônica, o Monitoramento dc Cameras, nAo so na capital, mas em cidades do interior, entre

outras açOes;

• Atuação em grandes catastrofes como: Acidente corn o aviAo da TAM no Aeroporto de Congonhas,

Acidente nas obras do Metro em Pinheiros, zona sul da capital;

• Eventos onde foi preciso a intervençAo policial coma o bloqueio de grandes vias püblicas, a invasAo

e ocupaçâo de universidades e o cumprirnento de decisöes judieiais em areas pñblicas e

privadas;

• Divulgação dos indices de Criminalidade, corn as estatisticas da violéncia, incluindo, a época, a

queda dos homicidios em São Paulo, que bateu seguidos recordes, além, é claro,

• Iniciativas das três policias do Estado - Militar, Civil e Técnico-CientIfica e os Orgãos a elas

0 vinculados.

Hoje, São Paulo é reconhecido como exemplo em uso de novas tecnologia, em novas tipos de açôes e na

queda de indices de crimes. Em 2011 o Estado atingiu a meta de reduzir a taxa de homicidios a 10 por 100

rnil habitantes, pela primeira vez na histOria. Urn trabaiho consistente de gestilo que ganhou na Assessoria

de lrnprensa da Pridea CornunicacAo urn forte aliado.

Ao longo de todo trabaiho, exemplos da releváncia foram as capas dc revistas obtidas pela Pridea.

Sornente nas revistas Veja e Veja São Paulo foram dezenas de capas, ao longo do periodo, corn pautas

sugeridas pela Agéncia, corn ternas sobre açOes, projetos, serviços de relevãncia, resultados, cases dc

sucesso, personagens de destaque e politicas püblicas.

Av Francisco Matarazzo,1752 conjunto 2308/2309 - Agua Branca
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Exemplos de capas das revistas Veja e Veja São Paulo:
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IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLSOGICAS)

Major e mais antigo centro de pesquisas do Brasil, corn 119 anos, o IPT é responsável por muitos dos

avanços nacionais em teenologia nos Gitirnos anos. Ligado a Secretaria de Estado de Desenvolvirnento de

São Paulo, tern cerca de 1.200 fiincionários. Alérn dos projetos rotineiros, o órgâo é responsávcl por alguns

dos principais e maiores estudos do Brasil.

A Pridea gerenciou a area de Cornunicaçao e Imprensa do Instituto de 2009 a 2014, perIodo no qual

conseguiu obter relevantes resultados junto aos principais jornais, revistas e TVs do pafs, além de

importantes publicaçôes segmentadas. Mesmo sendo urn OrgAo extremarnente renomado, especialrnente em

Av Francisco Matarazzo,1752 conjunto 2308/2309 - Agua Branca
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São Paulo, acionado sempre que é preciso investigar tecnicamente o motivo de determinado problema, o

IPT e, especialmente, todas as sims contribuiçOes para avanços tecnologicos no mundo, passava incólume

aos olhos da sociedade. Ainda que muitas das suas pesquisas impactassem diretamente a rotina das

pessoas.

0 desaflo, portanto, foi dar luz aos estudos, pesquisas, estrutura e seriedade do Instituto, mostranclo que,

para além de situaçOes que naturalmente colocavam a instituiçâo na midia, havia uma inteligéncia au

embarcada que merecia ser noticiada de maneira permanentc. 0 mapeamento das principais iniciativas e o

dialogo permanente corn pesquisadores e profissionais do Institute permitiu urn trabaiho consistente junto a

nprensa e resultados que podem ser verificados abaixo, na compilaçilo de algumas das principais matérias

veiculadas.

Além do trabaiho de assessoria de irnprensa, a Pridea Comunicaçao produziu, editou e diagramou a

revista que comemorou os 110 anos do IPT, em 2009. Foram 96 páginas corn reportagens sobre as

inovaçOes do Institute ao longo dos anos. Uma linha do tempo permeou a publicaçAo, mostrando a

importáncia do IPT para a história brasileira.

Aignns exemplos de reportagens:

Av Francisco Matarazzo,1752 conjunto 2308/2309 - Agua Branca
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Auditoria de Imagem realizada pela empresa Máquina Metric, em junho de 2013, apontou que o IPT teve

como resultado de divulgaçäo na imprensa os valores apurados de R$ 105,9 rnilhOes nos dois aims

anteriores (2011 e 2012), corn 70 reportagens no primeiro ano e 122 no segundo. Trata-se de urn relevante

exemplo de corno a Pridea desenvolveu estratégias assertivas para ampliar a exposição do órgAo na midia,

executando urna ampla prestaçAo de contas de todas as açOes junto a sociedade e a outros pGblicos

( )rioritários do Instituto.

EMAE (EMPRESA METROPOLIFANA DE AGUAS £ ENERGIA): TECNOLOGIA A SERVIO

DO ThWAO

Entre 2011 e 2012. a Pridea Comunicaçao teve a oportunidade de atender a EMAE (Empresa

Metropolitana de Aguas e Energia S.A), oferecendo serviços de Assessoria de lrnprensa e Relacionarnento

corn a MIdia e ampliando a presença do órgäo nos veiculos de comunicaçAo do estado. 0 trabaiho contou

corn a expertise da Agência no atendimento de clientes da area püblica e corn uma sistemática de trabaiho

que previa a presença permanente de urn funcionário da Pridea na sede da EMAE.

.
Av Francisco Matarazzo, 1752 conjunto 2308/2309 - Agua Branca
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O breve perlodo de urn ano de operaçöes permitiu aproximar gestores c tëcnicos da Empresa Metropolitana

de Aguas e Energia de formadores de opiniAo e jomalistas que cobriam temas consonantes a area de

atuaçâo da entidade. Também foi possIvel subsidiar a Secretaria Especial de ComunicaçAo corn

inforrnaçôes sobre a Empresa e colaborar na realizaçAo de pautas e eventos corn a presença do entAo

governador Geraldo Alckmin.

Em media, no periodo, a EMAK esteve presente na imprensa diariamente corn mais de duas matérias

sobre suas acOes e realizaçOes. Além de trabaihar as pautas positivas da entidade nos velculos de midia, a

)ridea também atuou no gerenciamento de siwaçOes de crise, fornecendo respostas de maneira ágil e

preparando porta-vozes para se posicionarem.

As açOes estratégicas desenvolvidas no ãmbito da EMAE permitiram ampla divulgacao da agenda positiva

da empresa, tanto em velculos de abrangência nacional como regional, ampliando o diálogo da instituiçAo

corn a populaçAo local, enfatizando o oferecimento de serviço e a prestacäo de contas junto aos paulistas.

Os resultados obtidos säo fruto da criaçAo de uma estrutura interna de comunicaçao, corn profissionais

dedicados tanto a divulgaçAo das açOes e projetos da empresa como a colaboradores dedicados a levantar

dados e insights nas areas intemas da Organizacâo.

b trabafflo foi fundamental pan mapear iniciativas e criar urna agenda positiva pan a entidade, que antes

atuava basicamente atendendo demandas da imprensa. Foi possIvel, assim, dar mais visibilidade ao

trabalho realizado e ampliar o dialogo corn os diferentes püblicos corn os quais a EMAE se relaciona.

Tambérn foram realizados encontros de relacionarnento corn a midia e uma forte interlocuçAo corn

formadores de opiniao para apresentar a empresa.

Alguns exemplos dos resultados obtidos na mIdia:

NA CAPITAL PAJJLISTA

Av Francisco Matarazzo,1752 conjunto 2308/2309 - Agua Branca
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SECRETARTA MUNICIPAL DE EDucAçAo: 0 DESAFIO DA RETOMADA DAS AtLAS EM

MEIO A PANDEM7IA

Em janeiro de 2020, a Pridea CornunicaçAo assumiu a coordenaçao da Assessoria de linprensa e

Comunicaçao da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. 0 desaflo de se comunicar corn unia

rede de 120 mu funcionários, mais de urn milhAo de alunos e quatro mu escolas se aliou a retomada das

aulas em meio I pandernia do Coronavfrus.

Corn a missAo de organizar os fluxos e processos intemos e dar capilaridade a todas as açOes que a

Cecretaria estava implementando para garantir o cumprirnento dos protocolos sanitarios a alunos,

familiares e funcionIrios, a Pridea atuou fortemente no levantarnento de infonnaçOes e jI nos prirneiros

dias criou urn Piano de Comunicação para o periodo de volta Is aulas. Também conseguiu nas duas

primeiras sernanas emplacar notas e matérias estratégicas para a Pasta e viabilizou, por meio do trabalho de

PR, agendas estratégicas para o secretário. Uma delas foi o encontro dele corn o presidente nacional da

Central tJnlca das Favelas a tim de cHar mecanismos para aproximar o dillogo da Prefeitura corn seu

pñblico fmal: os familiares dos alunos da rede municipal.

Entre as principals atividades, destacamos:

Mapearnento de inforrnacoes: a partir de levantamento nas coordenadorias cia Secretaria

Municipal de EducaçIo, foi possIvel criar urn fluxo de pautas positivas, gerando noticias relevantes

para os velculos da capital e tambem para a niidia local. A iniciativa resultou no interesse da

imprensa em falar com os porta-vozes do órgAo municipal pan saber mais detaihes sobre o retorno

das aulas, principahnente das TVs, alérn de publicaçOes em veiculos cia grande imprensa corno:

Uol, 01, Folha de S.Paulo, o Estado de São Paulo, CBN, Bandnews, entre outras.

• Estratégia de di’vulgaçio: a partir das pautas geradas intemamente, foi possIvel identificar os

veiculos que methor aproveitariam cada urn dos conteüdos, tendo corno foco a importância de

arnpliar o dillogo corn faniiliares, professores e corn a cornunidade escolar.

• Interlocuçao corn entidades: a tim de potencializar as mensagens e as açOes da Secretaria para

Av Francisco Matarazzo,1752 conjunto 2308/2309 - Agua Branca
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alguns püblicos mais especificos, a Pridea também mapeou, localizou e acionou as areas de

comunicaçao de diversas entidades. Corn isso, os rnateriais produzidos pela equipe da Agéncia

tambërn foram disseminados em canais internos dessas instituiçOes.

• Preparo de Porta-vozes: com maior proctuçAo de conteüdo, a Secretaria passou a ser procurada

para dar entrevistas nAo so sobre os temas divulgados, mas tarnbérn sobre questôes que permeiarn a

atuaçAo da Pasta, como o ambiente psicossocial, emocional e psicopedagógico que os alunos e

docentes terAo no retorno as aulas no periodo de pandemia. Assirn, em aproxirnadamente urn mês

mais de 50 entrevistas foram concedidas para diferentes rneios de comunicaçAo.

• Demandas espontineas: 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 vies das matérias ou, ate mesmo, na desisténcia de

publicaçAo. Isso porque, muitas vezes, o jornalista desconhecia a atuaçAo do órgào em relaçAo a

algumas questOes.

• Gerenciamento de sensibilidades: a equipe produziu matriz de possiveis crises a partir de

inforrnaçOes cbs areas e do rastreamento de matérias nos ültimos meses. Dessa forma, muitos temas

passaram a ser tratados de outra forma para evitar possiveis exposiçOes negativas, como a

prevencão contra o coronavfrus dentro das escolas e o adiamento de entregas de tablets.

• Clipping de Noticias: a Pridea Comunicaçäo implantou uma eficiente ferramenta de clipping a tim

de mapear diariamente todas as noticias publicadas na itnprensa envolvendo a Secretaria de

Educaçäo e seus gestores. Além disso, para meihor informar as equipes técnicas da Pasta e os

próprios funcionários da Comunicaçao, foram instituidos dois envios diários de Newsletter corn

todas as publicacOes.

• Mailing de Imprensa: alimentaçAo de banco de contatos dos veIculos de cornunicaçAo, tanto os

principais da capital quanto veIculos de bairro. 0 material é acessado por toda a equipe de imprensa

da Secretaria. Dessa forma, e possIvel construir envios especIficos tanto por regiAo quanto por

Av Francisco Matarazzo, 1752 conjunto 2308/2309 - Agua Branca.
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atuaçâo do j omalista.

• Producio de paper e roteiros: a equipe também passou a atuar na produçAo de materlais para

subsidiar entrevistas e encontros do secretârio e outros integrantes do gabinete. Tambérn produziu

roteiros para os videos institucionais corn foco na volta as aulas. Os rnateriais trazern possIveis

questionamentos da imprensa, sugestOes de respostas, apontarnento das principais mensagens,

nUmeros e pontos sensIveis.

• Piano de ComunicaçAo: desenvolvimento de Piano corn foco na retomada das aulas nas escolas

0 municipais. Alërn de todas as açôes previstas e de urn cronograrna de divulgacAo, o material aponta

fragilidades e oportunidades para uma interlocuçAo mais assertiva corn as familias.

