


{

t

Proposta Técnica

Av Francisco Matarazzo,1752 conjunto 23t8n3}g - Água Branca
Såo Paulo - SP I CEP 05001-20A Tel: 11 38û7.6146 ,/'t----.\t o o

o-I



t

{

EXERCICIO CRIATIVO

"A atração de investimento

internacional para o Estado de São

Paulo"

Av Francisco Matarazzo,1752 conjunto 23A8l23Ag - Água Branca

J- o o Säo Paulo - SP ICEP 05001-200 Tel: 11 3807.6146

02



3.2.1.1 Raciocínio Básico

Equívocos na condução das relações internacionais, insegurança causada pela política interna e faha

de estratégias de enfrentamento à pandemia de Coronavírus. Essa tríade foi denadeira para o Brasil no que

diz respeito à queda de captação de recursos estrangeiros. Recentemente, o País perdeu duas posições no

ranking global "Índice de Confiança para Investimento Direto Estrangeiro", responsável por avaliar os 25

maiores destinos de capital externo no mundo, realizado pela consultoria Kearneyl.

No início de 2020, quando ainda não havia indícios de que Covid-l9 atingiria implacavelmente a

humanidade, o Brasil figurava na2T posição. Já no ano passado, desceu para a24" colocação. Para se ter

uma idei4 até pouco tempo, em 2015, o País chegou a ser o 6o principal destino dos investidores

¡ internacionais, muito próximo ao líder do ranking, os Estados Unidos. No entanto, está entre os três únicos

países emergentes indicados como destinos importantes de capital estrangeiro, ao lado de Emirados Á¡abes

e China. 'oA perda de confiança no Brasil reflete os desafios enfrentados nos ambientes político e

econômico brasileiros, além do efeito natural da pandemit', diz Sachin Meht¿ sócio da Kearney Brasil.

A queda no ranking é confirmada por outo estudo. Dados da Comissão Econômica para a América

Latina e o Caribe (Cepal)2, entidade ligada à Oryanização das Nações Unidas (ONU), mostram que a

entrada de recursos externos no Brasil atingiu o pior patamar em 12 anos, tendo registrado valores

inferiores aos da crise financeira intemacional, em 2008. No primeiro ano da pandemia, em2020, o aporte

de capital estrangeiro recuou 35,4yo em comparação ao ano anterior, uma queda de aproximadamente US$

24 bilhões. Em entrevista à emissora de TV CNN3, em 5 de agosto de 2021, o professor de economia da

Fundação Getulio Vargas (FGV), Renan Pieri, disse que a instabilidade econômica e política foi o principal

1 motivo paru a redução dos investimentos esfrangeiros em território nacional. *Com a pandemia e o

aumento da percepção de risco, é possível perceber o dinheiro saindo de países pobres e instaveis, e indo

para locais mais ricos onde o investimento é mais seguro, mesmo que a taxa de retorno seja menor".

Apesar da retração nos investimentos estrangeiros durante a pandemia, o Brasil perTnanece entre os

que mais recebe estímulos externos, ficando em I lo dentre os países da América Latina que, em bloco,

perdeu 34,7yo do aporte de 2019, com US$ 105,48 bilhões. Dos 20 países da região, 15 registraram perdas,

exceto Bahamas, Barbados, Equador, Paraguai e México. Recentemente, em 12 de janeiro, a Cepal

apresentou o relatório anual Balanço Preliminar das Economias202la. Nele, faz um importante alerta para

a América Latina: a região enfrentará um 2022 muito complexo, com incerteza sobre a da

1 Estudo "Índice de Confiança para Investimento Direto Estrangeiro" (https://bit.lyl3qwl2HG)
2 Dados da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) (https://bit.ly/3GAXKlO)
3 Entrevista de professor da FGV à rede de TV CNN (https://bit.lyl3A47cBG)
a Coletiva da Cepal, no México, em 12 de janeiro e2022 Glry4tt ]V/3IS2BJS)
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pandemia, forte desaceleração do crescimento, baixo investimento, produtividade e lenta recuperação do

emprego, complicações sociais causadas pela crise, menor espaço fiscal, aumento das pressões

inflacion¿irias e desequilíbrios financeiros. "A desaceleração, juntamente com os problemas estruturais de

baixo investimento e produtividade, pobreza e desigualdade, requerem que o fortalecimento do crescimento

seja um elemento cenüal das políticas", afirmou a secretária executiva da Comissão Regional das Nações

Unidas, Alicia B¿árcena.