• ProduçAo de Peça WhatsApp: a Pridea também desenvolveu tuna peca ern diferentes versôes que

foi disparada pelo WhatsApp infonnando sobre a pesquisa realizada pela Secretaria sobre a

retomada das aulas. 0 material ehegou a ser compartilhado por diversos secretários municipais e

influenciadores da rede.

Peças produzidas:

Av Francisco Matarazzo,1752 conjunto 2308/2309 - Agua Branca
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Alguns exemplos dos resultados obtidos na mIdia:
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1IOVIMENTO RECICLA SAMPA: RESIDUOS TRANSFORMADOS EM FOWEE DE RENDA £

TRABALSHO PARA OS PAULISTANOS

Em marco de 2018, a Pridea ComunicaçRo assumiu a Assessoria de Imprensa e toda produçäo de

conteüdo do Movirnento Reciela Sampa. Baseada em uma plataforma online, a iniciativa, que visa a

aumentar os reeicláveis e diminuir a quantidade de residuos enviados aos aterros inunicipais da capital,

contou corn uma equipe da Agenda dedicada ao trabaiho tanto no relacionamento corn a midia como para

a criaçäo de conteüdo para o site. Pot meio da criaçAo de materials exciusivos, como webdocumentários,

entrevislas, matérias e notIcias, a plataforma se consolidou como urn dos principals players de informaçao

no tema no pals e atraiu a atençAo de especialistas e veiculos renomados do segmento.

Av Francisco Matarazzo1l752 conjurito 2308/2309 - Agua Branca
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No total, a construçäo cia reputaçAo e cia autoridade do Recicla Sampa resultou em 1.198 ofertas de pautas

e mais de 500 inserçöes na imprensa no perlodo de pouco menos de dois anos, todas positivas pan a

imagem do Movimento. Na area de produçAo de conteUdo, forarn produzidos e publicados 1.042 conteüdos

entre matérias, entrevistas exciusivas, textos para webdocurnentários, textos pan Youtube, textos para

podcasts e spots, entre outros.

Entre as atividades realizadas estâo:

• Relacionaniento corn players envolvidos no projeto: para garantir o alinharnento de informaçOes

e a colTeta prestaçâo de serviço para a populaçAo, a Pridea organizou urn fluxo de trabalho junto aos

trés principals órgAos envolvidos corn o Movirnento: a Amlurb (Autoridade Municipal de Limpeza

Urbana), ligada A Prefeitura de São Paulo, e As concessionàrias de limpeza da cidade, Loga e

Ecourbis. A comunicaçao se deu de forrna direta, realizando a interlocuçAo corn assessorias para

que o Movimento sempre estivesse pautado segundo As açôes desses trés agentes.

• Papers informativos: a Pridea realizou ainda açOes pan preparar porta-vozes pan entrevistas,

além de acompanhar reportagens e criar papers inforrnativos pan a relaçAo dos gestores dos trés

players citados acima corn a imprensa.

• Criaçio de base de contatos qualificada: a tim de realizar uma constante interlocuØo com a

iniprensa, a Pridea rnapeou os velculos de cornunicaçAo, influenciadores e formadores de opiniAo

no terna da sustentabilidade pan fonnar o seu mailing VIP corn contatos que erarn acionados

mensalmente para receber as novidades do Movimento. 0 rnailing também eontou corn nomes de

colunistas e jornalistas dos principals veiculos do pals, alérn de divisAo por editorias e &eas de

atuaçäo que extrapolarn o universo cia sustentabilidade.

• Interlocuçâo corn a imprensa: de maneira ampliada, nâo so abarcando questOes ambientais, mas

tambérn de cunho social e econômico, a Agéncia atuou na prornoçAo do Movimento e no

levantamento de nümeros e informaçOes que subsidiaram a criaçAo de materials especfficos para os

jomalistas, fonnaAores de opiniAo e influenciadores. Além da produçAo de releases, a Pridea atuou

Av Francisco Matarazzo,1752 conjunto 230812309 - Agua Branca
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no desenvolvimento de notas, artigos e materials regionalizados, buscando a arnpliaçAo da

veiculaçäo do movimento em outras cidades. A analise dos dados do site do Recicla e das redes

sociais tarnbëm servirarn de base pan construçâo de pautas, que abordaram o perth dos usuários,

temas mais acessados e assuntos mais relevantes.

• Clipping de NotIcias: corn entrega mensal, a Pridea realizou o monitoramento do Movirnento

Recicla Sainpa diariamente na imprensa nacional.

• Pesquisa Recicla Sampa: de forma totairnente virtual, a Pridea estruturou urn questionario para

Q medir o grau de conhecimento dos cidadaos sobre recielagem, mapear suas principals düvidas e os

assuntos que despertarn mais interesse quando se fala no tema. Os resultados serviram de base para

a construçâo de pautas na imprensa e tambérn pan a criaçAo de conteUdos de engajamento

veiculados no portal com o objetivo de atender ao que os usuários buscam saber.

• Acompanharnento de eventos: a Pridea auxiliou toda a fonnataçAo do evento de lançaniento da

plataforma que aconteceu no inlcio de 2019. Forarn realizados desde o mapearnento e criaçAo de

mailings especificos para divulgacAo e convites, ate açôes estratégias para antes, durante e depois

do site ir ao ar. Além disso, a equipe de jornalistas da Agéncia também realizou a cobertura de

eventos ambientais, incluindo congressos, seminários, palestras e fóruns, sendo eles presencials ou

online. 0 trabalho consistiu na cobertura e produçAo de novos conteüdos sobre os eventos para o

site que totalizararn cm 57 aç&s acompanhadas e veiculadas.

• Relacionamento corn entidades: as atividades relacionadas ao Movimento ainda renderam na

construçAo de relacionarnento com especialistas na area, na apuraçAo de novos personagens e no

acompanharnento de estudos relacionados ao terna. Forarn estabelecidos relacionamentos corn

associaçOes, ONGs, ativistas, empresas dentre os mais diversos setores para a criaçao de autoridade

e relacionamento corn os maiores nornes e as maiores entidades do pals no tema.

• Estruturaçao de banco de personagens: toda cobertura de evento, bern corno a participaçào de

pautas e o estreitarnento de relacionamento corn entidades e especialistas renderam na elaboraçao

Av Francisco Matarazzo,1752 conjunto 2308/2309 - Agua Branca
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de urn banco de personagens que conta corn grandes nornes da sustentabilidade, especialistas nos

mais diversos setores, pesquisadores, cooperativas e cooperados, trabaihadores, ernpresas, dentre

muitos outros que servirarn corno fonte qualificada pan os conteüdos publicados na plataforma.

• Produçâo de conteüdo: o trabaiho eonsistiu na apuraçâo, pesquisa e construção de pautas

pertinentes ao tema da sustentabilidade, alérn da produçAo de materiais exciusivos para a

plataforma. Como principais pautas, estiverarn o debate sobre politicas püblicas que envolvern o

assunto, boas práticas, dicas pan o cidadao cornum, bern corno as medidas que o pals e o mundo

todo vêm tornando em torno do tema.

• Gerenciamento de conteñdos na plataforma: a Pridea tambern foi a responsável por gerenciar os

conteñdos publicados no site do Movimento Recicla Sampa, atualizando de maneira diana o portal

corn rnatérias, noticias, entrevistas e dernais conteüdos.

• Construçfto de autoridade: corn todo trabalho realizado, o portal do Movirnento Recicla Sampa se

tomou urn dos principais players de informaçao do terna no pals, sendo referéncia para imprensa e

para a populacAo. Apenas em 2020, o site computou urn aumento de 257% na quantidade de visitas

ern cornparaçäo ao rnesmo periodo do ano de lançarnento da plataforma. 0 ineditismo e a

exciusividade dos materials também chamaram a atençAo de outros players do segmento, que

passararn a compartiLhar os conteüdos publicados no Recicla em suas platafonnas.

Alguns exemplos de reportagens sobre o Recicla Sampa:

Av Francisco Matarazzo,1752 conjunto 2308/2309 - Agua Branca
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Secretaria das Subprefeituras de São Paulo e Secretaria de Orçamento, Planejamento e Gestao

ntre 2009 e 2012 a Pridea ComunicaçAo gerenciou a Assessoria de ComunieaçAo da Secretaria

Municipal das Subprefeituras de São Paulo. E entre 2010 e 2011, a Assessoria de Imprensa da

Secretaria Municipal de Orçamento, Planejamento e GestAo de São Paulo. Nestes órgAos municipais a

mesma qualidade foi demonstrada, corn equipes diariamente respondendo as demandas da imprensa,

sugerindo pautas e lançando iniciativas.

Corn equipes próprias dedicadas ao atendirnento das demandas de imprensa relacionadas ao Executivo

Municipal, a Pridea implantou processos de trabalho eficazes desenvolvidos por profissionais competentes

que, para além de administrar crises e garantir posicionarnento por parte da Prefeitura nas materias

jornalisticas, inseriu a capital ern diversos conteüdos, que permitiram mostrar a atuaçAo da adrninistraçAo.

.
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Dividida em 32 Prefeituras Regionais, responsáveis por regiôes cia cidade, a Secretaria das Subprefeituras

responde pela major pane dos assuntos que afeta a rotina dos paulistanos. Toda a temática relacionada a

chamada zeladoria da rnaior rnetropole do pals está a cargo da Pasta, 0 que por si so já dá a dirnensAo da

complexidade e responsabilidade do desaflo.

Os resultados da proatividade no trabatho relacionado ao atendimento dos jornalistas pode ser verificado

em reportagens importantes que revelararn os cuidados corn a zeladoria da cidade, o trabaiho dos prefeitos

regionais nas diversas zonas da capital, alérn de diversos projetos inovadores criados pelo Poder Péblico

pan aprimorar serviços essenciais.

Para dar a dirnensAo necessãria e hem informar a populacAo sobre o trabaiho realizado pela Prefeitura, a

Prides ComunicacAo focou tanto nos projetos rnaiores da Pasta corno ern procedimentos de rotina, que ate

entAo cram de conhecimento da grande imprensa e, tampouco, dos munleipes.

Alguns exemplos de projetos que tiveram grande visibilidade: OperaçAo Delegada, parceria do rnunicipio

corn o Governo de São Paulo por meio cia PolIcia Militar; OperaçAo Cam Baguiho, que aos finais de

semana recolhia pelos bairros o descarte dos municipes; Combate ao Entutho Irregular, corn açOes diumas

e noturnas e acompanharnento de hnprensa Zeladoria cia Cidade, urn açAo conjunta corn a Secretaria de

ComunicaçAo da Prefeitura de São Paulo e a Assessoria de Imprensa que viabilizou campanhas

publicitárias, eventos e divulgação nos principais meios de comunicaçAo; entre outras açOes.

.Iguns exemplos dos resultados obtidos na mIdia:
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Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMRRAPII)

Desde fevereiro de 2015, a Pridea ComunicaçAo coordena as atividades de ComunicaçAo da Empresa

Brasileira de Pesquisa e InovaçAo Industrial (EMBRAPII). Ligada ao Govemo Federal e sediada em

.
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BrasIlia, a instituiçAo fomenta o desenvolvimento de projetos de inovaçAo por todo 0 pals realizando a

ponte entre os centros de pesquisa e as empresas nacionais.

A EMBRAPIT foi criada em 2013 e é ligada aos Ministérios da Ciência, Tecnologia, lnovaçôes, Saüde e

Educaçao. A entidade nasceu com o objetivo de oferecer recursos pan financiamento de projetos ligados a

tecnologia e inovacAo. 0 investimento é dividido em três partes, sendo urn tcrço da EMBRAPII, recurso

nAo reembolsável, urn terço cia empresa que deseja desenvolver o estudo e urna terceira parte de urna das

61 unidades creclenciadas que concede pesquisadores e infraestrutura para a elaboraçAo do projeto.

)o ambito da comunicaçao, a Pridea Comuuieaçao atende todas as esferas cia OrganizaçAo Social,

desempenhando urn papel fundamental pan construçAo de sua autoridade. Uma equipe cia Agéncia atende

diretamente o cliente em sua sede, em BrasIlia, e também na base cia Pridea em São Paulo. Dentre as

atividades exercidas, estão:

Assessoria de imprensa: interlocuçao permanente com os prineipais veiculos de midia do pals,

além da divulgaçAo de projetos e novas pesquisas financiadas pela EMBRAPH. A Pridea atua

também junto as unidades credenciadas pela empresa para trabaihar os assuntos regionairnente e

por temática. A prátiea tern possibilitado destaques cia instituiçAo em importantes veiculos de

imprensa em todo Brasil. Além disso, balanço de projetos fmalizados e contratados, bem como a

parceria e Os recursos arrecadados corn os ministérios estAo sempre em pauta. Outro ponto de

atençAo sempre trabaiho junto a imprensa é a coordenaçAo cia OrganizaçAo dos programas

prioritários Rota 2030 e do PPI em JoT e Manufatura 4.0. Como resultado, ao longo dos cinco anos,

6.3 56 matérias foram veiculadas na midia de diversas regiOes do pals citando a EMBRAPII. 0

nümero representa uma media de 1.270 inserçöes ao ano. Ao longo de todo perlodo, a entidade nAo

teve nenhuma matéria negativa publicada na imprensa.

• Visitas de relacionamento: a tim de manter urna boa relaçAo corn os principais veiculos do pals e,

dessa maneira, ganhar mais espaco e autoridade junto a irnprensa, a Pridea realiza o encontro entre

a diretoria da EMBRAPII e os Jornalistas de diferentes editorials.

Av Francisco Matarazzo,1752 conjurito 2308/2309 - Agua Branca
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• Mailing de imprensa: para impactar de maneira assertiva vefculos de imprensa, forrnadorcs de

opiniao e influenciadores, a Agéncia desenvolveu mailings diversificados e segmentados por

editorias, regiOes do pals e areas de atuaçao da EMBRAPII. Cria e distribui rnateriais corn

linguagem adaptadas para ampliar a presença cia instituiçao na imprensa, tanto fomentando sua

autoridade institucional, corno dando ênfase a seus projetos e parcerias.

• Clipping de noticias: corn entrega mensal, a Pridea realiza o monitoramento da EMBRAPII

diariarnente na irnprensa nacional, mapeando qualquer citaçAo em torno da OrganizaçAo, projetos

ou Unidades relacionadas. A cada birnestre, é tarnbém enviado urn balanço dos principais destaques

na imprensa para a diretoria e conseiho acirninistrativo da entidade.

• Banco de projetos: criaçâo de urn banco de projetos divido por ternas, regiOes e areas de intcresse,

a fim de rnapear a atuaçâo cia EMBRAPIT de fonna abrangente e nacional. 0 mecanismo permite

que os assessores da Pridea criem pautas corn base em efemérides e no cenário do pals, além de

auxiliar nas demandas espontàneas.

• Banco de dados: formataçâo de urn material que contempla os principais nürneros cia OrganizaçAo,

projetos de destaques, inforinaçöes sobre Unidades, parceiros, associaçOes e empresas parceiras,

para auxiliar na produçao de novos conteüdos corn diferentes vertentes corn base na propria historia

cia OrganizacAo. Também serve corno insights para novas pautas na irnprensa.

• Eventos: a Agéncia é responsável pela coordenaçâo e producAo de eventos, como congressos c

serninários. Pot meio de rodadas de negOcios pelo pals, a Empresa difunde seu rnodelo em busca de

fornentar novas propostas.AIém disso, a Pridea também realiza convites e monitorarnento dos

eventos online, como webinars, lives, entre outros.

• Gerenciamento de mailing: desde 2019, a Pridea passou a adrninistrar toda base de contatos da

EMBRAPIT, realizando uma apuraçAo de todo o mailing, bern como a segmentaçAo per areas de

interesse, tipo de empresas e criaço de novas bases. Dessa maneira, todo tipo de comunicado da

entidade passou a ser realizado por meio de uma ferramenta de gerenciarnento que apura taxa de

Av Francisco Matarazzo,1752 conjunto 2308/2309 - Agua Branca

• São Paulo - SP CEP 05001-200 Tel: 11 3807.6146



comunicação

abertura, taxa de cliques, usuários descadastrados, dentre outras informaçöes. Para além do envio

semanal de produtos, como c-mails marketings e newsletters, para a base de contatos ativos, a

Agenda realiza mensalmente campanhas para a arrecadaçao de novos leads, gerando urn pUblico

fidelizado e interessado em receber os comunicados e materials da Organizaçäo. São 4.940 contatos

ativos e 15 seginentaçOes estabelecidas.

Desenvolvirnento de produtos gráficos e digitais: os profissionais da Pridea também atuam na

producAo de conteüdo editorial e projeto gráflco de materials impressos que auxiliarn a empresa na

interlocuçAo corn outras instituiçöes, principalmente durante eventos, congressos e seminários. A

Agenda também é responsével 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 videos, tanto produção, como preparaçAo de roteiro e ediçao, também flea a cargo da

Pridea, que já desenvolveu mais de 240 videos pan a instituiçilo dos mais diversos modelos:

institucionais, aniniaçao, cobertura jornalIstica, depoimentos, cobertura de eventos, entre outros.

Corn conteUdo diversiflcado, os materials ajudam a EMBRAPII a se posicionar na pauta das

rnaiores empresas e instituiçôes da area de inovaçAo do pals, aproximando ainda a entidade de

parceiros internacionais de releváncia, dando ênfase a seu modelo diferenciado.

• Relacionarnento corn Congresso e Ministérios: para atender urn dos desaflos da Organizaçao em

manter a interlocução corn os parlamentares e ministros, a Pridea attn no desenvolvimento de

produtos regionais, comunicados mensais, agendas e eventos com a participaçAo de importantes

nomes, a fim de realizar gestos e de demonstrar o impacto da EMBRAPII pan o crescimento do

pals nos mais diversos setores.

• Site EMERAPH: a Pridea é também a responsavel por toda producAo de conteüdo e atualização

diana do site da EMBRAPII, realizando principalmente a publicaçilo dç noticias, releases,

resultados da exposiçAo da EMBRAPTI na imprensa, manuals, relatOrios, folders, dentre outros

materials. A Agenda tainbém administra os destaques e dados gerais na home, dá suporte técnlco e

realiza alteração de programaçôes, criaçAo de novas piginas e criaçAo de novas areas no site.

Av Francisco Matarazzo,1752 conjunto 2308/2309 - Agua Branca
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• Social Media: responsável pela criaçAo de canais da instituiçAo nas redes sociais, que estAo no &

desde 2017. São realizadas camparihas estratégicas corn anüneios para as plataformas, bern corno

todo o desenvolvimento dos conteüdos diãrios estabelecidos dentro dos pilares da instituiçAo. A

agência tambern monitora sua presença online diariamente e atua no relacionamento corn os

usuários, respondendo questionamentos, auxiliando na construçAo de autoridade da Organizaçao e

trazendo novas pessoas para conhecer o trabaiho da entidade. Todas as açOes desenvolvidas

possibilitaram a criaçAo de urna audiência qualificada para a entidade no meio digital, que hoj e

conta corn mais de 37 mu seguidores.

ConstruçAo de autoridade: os resultados de todo o trabatho desernpenhado levaram a EMBRAPII

a ganhar relevância e notoriedade no cenário nacional da inovação, que hoje sorna mais de 1.000

projetos e R$ 1,6 bilhAo investidos ern pesquisa, desenvolvimento e inovaçAo (PD&I). A

Organização conta hoje corn diferentes redes de inovaçAo no pals, corno a Rede MCTIIEMBRAPII

de InovaçAo em 1nteligência Artificial, a rnaior na America Latina.

Exemplos de produtos e materials produzidos:

•
Av Francisco Matarazzo,1752 conjunto 2308/2309 - Agua Branca
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Alguns exemplos de reportagens:
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CULTURAL

Na esfera cultural, a Pridea ganhou grande experiência ao longo dos anos, tomando-se rcferência no
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atendimento deste segmento corn clientes de grande expressão nacional, corno o Sese TV, Selo Sese,

EdiçOes Sese e Editora Contexto. Mérn de alguns projetos para o Cine Sesc e São Paulo Exposamba, rnaior

mostra de samba da histOrla do BrasH. Também atendernos a Amigos da Arte, importante OrganizaçAo

Social ligada a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo.

AMIGOS DA ARTE: A MAJOR VIRADA CULTURAL DO PAlS

Corn 15 anos de histOria, a Amigos da Arte foi a primeira OrganizacAo Social de Cultura a ser certificada

pelo Govemo do Estado de São Paulo, corn quern mantérn contrato desde 2004. A entidade, que atua em

mtenas de munielpios paulistas, é responsável por executar eventos como a Virada SP, a rnaior festa

cultural do pals, e o Festival Paulista de Circo. Tambérn administra o Teatro Sérgio Cardoso e o Museu da

Diversidade Sexual.

Desde abril de 2020, a Pridea ComunicaçAo attn na coordenaçäo da Assessoria de lrnprensa da

OrganizaçAo Paulista dos Amigos da Arte. Obteve, em nove meses de atuação, mais de 1.000 matérias

publicadas sobre a entidade, resultado de 205 divulgaçôes. Uma media de ill rnatérias par rnês falando

sobre as açOes, projetos e programas da Amigos da Arte em todo estado.

Mém de todo trabalho de mapeamento de açôes, interlocução corn a midia e interface corn as areas internas

da entidade, a Pridea também é responsável pela construçAo da autoridade e reputação da entidade

C quanto marca. A Agéncia faz ainda o contato e alinhamento de materiais corn as assessorias dos artistas

envolvidas nas açOes da Amigos da Arte a tim de criar narrativas ünicas pam os veiculos de imprensa.

Entre as atividades na agéncia, destacamos:

Criaçâo de fluzo de informaçOes interno: a partir de levantamento de inforrnaçOes corn as areas

responsáveis pelas produçOes dos eventos e corn a comunicaçilo da Amigos da Arte, foi possivel

criar urn fluxo de pautas positivas, gerando noticias relevantes tanto pam os veiculos da capital

quanta do interior. A iniciativa resultou em publicacöes diárias de noticias, garantindo exposiçAo

qualificada nos rnais diversos canals de imprensa.

Av Francisco Matarazzo,1752 conjunto 2308/2309 - Agua Brarica
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• Estratégia de divulgacAo: a partir das pautas geradas internarnente, os profissionais da Pridea

potencializaram as divulgaçOes por rneio da criaçAo de ganchos regionais, que ampliaram 0

interesse da imprensa. Tambérn buscaram inserçAo da entidade em outras editorias a partir dos

assuntos gerados, ampliando a própria percepçAo de sua atuaçAo, corno urn OrgAo de fomento a
cultura.

• Autoridade: corn major produção de conteüdo, a organizacão passou a ser procurada para dar

entrevistas não sO sobre os ternas divulgados, rnas também sobre questOes que permeiarn a atuaçâo

cia entidade, como a difusAo da arte e cultura no Estado de São Paulo, a articulaçilo corn a rede de

0 artistas, gestores municipais, produtores, empreendedores, prestadores de serviço, fomecedores,

corpo técnico, a disseminaçAo da diversidade artIstico-cultural paulista e a qualidade técnica,

artIstica e de governança da organizaçAo.

• Demandas espontineas: o atendiinento qualificado do jornalista passou a ser nAo sornente

respostas aos questionarnentos, mas também o esciarecimento sobre o papel da organizacAo na

sociedade, resultando na rnudança de vies cbs matérias.

• Gerenciamento de sensibilidades: corn o objetivo de evitar possIveis crises a Pridea

ComunicaçAo realizou urn monitoramento de ternas sensiveis e muitos deles foram tratados de

maneira diferente para evitar possIveis exposiçOes negativas.

• Acompanhamento de entrevistas nos eventos: a Agência realiza ainda acompanhamento de

eventos sernanais, como todas as ediçoes da ViradaSP Online, transrnitidas ao vivo do Teatro

Sérgio Cardoso.

• Clipping de NotIcias: produzido diariarnente e encaminhadas mensalmente para os principais

gestores cia organizaçAo.

‘7
• Mailing de Imprensa: alimentaçAo de banco de contatos dos veiculos de comunicaçAo, tanto cia

capital quando do interior. Dessa fonna, é possivel construir mailings espeelficos tanto por regiAo

Av Francisco Matarazzo,1752 corijunto 2308/2309 - Agua Branca
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quanto por atuaçAo do jornalista de acordo corn o objetivo de cada evento realizado pela entidade.

Qualificaçao de porta-vozes: a Pridea identificou potenciais porta-vozes pan cada area da

Amigos da Arte, alérn da diretora-geral. Dessa forma, o interesse da imprensa passou a ser pela

capacidade de inforrnaçAo e nAo pelo cargo do porta-voz.

Alguns exemplos de reportagens:
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Canal cultural de televisilo do Sese São Paulo, o SescTV é urna instituiçAo privada e sern fins lucrativos, de

âmbito nacional, mantida pelo empresariado do cornércio de bens e serviços. A Pt-idea atuou no

gerenciamento da relaçao do Sesc TV corn a imprensa por rneio de urn trabaiho consistente de assessoria

de imprensa.