De acordo com a Cepal, o crescimento médio esperado para a América Latina em 2022, de 2,lYo,

reflete uma alta heterogeneidade entre países e sub-regiões: o Caribe crescerá 6,lVo (excluindo a Guiana), a

América Central crescerá 4,5Yo, enquanto a América do Sul, no qual esta inserido o Brasil, terá o menor

1 crescimento, de apenas l,4o/o. Enquanto o país sofre com os impactos negativos, o Estado de São Paulo

conseguiu se descolar dessa realidade e regishou crescimento de 0,3Yo em 2020, de acordo com dados

preliminares do estudo PIB +30, da Fundação Sistema Estadual de Anflise de Dados (Seade)s. No mesmo

período, o Produto Interno Bruto (PIB) encolheu cerca de 4,4Yo, segundo projeção do Banco Central. Para

manter um cenário favorável ao investimento e a atração de investimento estrangeiro, o Governo paulista

adotou algumas medidas. Entre elas a desburocratizaçäo e simplificação tributaria" especialmente nos

processos de registos e de abertura e fechamento de empresrrs, com a digitalização nþida desses

procedimentos. Outra iniciativa é a aceleração de abertura de licitações para investimento nacional e

internacional de capiøl privado no setor de infraestrutura. Uma terceira frente é marcada pelas chamadas

missões internacionais, que já acontecem desde 20t9,lideradas pelo govemador João Doria.

Nesse sentido, o Governo paulista já inaugurou quato escritórios de representação fora do País6,

i sob a coordenação da InvestSP, a Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade:

Nova York (Estados Unidos), Munique (Alemanha), Xangai (China) e Dubai (Emirados Á"rabes). O foco

prioritfuio das unidades é a atração de investimentos de empreendedores estrangeiros e fundos de mercado

para todo o estado. Dessa forma, o governo faz visitas a essas unidades de negócio em comissões formadas

pelas secretarias de Relações Internacionais, da Fazendq de Desenvolvimento Econômicoo além de

empresários previamente selecionados. Numa delas, em outubro de 2021, que teve como destino DubaiT,

foram fechados quatro acordos de cooperação com instituições e empresas dos Emirados Á¡abes Unidos, o

que facilita a atração de novos investimentos na ordem de R$ 1,1 bilhão, além de ampliar deo

5 Reportagem da IstoÉ Dinheiro sobre Hemique Meirelles (hapulOltJÉnwEkgE)
6 Governo de São Paulo inaugura escritório comercial em Nova York (https://bit.lyl3K7NlwD
7 SP anuncia 4 acordos em Dubai para atrair investimentos e ampliar exportações ftgps¿þ!il/3Il[zÐí
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exportações paulistas. Já o escritório de Xangais teve papel fundamental nas negociações com o laboratório

da Sinovac paraaprodução da Coronavac pelo Instituto Butantan.

As ações do Governo paulista apostam na divulgação das características positivas da unidade

federativa, como destaca o site da InvestSPe. São Paulo responde por 3lVo do Produto Interno Bruto (PIB)

brasileiro Q0l7), é o maior polo econômico e industrial do Hemisfério Sul, tem população de 45 milhões

de habitantes (similar à da Espanha), localizado na Região Sudeste, é composto por 645 municípios e faz

divisa com 4 estados (Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio de Janeiro), concentra 25Vo do total

de instituições de educação superior do Brasil, tem 16 das 20 melhores rodovias do País, os maiores

aeroportos e porto da América do Sul, além de ser o principal produtor mundial de etanol, açrlcar e suco de

I laranja. Segundo o secretário de Relações Internacionais, Julio Sersonlo, a pasta almeja abrir caminho para

que as demais secretariais atinfam seus objetivos na atração de investimentos estrangeiros. "Coordenamos

missões e eventos internacionais; estabelecemos parcerias para projetos de cooperação com governos

estrangeiros, câmaras de comércio e empresas; e atuamos no fomento ao turismo internacional'', disse

durante o Fórum de Temas Nacionais (FTN), da Associaçäo dos Dirigentes de Vendas e Marketing do

Brasil (ADVB-SP), em27 de agosto de202l.