Entre os principais trabaihos realizados estAo, por exemplo, o prograrna Arquiteturas, do jornalista Paulo

Markun, que percorria Icones arquitetonicos do pals. Alérn disso, atuamos na divulgaçAo do programa

Operas, que gravou a temporada de operas do Teatro Municipal de São Paulo, incluindo La Traviata. A

equipe cIa Pt-idea ComirnicaçIo desenvolveu todo projeto de cornunicaçAo corn foco nos veiculos de

)iprensa segmentados e nos principals formadores de opinião e influenciadores do pals, corn o objetivo de

ampliar o espaço dos prograrnas do Sese TV em veiculos de expressâo nacional.
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Na contrarnAo do mercado fonográfico brasileiro e mundial (que investe cada vez mais em produtos

online), o Selo Sesc, que pertence ao Sesc São Paulo, surgiu pan fortalecer novos nornes do mercado,

apoiando o registro de artistas eruditos, corn foco na diversidade cultural. A Prides foi responsável por

lançarnentos de CDs e DVDs de artistas corno Teté EspIndola, Bocato, Guinga, Quinteto Villa-Lobos,

Fortuna, Itamar AssurnpçAo, Pepeu Gornes, Francis Hime, Tia Cida e Baita NegAo. Todo o trabaiho partia

de urn planejamento estratégico desenvolvido pan cada produto, corn o levantarnento de todas as

informaçôes sobre a concepçäo da obra, seus diferenciais e conceitos. Alérn da interlocuçào corn os agentes

do Selo Sesc, a Prides tambérn rnantinha forte diälogo corn os ernpresários e corn os proprios artistas a Jim

de criar urna narrativa forte a set repercutida para a irnprensa.

A Agéncia tambérn atuou no acompanharnento de todos os lançarnentos, corn atendimento da imprensa e

de criticos de rnüsica de todo Brasil. Entre os principais resultados atingidos, o fortalecirnento da rnarca

Selo Sesc foi o principal, fazendo corn que os conteüdos de midia contemplassern não apenas as obras ou

seus artistas, mas também o Selo corno importante thstrurnento de valorizaçào da rnüsica e cultura

nacionais. No total, 2.152 rnatérias forarn veiculadas envolvendo o Selo.

de reportagem:

rntoii.nIub
-

-

___

a

____

— ,,,., I., •.‘ ‘‘a —

1TOUROSE.I@O
Dmen Arts

_____

EdiçOes Scsc

.

Alguns exemplos

A

F130
4.. Iii a —

S

mn,.*o..a_

_______

a4.wanck;

__

_JL ——

____

r

______

- -‘ -

t
- e ‘/
M LOt

Av Francisco Matarazzo,1752 conjunto 2308/2309 - Agua Branca
São Paulo - SP I CEP 05001-200 Tel: 11 3807.6146



:

_

I Fbcjoqueartle Ti1
semsever H’

Lea.

—— :5::.
== - -

——

La:;..

Av Francisco Matarazzo,1752 conjunto 230812309- Agua Branca

São Paulo - SP I CEP 05001-200 Tel: 11 3807.6146

A

cornuhicaçäo

A Pridea atende este segmento do Sesc voltado a publicação de livros em diversas areas do conhecimento,

além de propor debates em seus centros culturais e desportivos no estado de São Paulo. Neste periodo, a

Agenda atuou na divulgacAo de mais de 30 titulos, que permeiam os campos das aPes visuals,

antropologia, arquitetura e urbanismo, cinema, comunicaçAo, design e muitos outros. Entre alguns dos

principais livros divulgados estAo a fotobiografia da atriz Fernanda Montenegro, a biografia de Tarsila do

Amaral, urn livro de fotos de Hilda Hilst, a biografia de Levi-Strauss, urn dos antropOlogos mais influentes

do seu tempo, entre outros.

As estratégias de divulgacâo passarn pela organizacAo de mailing especifico pan cada obra, além da

)organizaçAo e divulgaçao dos eventos de lançarnento, passando pela construçAo de todos os materiais de

divulgaçao, como a produçAo de notas, releases, artigos e sugestOes de abordagens junto a imprensa.

A Pridea também acompanha e ama no atendimento aos jomalistas em eventos de grande porte, como Flip

e Bienal do Livro, buscando espacos para os livros das EdiçOes em meio a seus concorrentes. A equipe

também produz e indica estratégias para meihor impactar os principals criticos literários do pals por meio

do envio de livros e materials informativos para a meihor abordagem sobre cada obra.
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Divulgaçâo do documentário “Eduardo Coutitho, 7 de outubro”, corn direçao de Carlos Nader, em 2015.

Corn o objetivo de buscar alcance nacional pan o fume sobre urn dos principais docurnentaristas

brasileiros, a Pridea realizou urn amplo mapeamento de todos os velculos de midia do segmento, corn forte

interlocuçao corn formadores de opiniAo e produçâo de materiais distintos, corn foco nos formatos e perfis

editorials de cada veiculo. Também atuarnos na criação de conteUdos regionalizados resultado na forte

veiculaçâo ern midias de todo pals.

São Paulo Expo Samba

)A rnaior mostra de samba da história do Brasil, corn seis meses de apresentaçôes de dança e rnüsica

instrumental, mesciando alguns dos mais renornados artistas brasileiros corn müsicos da nova geraçâo. 0

projeto contou corn o trabaiho da Pridea na area de divulgaçAo junto a imprensa, alérn de toda estruturaco

da agenda de convidados e participantes e da produçAo e rnonitorarnento de conteüdos nas redes sociais.

Para aumentar o engajamento do püblico nas plataformas digitais, a equipe produziu videos e fotos das

principals atraçOes. Na area de imprensa, reaiizou agendas de relacionarnentos na TV Globo, aproxirnando

os porta-vozes do projeto a jomalistas e produtores da ernissora tendo ern vista o apelo popular do projeto.

Como resultado a Expo Sarnba esteve presente na cobertura da principal emissora do pals ao longo dos seis

meses nos principals telejomais.

)Alguns exemplos de reportagem:

.
Av Francisco Matarazzo,1752 conjunto 2308/2309 - Agua Branca

São Paulo - SP CEP 05001-200 Tel: 11 3807.6146

Ic 4



Editora Contexto

Vencedora de vários prémios literarios, entre des 13 Jabutis e ainda os prémios Casa Grande & Senzala,

Clio e Uniao Latina, a Contexto é uma editora consolidada. Corn foco na produção de livros nas areas de

llistOria, Geografia, Econornia, Cornunicaçao, Educaçäo, Linguistica e LIngua Portuguesa e Turismo, a

empresa nasceu a partir da experiência do historiador Jairne Pinsky corn o universo editorial.

Ern busca de consolidar sua marca no cenário das editoras brasileiras, a Pridea Comunicaçâo desenvolveu

urn piano de cornunicaçâo, corn foco ern Assessoria de Imprensa e no relacionarnento corn a midia, pam

.
Av Francisco Matarazzo,1752 conjunto 2308/2309 - Agua Branca

São Paulo - SP CEP 05001-200 Tel: 11 3807.6146
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fortalecer os diferenciais da Contexto no mercado editorial.

A açao permitiu importante aproxirnaçao cia editora e seus autores corn players de destaque na mIdia, corno

a revista Veja e a publicaçAo segmentada 451, expoente no segrnento. Alem disso, a Pridea criou urn canal

direto de interlocuçflo corn eriticos literários e especialistas no segmento, o que possibilitou urn auniento

considerável do espaço cia editora nos principals veiculos de imprensa do pals.

A Agenda também atuou na divulgacao do novo selo cia Editora, o Marco Polo, que tinha como objetivo a

publicaçAo de romances históricos. Corno resultado, a marea Contexto passou a figurar ern todas as

ublicaçoes envolvendo seus Iançamentos, além de se tornar fonte de entrevistas do rnercado editorial

brasileiro.

Alguns exemplos de reportagem:

.
Av Francisco Matarazzo,1752 conjunto 2308/2309 - Agua Branca
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Agenda Tarsila

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo

lançou em setembro, a Agenda Tarsila, urn braço fundamental do

projeto “Modernismo Hoje”, concebido peLa pasta para celebrar o

legado da Semana de Arte Moderna de 1922. A iniciativa é urn guia

especial e ünico sobre a ternatica. Além de acompanhar a

programação, a pUblico pode conferir a história do movimento



modernista, curiosidades, galerias de fotos, entrevistas exciusivas

corn familiares, artistas contemporáneos e pesquisadores dos

principais personagens que Iançaram tendéncia no Movimento

Modernista.

Atendimento: 01/09/2021 ate o mornento.

EMBR4.P11

‘‘EMBRAPII A Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovaçao Industrial (Ernbrapii)
gro; Etai.;, ‘

tern por rnissAo apoiar instimiçOes de pesquisas para que executern

projetos de desenvolvimento tecnológico voltado a inovação, corn o

objetivo de estimular e potencializar a força competitiva do setor

industrial brasileiro e internacional. Em 34 unidades espalbadas pelo

Brasil, a Embrapii atua nos seguintes campos de inovaçAo:

teenologias em refrigeraçAo, processamento de biornassas, rnateriais

de alto desempenho, engenharia submarina, manufatura aeronáutica,

comunicaçOes óticas e tecnotogia de dutos.

Atendimento: 12/05/2015 ató o momento.

Reciela Sampa

RECICLA C) Movirnento Recicla Sampa, baseado em tuna plataforma online,

foi criado para conscientizar os paulistanos a separarem o lixo

dorniciliar em dois: comurn e recielavel.

Por meio da disponibilizacAo de conteüdos diversos, como videos,

webdocs, tutoriais, jogos, materiais para irnpressAo, reportagens e

noticias da cidade, do Brasil e do mundo a plataforma orienta e

informa os cidadAos sobre a irnportância de aumentar a quantidade de

recicláveis e dirninuir o volume dos resIduos enviados aos aterros

sanitários da capital.

Av Francisco Matarazzo,1752 conjunto 2308/2309 - Agua Branca

São Paulo - SP CEP 05001-200 Tel: 11 3807.6146
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Atendimento: 05/03/2018 ate 3 1/12/2020.

ARTESP

A ARTESP — Agência Reguladora de Serviços Püblicos Delegados

ARTESP de Transporte do Estado de São Paulo — regula o Programa de

AGtNCM DC TRANSPORT! DO ES FInD DC LAO PAtIO ConcessOes Rodovianas do Governo do Estado de Sao Paulo ha mais

de 20 anos. Sob sua geréncia, estAo 20 concessionarias, que atuam

em 11,2 mu quilômetros de rodovias, o que represent.a quase 31% da

) malha estadual, abrangendo 283 municfpios.

Atendimento: 06/05/2020 ate o momento.

, DETRAN.SP

detransp
A Pridea ComunicaçAo assumiu o desalio de gerenciar a area de

Assessoria de Imprensa e Cornunicaçao do Detran.SP. 0 órgAo é

responsavel por planejar, gerenciar e executar açOes relacionadas a

documentaçao para condutores e vel ulos. Também fisealiza e autua

infiaçOes de trânsito, produz estatisticas, promove educaçAo e gem

eonscientização e está presente nos 645 municipios paulistas.

) 0 major departamento de tránsito da America Latina é responsavel

por: 29% da froth do pals, 30 milhOes de velculos e 25 milhôes de

condutores registrados. Teve sua froth triplicada nos Ultirnos 10 anos

e lida corn a major transforrnaçAo digital de sua histOria.

Atendimento: 2 1/09/2020 ate o momento.

.
Av Francisco Matarazzo,1752 conjunto 2308/2309 - Agua Branca
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Secretaria Municipal de EducaçAo de São Paulo

Em dezembro de 2020, a Priclea assurniu o desaflo de char urn

CIDADE DE projeto de cornunicaçAo para a Secretaria Municipal de EducaçAo de

SÃO PAULO São Paulo. A meta de se comunicar corn urna rede de 120 mu

fijncionários, mais de urn milhAo de alunos e quatro mu escolas se

alia a retomada das aulas em meio a pandemia do CoronavIrus.

Atendirnento: 23/12/2020 ate o presente momento.

amigos da arte Associação Paulista dos Amigos da Arte

Com 15 anos de histéria, a Amigos da Arte foi a primeira

Organizacão Social de Cultura a ser certificada pelo Govemo do

Estado de São Paulo, corn quem mantérn contrato desde 2004. A

entidade, que atha em centenas de municIpios paulistas, é

responsável por executar eventos como a Virada SP, a rnaior festa

cultural do pals, e o Festival Paulista de Circo. Também administra o

Teatro Sérgio Cardoso e o Museu da Diversidade Sexual.

Atendimento: 13/04/2020 ate o presente inomento.

) A startup tem o propósito de aliar gestAo de residuos solidos

SO+ra domésticos recicláveis (nAo orgânicos) a mudança

comportamento, para a promoção da qualidade do meio arnbiente e

desenvolvirnento social nas cornunidadcs por rneio de parcerias corn

entidades privadas, püblicas e sem fins lucrativos. Levando seus

recicláveis aos espaços mantidos pela so+ma, os moradores ganharn

pontos que podem ser trocados por cursos, exames, alimentaçao

bãsica, experiências, descontos em supermercado e muito mais. A

adesão e totalmente gratuita e sem taxas de anuidade.

A startup tambérn fornenta o crescimento da econornia local ao

fomentar as trocas dos pontos em comércios da região.

—I
Ay :rpnci9r Matnrnno,1759 conjuto 2 308’2309 - Anup Bra ica

• São Paulo - SP j CEP 05001-200 Tel: 11 3807.6146
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Atendimento: Maio de 2021 ate o presente mornento., Grupo A Educacional

Fundado em 1981, o Grupo A Educacional é tuna rede corn quatro

a. escolas na cidade de São Paulo — Aprendendo a Aprender,

‘ Concórdia, Horizontes e Liceu Santa Cruz e uma em Ourinhos —

Saber —, no interior paulista. Conta ainda corn urn braço social, que

EDUCACIONAL mantern tres creches em parcerla corn a Prefeitura de São Paulo: os

() Centros de Educaçâo Infantil Campo Limpo IV, Mini Orube e

Pirajuçara.

A Pridea Cornunicaçao assumiu a Assessoria de Irnprensa do Grupo

A corn a rnissAo de criar uma identidade de marca pan além das

unidades de ensino. Alérn disso, desenvolveu os sites das escolas,

produtos para comunicaçAo intema e todo trabaiho de comunicaçAo

digital, incluindo o planej amento estratégico das redes sociais e a

produçAo de conteüdo dos sites e outros canals digitais.

Atendimento: 01/07/2014 a 06/01/2017.

.:•.
BRG — Berkeley Research Group

j Criada em 2009, a BRG é urna ernpresa rnultinaeional corn

brkdy Rnnnh 0P experiência ern InvestigaçOes Globais & Serviços de Assessoria

em Compliance e Estratégia, corn rnais de mu profissionais

distribuIdos em 36 escritórios nos cinco continentes. Está presente

nos Estados Unidos, Canada, Kuwait, Australia, Mexico, China,

Reino Unido, Colombia, Cingapura e Panama. A equipe da BRG

para America Latina tern forte expertise em: suporte a litigios,

investigaçOes de fraudes, busca de ativos, reestruturaçäo,

contabilidade e computação forense, valuation, due

diligence, compliance, analise de crédito e consultoria ern

Av Francisco Matarazzo,1752 conjunto 2308/2309 - Agua Branca

São Paulo - SP CEP 05001 -200 TeL 11 3807.6146
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construção.

Atendimento: 25/08/20 16 a 04/05/20 19.

Ediçöes

Pautada pelo conceito de educaçAo permanente e acesso a cultura, as

Ediçaes Sese São Paulo publicarn livros em diversas areas do

conhecimento. Em diálogo corn a prograrnaçäo do Sesc, a editora

‘ apresenta urn catálogo variado, voltado a preservacAo e a difusao de

conteüdos sobre os mültiplos aspectos da contemporaneidade. Além

dos tItulos impressos, as Ediçôes Sese vêrn convertendo seu catAlogo

em e-books que podem ser adquiridos em lojas virtuais como

Livraria Cultura, Livraria Saraiva e Amazon, e em aplicativos do

Brasil e do mundo como Google Play e Apple Store.

Atendimento: 01/01/2018 a 01/01/2019.

Selo Sese

Na contramAo do mercado fonográfico brasiJeiro e mundial

) investe cada vez mais em produtos online e reduz os lançamentos

“fisicos”), o Selo Sesc, pertencente ao Sese São Paulo, surgiu em

2004 e oferece CDs e DVDs (além de versOes em streaming) de

müsica popular, instrumental, erudita e infantil, sempre seguindo a

premissa de apoiar o registro de artistas que fazem a diferença e

incentivar açOes voltadas a educaçAo e a diversidade de cultura.

Atendirnento: 01/02/2014 a 30/1 1/20 19.

Av Francisco Matarazzo,1752 conjunto 2308/2309 - Agua Branca

São Paulo - SP CEP 05001-200 Tel: 11 3807.6146
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Editora Contexto

Vencedora de vários prémios literários, entre eles 13 Jabutis, a

Contexto ë urna das rnais importantes editoras brasileiras. Corn 30

anos de existëncia, a empresa tern foco na produçAo de livros nas

areas de HistOria, Geografia, Economia, Comunicaçao, Educaçao,

Linguistica e Lingua Portuguesa e Turismo.

Atendimento: 01/03/2017 a 01/11/2018.

A Urban
‘ Systems

Urban Systems

Atuando no Brasil ha 18 anos, a Urban Systems é urna empresa de

inteligência de mercado e soluçOes estratégicas que busca mitigar

riscos de investimentos em projetos de desenvolvimento urbano,

imobiliário e econôniico. Já realizou análises e estudos em mais de

500 cidades do Brasil, utilizaudo ferramentas de geoprocessamento,

marketing e urbanismo. Anualmente produz o ranking de cidades

inteligentes, que elege os municIpios com meihor desempenho em

area como educaçao, saüde, inovaçAo e transporte.

Atendimento: 09/04/2017 a 05/07/2017.

c*co
inc,edrble Expeñen ces.

.

Chicago Travel & Tours

Empresa do segmento turIstico especializada no atendimento de

brasileiros que viajam para Chicago a passeio ou a negócios. A

Chicago Travel & Tours tern como principal diferencial a construçAo

de roteiros custonfizados, elaborados a partir da necessidade de cada

grupo ou viajante. A agência também cria pacotes relevantes de

negócios, oferecendo experiêneias e imersOes em instituiçOes,

universidades e serviços püblicos.

Atendjmento: 21/12/2018 a 04/07/2019.

Av Francisco Matarazzo,1752 conjunto 2308/2309 - Agua Branca

São Paulo - SP CEP 05001-200 Tel: 11 3807.6146
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lCD
Instituto
de Cuituro
Democrótica

Instituto de Cultura DemocrAtica (lCD)

Promove o ideario dernocrático, por meio de cursos, conferéncias,

seminarios, congressos e outras atividades que possam contribuir

para difundir e fortalecer esse valor no Brasil.Com forte trabaiho na

area de acervos, incluindo pesquisa da memOria cia polItica brasileira

e açOes para a preservação de patrimônio histOrico e cultural, o lCD

atua em importantes projetos em todo o pals. Alérn da Brado

Retumbante (iniciativa que resgatou depoimentos relativos ao

movirnento Diretas Já, participou cia vinda do Ilder espiritual Dalai

Lama ao pals. Realizou também, por exemplo, urn encontro corn o

ganhador do prêmio Nobel da Paz Adolfo Perez Esquivel, para

prornover campanha pela criaçao cia Corte Penal Intemacional do

Meio Ambiente.

Atendimento: 03/10/2011 a 06/05/2013.

)

Cell WtO
Cozinhando na Escola

o Cozinhando na Escola é urn projeto de gastronomia educacional

pedagOgico que acontece dentro da escola, oferecendo aos alunos a

oportwildade de aprendizagem e vivência corn insurnos, utensilios e

equipamentos apropriados para elaboraçao e criaçào de receitas corn

urn toque cia alta gastronomia, corn orientaçâo de consultores

especializados.

Atendimento: 04/03/2017 a 06/03/2018.

1kv -rancisco Matarazzo,1 nzz conjunto ziuaizius - Agua Biänca

• São Paulo - SP) CEP 0500 1-200 Tel: 11 3807.6146

Food Service Company

f’ Fundada em 1988, é urna empresa de assessoria,

confecçao de projetos e consultoria na area de gastronornia. Pioneira

no Brasil, sendo hoje a rnaior do ramo, facilita e aprimora serviços

operacionais de restaurantes, bares, hotels e hospitais. Atua em todas

L
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as fases do processo, desde o projeto da obra ate o treinamento de

garcons, a definiçAo do cardapio e inauguração, por exemplo.

Atendimento: 05/02/2016 a 05/02/2019.

TRENDS Pet Trends

DIStRIBUIDQRDEPRODIJTOSPET

E nina importadora e distribuidora de produtos pet multimarcas.

Busca constantemente, no mercado internacional, por produtos

diferenciados, de alta qualidade, durabilidade e Otima apresentaçAo.

Unica representante no Brasil da empresa Petco, a major rede <k

produtos pet dos Estados Unidos.

Atendimento: 0 1/06/2017 a 23/10/2018.

KoneLoko

0 KoneLoko trouxe ao Brasil urn conceito de alirnentaçAo da

Belgica. 0 modelo de lanchonete foca na oferta de batata flita no

cone, corn diferentes cornplementos, a preço justo e alta quatidade.

Corn unidades espaihadas pelo Estado, foca no born atendimento,

rapido e eficiente.

Atendimento: 04/05/2011 a 05/0712019.

Incorplan Engenharia

A Incorplan Engenhasia nasceu no ano 2000. A companhia já

participou de dezenas de obras e consolidou-se na area de engenharia

e construçâo, sobretudo em intervençOes de EdificaçOes Püblicas e

em Restauro de Patriniônio Histérico, em todo o Estado de São

Paulo. Atua corn equipe própria para realizar instalaçOes elétricas,

hidráulicas e de ar-condicionado. Ou seja, uma estnitura completa,

que atende a todas as exigências dos clientes.

Av Francisco Matarazzo,1752 conjunto 2308/2309 - Agua Branca

• São Paulo - SP I CEP 05001-200 Tel: 11 3807.6146
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Atendimento: 12/03/2015 a 04/05/2017.

formArte
A FormArte iniciou sua histôria ha 20 anos, corno Produtora

Cultural, corn foco em Educação. Corn o passar dos anos, a

PreservaçAo da Memória e do Patrimônio Histórico se solidificarani

em sua trajetória. Hoje, tern corno desafio projetar e executar projetos

sustentaveis, por meio de novas tecnologias que nào agridam o

)
Patrimônio. A empresa gerencia e estiinula, via leis de incentivo a

cultura, instituiçOes a preservarem seu acervo e patrimonio.

Atendirnento: 05/09/2016 a 13/03/2019.

—
Chapa Democracia

r”w’11as’ Concorrente nas eleiçOes pam o Conseiho Dcliberativo do

‘b Athlético Paulistano (CAP), a Chapa Democracia é formada por

candidatos e apoiadores que desejam major participação dos sócios

nas decisâes do Clube sempre corn ética, transparéncia e dedicaçAo.

D Atendimento:12/07/2017 a 04/12/2019.

ESTRUTURA FISICA INSTALACOES. INFRAESTRIJTURA E RECURSOS MATERIAlS

A Pridea Comunicaçao está plenamente capacitada, tanto do ponto de vista hurnano/profissional, quantoc

em suas instalaçOes e equiparnentos, ao atendimento previsto neste edital. Tendo sua sede instalada a rua
N

CapitAo Antonio Rosa, 376, 9° andar, Pinheiros, São Paulo, a ernpresa busca atender corn agilidade os

objetivos e neccssidades de cada cliente. Para isso, conta corn equipes formadas por alguns dos meihores cc))

profissionais de cornunicaçAo do rnercado, em São Paulo e em Brasilia, especializados nas areas de atuaçAo

de nossos clientes. As exigéncias relativas ao corpo de profissionais da ernprcsa se estendem a rotineira

Av Francisco Matarazzo,1752 conjunto 230812309 - Agua Branca

São Paulo - SP I CEP 05001 -200 Tel: 11 3807..46
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atualizaçAo dos recursos e equiparnentos disponibilizados para a methor execuçAo do trabalho.

Estrutura Instalada

A Pridea tern como sede urn espaço corporativo de 200 m2 de area Util, localizado na zona Oeste da cidade

de SAo Paulo, corn excelente acesso ao transporte páblico e serviços. Em urn ambiente totalmente

adequado as necessidades especificas do trabaiho de cornunicaçäo, os colaboradores da Pridea

desenvolvem suas atividades em ambiente climatizado, confortável e integrado nas suas rnais diversas

‘Threas, a saber: Diretoria, Coordenadoria Executiva, Administrativo e Financeiro, Assessoria de Imprensa,

Internet, Redes Sociais, Videos, Produtos Graficos e Digitais e Monitoramento de Midia, além de Sala de

ReuniAo e Videoconferencia, Suporte em TI, Copa, Cozinha e Banheiros.

Assessoria de Imprensa

• 8 estaçôes de trabaiho, contendo 8 computadores, 8 mesas, 8 cadeiras e 6 aparelhos de telefone.