Antes da pandemia, São Pauloll foi eleito, para o biênio 201812019, o melhor estado da América

Latina para atrair investimentos, de acordo com o ranking de competitividade da revista do grupo Financial

Times. O Estado também ficou no topo das categorias "Potencial Econômico", "Ambiente de Negócios" e

"Estratégia FDI - atação de investimentos". A perspectiva de expansão das comitivas internacionais, bem

como os diversos indicadores sobre novos editais com participação de capital esüangeiro, sucesso dos

1 modelos já implementados, além da atuação estratégica da Secretaria de Relações Intemacionais na

intermediação de todos os processos de captação de recursos de fora do País, representam oportunidades

positivas de exposiçäo na imprensa.

A Pridea Comunicação, baseada em sua larga experiência no setor público e no relacionamento

com a mfdia, auxiliará a Secret¿ria Especial de Comunicação (Secom) e a Secretaria tle Relações

Internacionais a dar visibilidade à atração de investimentos internacionais pam o Estado de São Paulo,

construindo narrativas para engajar a imprensa em torno do assunto e ampliando

veículos de mídia, nacionais e internacionais.

sua

8 Governo de SP inaugura escritório comercial em Munique (hups://bit.lyl3nwDiRA)
e Site da InvestSP (https//bit.ly/3lbpWlA)
r0 Palestra do Secretário de Relações Intemacionais na ADVB-SP (https://bit.lyl3KigX3W)
1r Ranking de competitividade da revista britllnica fl)i (https://bit.lyl3tweeyb)
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3.2.1.2. Plano de Ação

a) Estratégia de relacÍonamento com a mídia

Diante do cen¡irio exposto, a imprensa nacional e internacional tem papel fundamental na

reverberação positiva do Programa de Atração de Investimento Internacional, sendo um canal não apenas

de exposiçäo das características positivas da Unidade Federativa e prestação de contas do trabalho da

Secretaria de Relações Internacionais, mas também reportando as conquistas, entrada de capital e

benfeitorias que os recursos trarão para o Estado de São Paulo.

Dessa formq para entender o potencial das informações na mídia espontÍinea e avaliar e investigar o

1 nível de conhecimento da imprensa sobre a proposta" a Pridea Comunicação realizou r¡m Media Audit,

exclusivamente para este certame, com a aplicação de um questionário para diferentes canais: jornais, sites

e, principalmente, agências internacionais. A prática é uma importante ferramenta para a construção das

estratégias que serão aplicadas com esses públicos no Plano de Ação, permitindo a incorporação de

conteúdos e linguagens adequadas e potencializando o impacto e o sucesso da açäo.

O resultado da sondagem com os jomalistas foi surpreendente. Apenas três deles, da Folha de

S.Paulo, Agência Estado e CNN, afirmaram ter conhecimento dos escritórios de representação do Governo

do Estado em países estratégicos. Mesmo assim, não souberam especificar os países nos quais estão

sediados nem a procedência da informação, além de afirmarem que não tomaram conhecimento por meio

de material enviado pela assessoria de imprensa do Governo.

Duas agências internacionais consultadas no levantamento, EFE e BBC News, responderam

1 negativamente para todas as questões feitas no questioniário. Ou sej4 disseram não conhecer o programa de

investimentos internacionais do Governo do Estado, afirmaram nunca ter recebido material sobre o tema

bem como não terem sido abordados pela assessoria de imprensa com novidades e pautas. Também nunca

ouviram falar das representações do Governo de São Paulo fora do Brasil nem mesmo terem sido

convidados a acompanhar as cr¡milivas tlurante as missões internacionais. A rnesua reação teve os

jornalistas dos veículos Jomal da Band, EBC e Exame.