• 1 sofa de dois lugares, estante, objetos e vasos decorativos

Redes Sociais, Produtos Grificos, Produtos Dipitais e Desian Gráfico

• 8 estaçOes de trabaiho, contendo 8 coinputadores, 8 mesas, 8 cadeiras e 3 aparelhos de telefone

Dwonitoramento de Imprensa, CoordenayAo Executiva e Producio de Relatorios

• 8 estaçOes de trabaiho, contendo 8 computadores, 8 mesas, 8 cadeiras e 3 aparefhos de telefone

Diretoria

• 2 estaçöes de trabaiho, corn 2 mesas, 2 cadeiras, 2 computadores e 2 apareihos de telefone

• 4 poltronas

• 2 gaveteiros

• I estante para livros e documentos

• 2 armários de apoio

• Material de trabatho e objetos decorativos
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Departamento Administrativo e Financeiro

• 4 estaçôes de trabaiho, corn 4 mesas, 4 cadeiras, 4 computadores e 4 aparelhos telefonicos

• 2 arrnários de parede e 2 armários-arquivo

Departamento Técnico

• 1 estaçào de trabaiho, corn I mesa, 1 cadeira, 1 computador e 1 aparelho telefonico

Sala de ReuniOes e Vidcoconferências

• 1 aparelho de televisAo 42” da marca LG

• 1 mesa de madeira corn 8 cadeiras

• 1 aparelho de telefone sern fib Siemens

• 1 sistema de cornunicaçâo digital Logitech, corn camera e microfone pan videoconferéncia.

• 1 rnovel de apoio pan exibiçao de produtos

• 1 estação de trabatho, corn 1 mesa de apoio, 1 cadeira, 1 cornputador e 1 aparelho telefbnico

• laparelhodeTVacabo-NET

Material de Uso Comum

• 2 impressoras a laser — HP Officejet Pro 8610

• 1 máquina de café, chá e chocolate Saeco

• 1 estante corn biblioteca de comunicaçAo, acervo de livros e demais publicaçOes

• 2 aparelhos de TV Samsung

• 2aparelhosdeTVacabo—NET

Informática

• 30 cornputadores das estaçOes de trabaiho sAo e contérn:

• Modelo Desktop Dell Inspiron 3647 Core i3 3.0 Ghz 4 GB de RAM HD 500GB

• Monitores 19 polegadas Dell E1910 Widescreen

• Teclados, Mouse, USB, Quietkey, Portugués, Opti, Black
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• Mouses Dell USB dois botôes

• 2 estaçOes de trabaiho Imac Corel 3/4gb/I tb/27po1 — OSX 10.11

• 2 notebooks DELL Vostro 3560 corn processador Intel Core 13- 2.5Ghz 4GB de RAM ND de

500GB

• Sisterna comunicaçAo imediata via internet, Skype

• Gravador de voz Panasonic US 550

Sistemas Embarcados de ComunicacAo

Q
. Mailing de Imprensa Maxpress

• Ferramenta digital de monitoramento de internet e redes sociais

• Plataforma digital de agendamento e posts no Instagran

• Photoshop, illustrator, InDesing, Premiere, ferramentas que pemütem criaçAo e ediçAo de imagens,

sites, produtos graflcos e digitais

• Banco de Imagem

• Platafoima para producao e ediçAo de videos e animação

• Ferramenta de monitoramento e criaçâo de e-mail marketing e outras funcionalidades para

marketing e campanhas

• Sistema de envio de mensagens de texto via SMS para compartilhamento de inforinaçOes e notIcias

• Agenda Google compartilhada

• Plataforma para gravaçao e ediçao de áudios

Softwares

• Microsoft Office 2010 x 86

• Microsoft Office 2013 x 64

• Microsoft Office 2016 x 64

• Microsoft Windows 7 PRO x 86

• Microsoft Windows Server 2008 STD Mx

• Microsoft Office Mae

• Adobe Creative Cloud for Mac para equipes
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• Microsoft Windows 10 Pro

• Kaspersky Antivirus Kaspersky Small Office 4

• Kaspersky Antivirus Kaspersky Small Office 5

• Mobiledit Compelson Mobiledit cell basic

• Corel Draw

hifraestnitura de TI Instalada

• 1 Link de internet NET 60MB

Q
• 1 Link de Internet TIM Live 100MB

• I Link de Voz VIVO 10 canals

• 3 Pontos de TV por assinatura NET

• 2 Switchs 48 portas 100/1000

• 1 Patch Panel 48 portas CAT 6

• 1 Patch Panel 24 portas CATS

• 1 Roteador Cisco Dual Wan VPN Firewall

• 1 Servidor Dell PowerEdge R430 Intel Xeon 8GB de RAM HD de 1TB

• 1 Servidor Dell PowerEdge Tl 10 Intel Xeon 4GB de RAM HD de 1TB

• 1 No Break 1500 KVA

• 2 No Break 300 [(VA

Demais EpuiDanlentos

Telefonia

• I Central Telefbnica Siemens (Hipath - Office pro) - capacidade 16 troncos e 52 rarnais (1);

Interfaces celulares (Chipeell ) + kit de instalaçAo (2); Apareihos digitais KS 12 tx;

Imapem, som e video

• 4 aparelhos de telefone celular Samsung

• I camera fotográfica Olympus
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• I camera fotográftca digital GoPro 60 D e acessórios

• 5 cameras fotográficalvIdeo Flip

• 1 camera de video DVCam - PD 150

• I camera digital de video Samsung

• 1 camera HI) de video - HVR zin

• 1VTDVCamDSRI

• 1VTHDHVRMI5

• 2 microfones lapela ECM 55b

Q
• I kit de Lw (spots de 1w fria, 2 microfones de mao, (Akai e Shure), 1 bateria de longa duraçAo,

cabos de audio, prolongas, tripés, 1 mesa de audio Behringer

• Acervo de videos

SISTEMALTICA DE ATENDIMENTO

A Pridea Comunicaçho ira implantar urn sisterna de comunicação eficaz para atendirnento as demandas de

imprensa e comunicação da Secretaria de Desenvolviniento Social do Estado de São Paulo, OrgAo

vinculado ao Sistema de Comunicaçao do Estado de São Paulo (SICOM).

0 atendimento durante toda a execuçäo do contrato, contará corn metodologia desenvolvida pela Pridea,

inclui rotinas e processos de sucesso comprovados pelos mais de 15 anos de atendirnento ao poder

püblico, corn alguns dos mais cornplexos programas de cornunicaçao integrada do Brasil. A rnetodologia

engloba quatro etapas: Diagnéstico, Planejamento, lmplementação e AvaliaçAo.

As duas etapas iniciais — Diagnéstico e Planejamento —, desenvolvidas a partir das diretrizes e

necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo serAo base para o

trabaiho contInuo de Implementacão e Avaliaçao, que acontecerão durante toda a extensão do contrato.

A seguir é apresentada a descriçAo de cada etapa, assim como a sistemática a ser adotada para garantir o

meihor atendimento.
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1- DIAGNOSTICO

Prazo de Execução:

Uma semana apes a aprovação pan inIcio de trabaiho

De imediato, a Pridea iniciarA urn diagnóstico da atual estrutura de comunicaçâo, sobrernaneira de

imprensa, da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. Ta! açao será facilitada

devido a experiência da empresa na area püblica. Nesta fase será possIvel explorar os desafios e variáveis

que poderäo ou mesmo eventuais problernas que possarn servir de obstñculos. 0 diagnóstico será realizado

r profissionais experientes de distintas areas, corn diferentes expertises, em busca do mais completo

resultado.

Pam o diagnóstico, os profissionais rea!izaräo uma completa “imersAo” nos departarnentos, bern corno corn

as areas de comunicaçAo das secretarias, ernpresas e autarquias ligadas ao governo estadua!, seus

programas e projetos para, assim, detaihar objetivos a serern a!cançados, corn a e!aboraçAo de urn cenário

macro, que inclui a análise retroativa da exposiçao em midia e a interpretacAo de pesquisas desenvolvidas

pela Pridea junto ajorna!istas e formadores de opiniao, conforrne os deta!hes abaixo explicitados:

V Anklise da exposicão em midia: tal anã!ise permite mensurar e avaliar a presença em midia da Secretaria

de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, ou seja, a “saMe da sua rnarca”. Auxilia

sobremaneira na defrniçäo de parârnetros e objetivos. De irnediato, a Pridea iniciarA o rnonitorarnento de

mIdia, açäo que perrnitirã cornparacâo ern ternpo real entre o passado e o presente, permitindo que o fUtUrO

seja planejado.

V Cenário macro: define a situaçAo abrangente que a Pridea terá de enfrentar, em face dos objetivos

definidos.

V Interpretação de Media Audit: a Pridea Comunicacão aplicará urn questionário junto aos principais

velculos e formadores de opiniâo a firn de aferir o relacionarnento entre esse püb!ico e o Governo de São

Paulo. A ferramenta perrnite verificar a opinião da iinprensa sobre ternas e polIticas püb!icas desenvolvidas
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pela entidade, alem de aprimorar a relacionamento corn os jornalistas por meio de urn atendimento mais

direcionado.

V Objetivos a serem alcançados I cenãrio macro: Corn base nos dados coletados corn as açOes acima

descritas, a Pridea Ira elaborar objetivos a serern alcançados, corn a detenninaçao de metas a serern

atingidas, sempre seguindo as prernissas da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São

Paulo e da própria Secretaria Especial de ComunicaçAo. Sera executado urn “road map” para a

cornunicaçäo, corn as seguintes açOes táticas:

• Criaçao de urn cronograrna de açOes importantes, corn possIveis oportunidades de cornunicaçAo a

curto, rnédio e longo prazo;

• Elaboraçao de rnatriz de riscos, corn rnapearnento de temas sensIveis e deflniçao de abordagern a

cada tema;

• ldentiflcaçAo de “influenciadores”, pessoas da rnIdia que podern levar mensagern adiante de

maneira rápida e certeira;

• Definiçao de inensagens-chave a serern difundidas via midia;

• Elaboraçâo de matriz de oportunidades, que ira gerar a difbsâo de serviços de relevância para a

populaçäo.

2- PLANEJAMENTO

Prazo de ExecuçAo:

5 dias apes o diagiióstico

Este será o rnomento de pensar o futuro, de elaborar corno será a base da comunicação da Pridea. Ao

longo do tempo, a rotina permitirá que o trabalho se rnolde a expectativa da Secretaria de

Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, mas já de inicio a Agéncia ira elaborar unkr)

planejamento que servirá para defrnir açOes de cornunicação integrada.

A partir da coleta do diagnóstico, as profissionais da Pridea, corn a expcriéncia adquirida em anos de
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atendimento sequencial a contas pübiicas, além do conhecimento adquirido em demais clientes do setor

privado, irAo se reunir para elencar os seguintes pontos: objetivos, cronograma, prioridades, pübiico-alvo,

estratégias, porta-vozes, mensagens a serem transmitidas, piano de açao e piano de gestAo de crises.

3- IMPLEMENTACAO

Prazo de Execução:

InIclo imediatamente após o término do planejamento

odos os pontos elencados anteriormente tern como objetivo uma implementacâo eficaz de iima gestAo de

comunicaçao. Processos e métodos ja testados e com resuitados comprovados serâo seguidos a risca, em

uma estruturada rotina de trabaiho. Isso ira maximizar os resultados positivos do Governo do Estado de

Sao Paulo, aprimorando o diáiogo com a populacão e, como consequência, a prestaçAo de serviço.

A ixnplementaçAo terá compromisso permanente com a ceieridade do atendimento, com a boa relaçâo corn

a mIdia, com a eiaboraçAo correta de materiais a serem distribuidos, com o cumprimento de prazos e com a

oferta de feed-back constante a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo e a
Secretaria Especial de Comunicaçâo (Secom). Além do atendimento reativo, a equipe de comunicaçâo da

Pridea estará apta a colocar em prática açöes proativas pianejadas. Todas as atividades terâo em comum

procediinentos pre-definidos, permitindo, assim, a otimizaçâo de projetos e açöes. Os seguintes

documentos seräo elaborados de acordo com o assunto a ser tratado:

• Calendário de atividades, eventos, possiveis problemas e oportunidades

• Papers de posicionamento, Q&A e demais informaçöes

• Indicaçoes de meihores práticas e procedimentos para gestAo de crises

• Press-kits

• Mailings de imprensa

• Perfis de velculos, jornalistas e demais formadores de opiniAo

• Contatos de porta-vozes e demais tecnicos e gestores do Instituto

• Mapa de tarefas

Av Francisco Matarazzo,1752 conjunto 2308/2309 - Agua Branca
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• 2 Relatórios diários de atividades

4- AvALIAçA0

Prazo de Execuçäo:

Imediato, ocorrendo em concomitância I implementaçao

Alern dos dois relatorios de atividades diarios, a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São

Paulo e a Secretaria Especial de Comunicaçao receberAo urn relatório quinzenal e urn relatório mensal de

avaliaçao. A saber:

• 0 primeiro sobre a estratégia no periodo, corn resultados obtidos, alern de propostas para os 15 dias

seguintes;

• 0 segundo, corn o consolidado do més anterior.

(mais abaixo pormenorizamos como serAo os relatorios).

Todas as açOes realizadas pela equipe da Pridea Comunicação terAo mensuraçAo constante, permitindo

alteraçOes e adequaçôes ao longo de sua execuçâo. Os resultados serAo aferidos mediantes a exposição de

midia e seu impacto na sociedade. A avaliaçAo dos objetivos mais abrangentes poderá ter o apoio de

pesquisas de opiniAo. Tanto a análise de midia quanto a avaliaçAo de resultados perrnitftao revisâo

periOdica do diagnOstico e do planejamento, permitindo a redefmiçAo, se assim for preciso, de estratégias e

ate objetivos.

Metodoloala de Atendimento

A Pridea Ira fonnar urn grupo de profissionais que trabalhará diretarnente pam o atendirnento ao solicitado

neste edital, para a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, de maneira integradac..j

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 atendirnento de contas püblicas e gerenciarnento de
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crise em diversos clientes.

No total, 7 jornalistas estarAo a disposiçAo da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São

Paulo e da Secretaria Especial de Comunicação, conforme determina a carga horária no edital, pan

serem alocados onde o departamento definir, para meihor aproveitamento de informaçôes. Estes

profissionais tambêm estarão em constante contato corn os dernais colaboradores da Pridea ComunicaçAo,

de diferentes experiências, forrnaçOes e capacidades, para uma troca de inforrnaçOes que tern se mostrado

sernpre proveitosa.

)A equipe trabalhará presencialmente no perlodo das 6h as 22h, diariamente. ApOs este horário,

profissionais se manterAo de plantAo telefônico por meio do celular. Aos finais de semana e feriados havera

equipe de plantAo 24 horas por dia, presencialmente ou por telefone. Haverá acompanhamento de eventos e

agendas dos gestores. E em quaisquer dias e horários os profissionais poderAo ser demandados para

atendimento presencial.

A Agéncia se compromete a garantir a presteza e qualidade do serviço, obrigatoriamente cumprindo as

exigéncias de forrnaçAo basiea e experiência profissional cornprovadas.

De forina sucinta, a Pridea elenca abaixo processos pan o pronto atendimento que poderAo ser

implantados conforme a definiçao do OrgAo, garantindo, assim, o intercámbio permanente de informaçOes,

) avaliaçâo de prioridades, forneciinento de rápidas respostas a imprensa e oportunidades de açOes j unto a

mIdia.

• ReuniAo semanal para planejamento

• Reuniâo mensal para apresentação de resultados

• ReuniAo mensal para avaliaçao de resultados, oportunidades e próximas açOes

Todos estes procedimentos poderao ocorrer de maneira online, se assim desejar a Secretaria de

Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo e a Secretaria Especial de ComunicaçAo.
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Modelo

E importante ressaltar que a Pridea atua de maneira planejada e organizada para atendimento a imprensa.

Por isso, define urn modelo que inclui metas e objetivos para cada profissional, além de responsabilidades.

Além disso, a Pridea Comunicacão exige que seu time de assessores interaja corn jornalistas e apure de

maneira completa as pautas solicitadas. Urn protocolo de indagaçôes é incentivado, buscando levantar

todos os pontos de düvidas e necessidades do jornalista solicitante.

trabaiho de busca pot informaçOes também é outro ponto a ressaltar. Muitas vezes, mais do que apurar

corretarnente a pauta a ser respondida, o trabaiho de verificaçao interno, no orgäo ou empresa-cliente, é

mais importante. Além dos dados a serem respondidos, a equipe cia Pridea se aprofunda e procura

diferenciais, nürneros e novidades para compor as narrativas.

o mesmo acontece na proposicäo de pautas. A Pridea nAo abre mao do trabaiho propositivo (quando

assessor de imprensa sal a frente a sugere pautas ao colega jomalista que trabaiha em velculo de

comunicaçAo), que deve acontecer diariarnente, e de maneira segmentada, sempre completando o trabaiho

reativo (quando recebe-se demanda de iniprensa).

Os principals horários das redaçôes sâo respeitados, assirn como todos os profissionais e influenciadores

sâo mapeados por area de interesse, fazendo corn que o contato seja feito de modo a facilitar a rotina do

profissional e aurnente sen interesse pelo assunto que está sendo oferecido pela assessoria de imprensa.

Todo dia, a equipe coordenada pela Pridea Comunicaçfto deve enviar releases a imprensa, segrnentando o

assunto tratado, tanto por tipo de velculo, abrangência (regional, estadual e nacional) e assunto. 0

procedirnento potencializa as chances para o tema ganhar espaco na imprensa regional e nos diferentes

tipos de midia.

Treinamento de Porta-Vozes e Mailing

A utilizaçAo de porta-vozes é constante, já que é valorizada pela imprensa, exatarnente por propiciar
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explicacAo pormenorizada sobre o assunto tratado. Todos Os porta-Vozes são previarnente selecionados C

capacitados, exatarnente pan que passern de maneira clara a mensagem mais correta. 0 objetivo é fixar

mensagens, alinhar discursos e reforçar tëcnicas que proporcionem rnais eficácia aos porta-vozes em

dezenas de situaçOes, inclusive gestAo de crise.

Porta-vozes bern preparados podern ser fortes aliados em estratégias de cornunicação. A sensibilizaçao de

gestores para a importância da comunicaçao faz pane deste treinamento. U alinharnento do discurso é

essencial pan evitar percepçOes errôneas.

)Alem disso, urn mailing corn cerca de 52 mu jornaJistas e 14 mu veiculos, em todo o Brasil. é

rotineiramente utilizado, para grandes divulgacOes ou corn segrnentaçäo, em urn sisterna que permite

escoiher a(s) editoria(s) de interesse, sempre corn pelo menos urn jornalista por veIculo.

Relatórios

Diariarnente, a Pridea enviará a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo e a

Secretaria Especial de Comunicação relatórios de trabaiho de seus profissionais. SerAo dois envios diários:

urn no inicio da tarde — relatando demandas e providéncias da area de Cornunicaçäo no periodo da martha,

e urn a noite completo, corn a previsAo de reportagens para o dia seguinte e o ocorrido durante todo o dia.

QAlem disso, outros dois relatórios serAo produzidos. 0 quinzenal: com estratégias e resultados do periodo

anterior, assuntos planejados anteriormente para divulgaçAo ou eselarceirnento, reportagens obtidas,

reportagens neutralizadas e reportagens derrubadas, alérn de nárneros sobre matérias positivas, negativas e

neutras e tempos de entrevistas de gestores. 0 mensal: relatorio geral sobre o trabaiho da Assessoria de

Imprensa e ComunicaçAo. Este relatorio terá:

• Surnário executivo: texto resumindo o acontecido em relaçao a imprensa no més, com as açOes

tornadas pela Assessoria;

• Resurno nurnérico de atividades: tabela corn nUrneros relativos a atendimentos A imprensa, follow
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ups, apuraçOes, textos publicados e materiais produzidos;

• Atendimentos a pedidos de velculos: tabela corn a quantidade de atendirnentos a imprensa, corn

separacAo para cadajornal, TV, radio, site de noticias e emissoras de TV de todo estado;

• Follows realizados: cópias de todos os follow-ups realizados no perIodo, incluindo o release

enviado a imprensa;

• Atividades desempenhadas dia a dia: corn separaçAo por data, todas as atividades dos profissionais

realizadas em cada dia do més;

• Análise de exposiçAo na midia: gráflcos que demonstrem a avaliaçAo diana de reportagens, corn,

alern do total, segrnentaçôes por tipo de veIculo, OrgAo afetado, cidade veiculada e veiculo;

• Matérias publicadas na mIdia: cópia de todas as reportagens publicadas na iinprensa sobre o OrgAo,

no periodo;

• Papers produzidos;

• Eventos e Produtos: lista explicativa de todos os eventos realizados pelo órgäo, corn suas

respectivas informaçOes;

• Planejarnento Estratégico e Operacional: descnitivo da elaboraçâo de açOes estratégicas a curto,

médio e longo prazo;

• Monitoramento de Imprensa: resultado no penlodo do monitoramento de imprensa, identificando o

veiculado sobre o assunto no mês anterior.

DivisAo da Eguipe —7 Profissionais

• 1 Coordenador Geral
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Será chefe da equipe, sempre em trabatho conjunto corn os profissionais da Secretaria de

Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo e da Secretai-ia Especial de CornunicaçAo. Durante todo

o dia, o contato entre a Secom e o Coordenador Geral será rotirteiro. Este profissional será o responsável

per manter a linha de conduta da equipe fiel ao indicado pela Secretaria Especial de Comunicaçao, além de

avaliar e planejar estrategicamente, em conjunto corn os profissionais da Pridea, contatos e reuniOes entre

rnembros dos órgAos e da imprensa e apoiar a seleçao e qualificaçAo de porta-vozes para contato corn

profissionais de midia. Juntamente corn os colaboradores alocados na Pridea, o coordenador-geral terá

reunjoes semanais corn gestores da pasta para definiçOes de pautas, agenda da semana e ajustes que se

fizerem necessários.

CoordenaçAo Geral: Flávia Gonzalez de Souza Braz

1 Gerente de Imprensa — Manha

Profissional responsável pelo intercãrnbio direto entre o Coordenador Geral e os dernais integrantes da

equipe de assessoria de imprensa. Tambérn seth rcsponsável pela elaboraçAo c estratégias de divulgaçao

das açOes e projetos da Pasta, atuando tambérn na avaliação dos resultados obtidos. Mantera diariamente o

fluxo de infonnaçOes entre as equipes da rnanha e da tarde. Todas as respostas passadas a imprensa, assim

como sugestOes de notas nu dados, deverAo ser autorizadas pelo coordenador que estará constantemente ern

contato corn os gestores da Secretaria de Desenvolviinento Social do Estado de São Paulo e da

Secretaria Especial de Comunicaçâe.

Q Gerente de Imprensa: Déclo Trujio Jr.

1 Assessor de Imprensa - Manhã

o profissional será responsavel pela interlocuçao direta corn j ornalistas, veIculos de midia e formadores de

opiniAo no periodo da rnanhA. Estará em contato respondendo a todas as dernandas e oferecendo pautas e

sugestOes de conteüdos jornalisticos que possam virar materia. Tainbérn será responsâvel pelo

monitorarnento de imprensa. Dará todo suporte a Gerencia de Imprensa e manterAo os profissionais da

pasta e da Secretaria Especial de ComunicaçAo inforrnados sobre o trabaiho. Também criará o relatOrio a

ser enviado a CornunicaçAo do Govemo do Estado de São Paulo corn as matérias relacionadas a Secretaria

de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo.
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Assessora de Imprensa: Ana Lucia Venerando

• 1 Gerente de Imprensa - Tarde

Este profissional tambérn será responsãvel pelo intercâmbio direto entre o Coordenador Gem! e os demais

integrantes da equipe de assessoria de imprensa. Tambérn será responsável pela elaboraçAo e estratégias de

divulgacäo das açôes e projetos da Pasta, atuando também na ava!iaçäo dos resultados obtidos. ManterAo

diariamente o fluxo de informaçOes entre as equipes da rnanha e da tarde. Todas as respostas passadas a
imprensa, assim como sugestOes de notas ou dados, deverao ser autorizadas pelo coordenador que estará

constanternente em contato corn os gestores da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São

Paulo e da Secretaria Especial de CornunicaçAo. Tambérn serAo responsAveis pelo chamado fecharnento do

dia, atuando tanto na produçAo do relatOrio que subsidiará a Secretaria Especial de Comunicaçâo corn as

dernandas do dia seguinte

Gerente de Imprensa: Juliana de Sordi Gattone

• 1 Assessor de Imprensa - Tarde

• Este profissional sera o responsável pela interlocuçâo direta corn jornalistas, velculos de

rnIdia e forrnadores de opinifto no periodo da tarde ate o fechamento do dia. Estará ern contato

respondendo a todas as dernandas e oferecendo pautas e sugestOes de conteüdos jomalIsticos que

possarn virar matéria. Dará todo suporte a Gerência de Imprensa e rnanterá os profissionais da pasta

e da Secretaria Especial de CornunieaçAo inforrnados sobre o trabalho. Tambérn atualizarã o

relatOrio a ser enviado a pasta e a CornunicaçAo do Governo do Estado de São Paulo corn as

rnatérias relacionadas a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo.

Assessor de Imprensa: Marcelo Moreira da Silva

• 1 Gerente de Pautas, Eventos e Assuntos Especiais — Manhã)Tarde

Urn jornalista será responsável pela busca de pautas, ou seja, as pessoas que buscarão dentro da

entidade assuntos que possam ser disseminados para a imprensa dentro das diretrizes e coordenadas

Os Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. Os assuntos serAo alinhados e

discutidos no âmbito tia Secretaria Especial de ComunicacAo e poderAo pautar agendas e

cornprornissos do Govemador do Estado. Esses profissionais tambérn cuidarAo da criaçAo de
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sugestöes de eventos e de seus respectivos planejamentos. Tanibérn ficará a cargo destes

profissionais a redaçAo de artigos a serem assinados por gestores da Secretaria de

Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo ou outras fontes indicadas pela pasta.