Já na CNN, o jornalista entrevistado afirmou que já foi convidado a integrar uma comitiva liderada

pelo governo, f,õ o convite partiu de r¡m empresiirio. Enquanto o coffespondente da Folha de S.Paulo

disse que, embora conheça do assunto, nunca parte da Secretaria de Relações Internacionais

com novidades. A iniciativa é sempre dele, que tarnbém nunca foi convidado a acompanhar

internacional.
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A Pridea entende que o diagnóstico oferece um rol de possibilidades de abordagens e estratégias

com a imprensa, potencializando a produçilo de matérias, fundamentalmente num momento em que o

Estado necessita reverberar suas iniciativas na captação de recursos externos, conforme descrito no

Raciocínio Básico desta concorrência. O estudo com a mídia seni ampliado, com a inclusão de novos

veículos e perguntas, mas a primeira escuta com a imprensa permitiu entender que é preciso atuar de

maneira imediata na apresentação do Programa de Atração de Investimento Internacional para o Estado de

São Paulo, que tem v¿irias iniciativas, distribuídas em diversas Secretarias do Governo, gerando dados,

estatísticas e crßes. O objetivo é alinhar todas as ações para divulgação de manefua ordenada, sempre sob a

ótica da Secretaria Especial de Comunicação (Secom), abordando tanto profissionais dos veículos

{ segmentados, imprensa nacional e internacional, veículos regionais e as agências de notícias intemacionais.

A partir daí, será necessiírio manter uma estratégia de sustentação do assunto que permita que tanto

a população quanto o público de interesse (investidores), ahavés da imprensa, possam acompanhar as

diferentes iniciativas do Programa. A manutenção do tema na mídia e a prestaçäo de contas frequente

possibilitará criar ganchos diferentes para hatar da iniciativa e impactar todos os públicos-alvo da ação.

Assim, a Pridea sugere as ações abaixo descritas como forma de, por meio da imprensa, atingir

positivamente investidores, público geral e formadores de opinião. Elencando de forma objetiva e eficiente

como trabalhar as diversas frente do Program4 com projetos depositados nas mais variadas Secretarias,

para conquistar resultados positivos.

o tr'oco na imprensa internacional

Como estratégia p¿ua o Plano de Ação, a Agência dará grande destaque inicial à imprensa

internacional, especialmente dos locais nos quais o Governo do Estado de São Paulo mantém

escritórios de representação: Nova York (Estados Unidos), Munique (Alemanha), Dubai (Emirados

Á¡abes Unidos) e Xangai (China). O objetivo é torná-los próximos dos representantes do Governo do

Estado, envolvendo-os nos projetos, resultados e no cotidiano paulista. Segundo o artigo da

Universid¿de Federal do Rio Grande do Sul, "Diretrizes para a cobertura jomalística em modelos das

Nações Unidas'I2, o jornalismo emerge no cen¿irio internacional com a missão de levar conhecimento

ao grande público acerca do contexto global no qual esûi inserido, configurando'se, portanto, como

uma ponte entre aqueles que tomam as decisões e aqueles que são influenciados

documento reforça ainda que, em um período marcado pelo conteúdo digital, nunca foi

12 Artigo da UFRGS ftltts&rilyl3Âd3lUs)
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potencializar as técnicas antigas de aproximação com a imprensa, convergindo, então, os formatos e

redescobrindo o oficio por meio das novas tecnologias. Desta forma, é essencial para a Secretaria de

Relações Internacionais näo somente a proximidade com os correspondentes e veículos internacionais

por meio de sugestões de pautas, envio de releases e disponibilização de outros conteúdos, mas sim a

proximidade através de conversas, visitas e disponibilidade como fonte de informação.