Pauteira: Thais Helena Eggert Olenk

1 Jornalista pan Banco de Dados, InformaçOes e Papers - ManhAiTarde

Este profissional ficará exciusivarnente incumbido para o levantamento de informacöes relativos a
pasta e aos ternas do setor a tim de atualizar o banco de dados. Alërn de elaborar papers corn dados

relevantes e atualizados. 0 objetivo é subsidiar o secretário e dernais representantes da entidade

para as participaçöes em eventos, reuniöes e encontros corn a imprensa. Também ficarâo

incumbidos de envio papers para a Secretaria de Desenvolvirnento Social do Estado de São

Paulo e para as Unidades de lrnprensa do Govemo. As inforrnaçOes colhidas serao compartilhadas

corn os dernais profissionais da equipe de assessoria de imprensa.

Jornalista pan Banco de Dados, InformaçOes e Papers: José Eduardo Tavares Barella

Experiência da equipe

Mais de 12 anos corn nos-araduacão

1-Flivia Gonzalez de Souza Braz

Flávia Gonzalez de Souza Braz é formada em jomalismo pela Universidade Metodista de São Paulo, Flávia

Braz tern MBA em Marketing Digital pela ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing). Realizou

diversos cursos na area, corno o Training Program Google Analytics, Gerenciamento de Projetos e

Planejamento de Cornunicação ern Meios Digitais, entre outros.

Tern experiência em cornunicaçào estratégica na area püblica. De setembro de 2007 a fevereiro de 2009

atuou corno Coordenadora da Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado da EducaçAo de São Paulo.

Foi responsável pela implantacAo do projeto digital da pasta, reformulando o Portal e criando a estratégia

digital das redes sociais de urn universo de quatro rnilhôes de alunos e cerca de cinco mu escolas, entre

2011 e 2013. Coordenou o setor de ComunicaçAo e Imprensa da Secretaria de Educaçao do Estado de São

Paulo entre 2013 e 2015.

Atuou ern campanhas politicas e foi Gerente de Conteüdo na A2ad Comunicação. Participou da

Av Francisco Matarazzo,1752 conjunto 2308/2309 - Agua Branca
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implantação de diversos projetos na area püblica e privada. Coordenou algumas campanhas, entre elas o

programa de ProteçAo ao Pedestre da Prefeitura de São Paulo, em 2011, no planejamento estratégico de

redes sociais da CET e SPTrans. Atuou na Assessoria de Imprensa Secretaria de SaMe do Estado de São

Paulo, entre 2009 e 2010, e na coordenaçAo cia cornunicaçAo do Instituto Butantan. Tambérn foi editora de

revistas institucionais cia pasta.

Passou pelo Diário do Grande ABC, onde atuou de janeiro a setembro de 2007 corno repOrter e colunista

politica. Iniciou a carreira na Radio Metropolitana como produtora e assessora de imprensa. Desde

fevereiro de 2016 ate o presente mornento é Diretora Executiva e Coordenadora de Imprensa cia Pridea

ComunicaçAo, responsavel pela elaboraçAo e implantação das estratégias de cornunicacâo da Agência.

em de coordenar e participar de encontros de relacionamentos corn representantes da imprensa nacional.

2-Juliana de Sordi Gattone

Juliana de Sordi Gattone forrnou-se em 2000 em Comunicação Social, corn Habilitação em jornalismo.

Possui MBA pela FundaçAo Getálio Vargas. A profissional tem ampla experiência flog principais setores —

poder püblico, grande irnprensa, agências e corporaçôes, atua ha 25 anos no rnercado desenvolvendo e

liderando projetos de cornunicação para diversas areas (saMe, consumo, politica, turisrno, lazer, construção

civil, serviços, varejo).

No poder püblico foi secretária-adjunta de cornunicaçAo na Prefeitura de Santo André. Atuou corno

reporter e editora-chefe no Diário do Grande ABC de 2000 a 2009. Tntegrou a equipe de novos projetos no

Grupo Estado de 2010 a 2012. Foi gerente de atendimento de relacOes corn a midia de 2012 a 2013 na

agéncia E2MPD PR Cornunicaçöes. Na CDN CornunicaçAo, atuou corno Gerente de CornunicaçAo de 2015

a 2017. Ainda trabalhou na Máquina Cohn & Wolfe e InnerVoice CornunicacAo Essencial, ocupando

cargos de geréncia e direçAo de proj etos. Na Pridea ComunicaçAo, atualmente, é gerente executiva,

atendendo clientes corno o Detran e a Artesp.

Mais de 12 anos sem pOs-araduacão

3- Décio Trujilo Junior

Jornalista profissional ha 38 anos, Décio Truj ilo Junior formou-se pela Faculdade Casper Libero de São

Paulo. Fez pOs-graduação por interrnédio do Curso Master de Jornalisrno para Editores pelo Instituto

Internacional de Ciências Sociais (TICS) de São Paulo, em convênio com a Universidad de Navarra

Av Francisco Matarazzo,1752 conjunto 2308I23~9 - Agua Branca
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(PamplonalEspanha). Possui ampla experiência em veiculos impressos. De 1980 a 1986 atuou como

produtor e editor da Divisão de PublicaçOes Infanto-juvenis da Editora Abril. E de 1988 a 1990 foi editor

do Guia do Estudante da Abril. Foi reporter, chefe de reportagem e editor de Geral das editorias de

educação, saüde, religiAo, poilcia, cidade, ciência, comportamento de 1990 a 1992 no Jornal da Tarde.

Décio Trujilo Junior atuou ainda como chefe de reportagern no jornal 0 Estado de S. Paulo como chefe de

reportagem e editor de Geral entre Os anos de 1992 a 1998. Neste ano ingressou na Gazeta Mercantil onde

foi editor dos cadernos Grande São Paulo e Turismo no periodo de 1998 a 2000. E em 2001 foi chefe de

redaçAo na Gazeta Mercantil InfonnaçOes Eletronicas. Em 2002 voltou a Gazeta Mercantil como editor do

caderno Estado de São Paulo e chefe da editoria Gazeta do Brasil, de econornia regional. De janeiro a

agosto de 2004, foi editor de politica. Tambërn foi editor do Jornal da Tarde entre 2007 e 2012. Neste

mesmo ano, retornou ao Estado de S. Paulo, como coordenador do projeto do portal do Jornal do Carro. Foi

também chefe de redaçao da Agéncia Brasil. Na area püblica coordenou a assessoria de imprensa da

Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo de 2004 a 2005.

4-Ana Lucia Venerando

Ana Lucia Venerando e formada em ComunicaçAo Social em 1987, corn habilitaçäo em Jomalismo. Tern

ampla experiência no atendimento de contas püblicas e privadas de diversos segmentos, principalmente nas

areas de Educaçao e Cultura. De 1997 a 2010, foi assessora de imprensa da Seeretaria de Estadual de

EducaçAo, atuando no atendimento a imprensa de todo o Pals e na divulgaçAo dos programas da pasta, além

de produzir conteüdo editorial (releases, notas, artigos e texto para o site).

C) Também trabalhou como revisora e repOrter da Editora Técnica Especializaila, empresa responsável pelas

revistas “Carga & Transporte” e “4x4 Off Road”. Tambem atuou corno reporter no jornal Diário do Grande

ABC nas editorias de Cidade, Geral, Policia e Cultura, de 1996 a 1997. Desde 2010, trabaiha na Pridea

ComunicaçAo como gerente de relaçOes corn a rnIdia. Responsável pelo gerenciamento de clientes cia

Agéncia, corno por exemplo da OrganizaçAo Social Amigos cia Arte, Organizacao Social ligada a

Secretaria de Cultura e Econonila Criativa do Estado de São Paulo.

5-Marcelo Moreira da Silva

Marcelo Moreira da Silva formou-se em CornunicaçAo Social, corn habilitaçao ern Jornalismo, pela

Faculdade de Cornunicaçâo Social Casper LIbero, em 1990. 0 profissional atuou em irnportantes veiculos

ct
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de imprensa, entre eles no jornal Foiha de S. Paulo, como repOrter e editor assistente de editorias como

Economia e Politica. Trabalhou nas mesmas editorias no Grupo 0 Estado de S. Paulo. Tambem foi editor

executivo do extinto jornal Gazeta Mercantil, atuando nos cademos Nacional e Economia. Foi ainda editor

executivo do jornal Diário do Grande ABC. Na TV Gazeta, foi editor do programa “Dinheiro Vivo”. 0

jomalista fbi premiado pela Info Exame 2000 de meihor serviço WAP, Top 3, na categoria WAP no Ibest

2001 e Top 10 na categoria lazer e serviços do Ibest 2001.

6-Thais Helena Eggert Olenk

A jornalista fonnou-se em Comunicaçao Social, em Jomalismo, pela UniFiamFaaxn Centro Universitário.- )A jomalista tern vasta experiência em emissoras de TV. Em 2007 ingressou na TV Bandeirantes, onde

desenvolveu pautas do Jornal da Band e do Jomal da Noite. Além da elaboraçAo de conteüdos sobre

comportamento, politica, economia, educaçAo, saüde e serviços. De 2009 a 2016 trabaThou no SBT no

programa Conexão Reporter. Foi chefe de produçao, responsável pelo encaminhamento e orientação de

produtores, para captaçAo de conteUdo extemo, organizacão de orçamento para reportagens nacionais e

intemacionais, controles de equipe de reportagem, gravaçOes de entrevistas e cabeças de abertura do

programa nos estüdios da emissora, além de editora de textos. Também foi produtora do programa

Domingo Espetacular na TV Record. De 2009 a 2016 trabalhou no SBT como chefe de produçAo ConexAo

RepOrter, sendo responsavel pelo encaminhamento, orientaçAo de produtores para captaçAo de conteüdo

externo, controle de equipes de reportagem, gravaçOes de entrevistas e cabeças de abertura do programa

nos estüdios da emissora. Também tern arnpio konw-how na area pUblica. Foi assessora de imprensa da

OSecretaria Estadual de Sañde de São Paulo e coordenadora de comunicação da Secretaria Municipal de

Saüde de São Paulo.

7-José Eduardo Tavares Barella

José Eduardo Tavares Barella é fonnado em Comunicação Social pela PUC São Paulo em 1986. Ano

que iniciou sua carreira na Editora Abril como pesquisador no Centro de Documentação da Editora Abril

(Dedoc) e da Abril Press. Foi redator da editoria Internacional, também na Editoria Abril, de 1987 a 1989.

0 jornalista atuou como integrante da equipe que recebeu o Prêniio Abril de Jornalismo de 1988,

concedido a editoria por reportagem de capa sobre o Leste Europeu. De 1989 a 2000, foi redator de

matérias sobre poiltica intemacional do Jornal da Tarde, pertencente ao grupo 0 Estado de S. Paulo,

Av Francisco Matarazzo,1752 corijunto 2308980:9 - Agua Branca

• São Paulo - SP I CEP 05001-200 Tel: 11 38Ig6146Cs
jç C)



a

Também fbi repOrter na revista Veja de 2001 a 2006. Esteve a frente de importantes reportagens e

entrevistas sobre politica internacional e de temas como ciência, economia, meio ambiente, religião,

esporte, saüde e tecnologia. 0 profissional produziu cerca de 150 matérias assinadas, três delas capa cia

revista. Foi enviado especial pam a Colombia e a BolIvia, para apuracão de matérias especiais. Vencedor

do Prêmio Abril de 2003, pela entrevista corn o dissidente cubano Oswaldo Payá.

~w.dor

CPF: 1 7r418238..96

RG. 1 .393 332— SSP- SP

Pridea Comunicação Ltda

CNPJ: 08.353.988/0001-84

Avenida Francisco Matarazzo,1752, Conjunto 2308/2309

Agua Branca, São Paulo SP — CEP 05.00 1-200

São Paulo, 06 de janeiro de 2022

Av Francisco Matarazzo,1752 conjunto 2308/2309 - Agua Branca
São Paulo - SP I CEP 05001-200 Tel: 11 3807.6146

.

I— 08.353.988/000144 ,i
PRIDEA

COMUNICAçA0 LTDA ~

Rua Capitao Antonio Rosa, 376 ~‘
9~ Andar Conj. 91

.14. Paulistano - CEP 01443.010
L sAo PAULO-ap a

“ó8t353.98810001 - 8~P
PR IDEA

coMuNlcAçAo LTDA
Ày 1r~ncisco Matar~zzo,11S2 •Conj. 138812309
Agua Branca - CEP: 05001- 200

L SAOPAULO-SP J