o Estratégia com a imprensa especializada em economia

Construir narrativas com base nos dados disponíveis no Governo de São Paulo é positivo não só no

sentido de conseguir exposições na grande imprensa, mas também para tornar-se referência de dados

para os jomalistas de economia. Desta formq o site da InvestSPl3 pode ser um grande ponto de partida

de subsídios para desenvolvimento de pautas de atraçäo de investidores nas mais diversas frentes que

integram o plano de atração de recursos estrangeiros. A partir dos dados disponíveis é possível

construir pautas, amanadas com casies de sucesso já disponíveis nas mais diversas secretarias que se

beneficiaram do capital internacional. Políticas públicas bem-sucedidas não só rendem boas notícias

como também podem inspirar projetos similares. Considerando que o Estado de São Paulo é um dos

destinos mais procurados pelos investidores, demonshar a rentabilidade e o ganho para a população é

imprescindível para a manutenção do programa.

e Jornalismo de dados

Desde a chegada da intemet, as estatísticas passaram a ser a grande atração do jornalismo. Dados são

parte da imprensa no mundo modemo, já que são usados não somente para quantiftcar, mas para

mostrar recortes de realidades diversas, criando histórias sólidas. Os vencedores do Pulitzer de 2015

l4mostram isso: na categoria Serviço Público, 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 doações de lobistas e pagamentos do Medicare. Na

categoria Explicação, o vencedor visualizou dados sobre empresas que soneg¿rm impostos. Como Poder

Público, a Secretaria de Relações Internacionais tem os números e histórias em suas mãos,

hansformando-se em um grande hub de informação sobre a átrea e o setor por meio do Programa

Atração de Investimentos Internacionais. A partir desses indicadores, é possível gerar

aîllativaà imprensa.

13 Site da Investe (hgpÊ/b¡ilyß{3ðþH)
ta Artigo Diving into Data Journalism: Strategies for getting started or going deeperhttps:llbit.lyl3DWwZfG(-
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r Estar onde público-alvo está

Investidores, embaixadores, diplomatas, além da população geral. É preciso estar com a notícia onde o

público estií, unindo narativa e canal de forma eficiente. O único jeito de alcançar o público-alvo é

saber exatamente quem ele é. Só tendo uma visão clara de seus valores, características, objetivos,

preferências e comportamentos é possível determinar qual conteúdo ele consome. E, claro, é preciso

definir os próprios objetivos para alcançar os melhores result¿dos. O trabalho da Pridea inclui o

mapeamento de canais/veículos/influenciadores ideais para que cada tþo de narrativa, garantindo que a

mensagem chegue da maneira cert¿ ao receptor, e, consequentemente, contribuindo para o sucesso do

Programa de Atração de Investimentos Intemacionais.

o Presenciarparacontar

Alguns temas, por sua complexidade e impacto na vida das pessoas, requerem mais informações e

atenção. É assim com o Programa de Atação de Investimentos Intemacionais e também com outros

temas relacionados ao dia a dia da Secretaria de Relações Internacionais. Dessa formq a Pridea sugere

relacionamento próximo com a imprens4 tanto local quanto dos países estratégicos, para que os

jornalistas sintam segurança näo só nos dados, mas também nas informações transmitidas pelos porta'

vozes. O apontamento de pouco relacionamento entre a Secretaria e a imprensa, indicado por jornalistas

no Media Audit rcalizado pela Pridea Comunicação, confirma a necessidade de construir laços de

confiança para que os dados e informações sejam trabalhados de forma a garantir resultados positivos.

o Pessoas e suâs histérias reais têm espaço na mídÍa

Dados somente não geram empati4 muito menos emoção. Embora sirvam para revelar a realidade,

números e estatísticas ganham notoriedade a partir de histórias reais. Contar uma boa história ajuda a

gerar a identificação e despertar algumas emoções no público-alvo. Mais conhecida como storytelling,

que significa contando histórias, a técnica úiliza um estilo de escrita que cria conexão direta e

individual entre o produto a ser promovido e seu público. A estatégia ativa emoções, sentimentos,

compartilha valores e lança incentivos capazes de influenciar positivamente suas opiniões. A Agência,

com larga experiência na técnic4 acredita que ela ajuda, inclusive, em momentos de crise quebra o

t¿bu de que o Poder Público não tem conexão com a população.

f Av Francisco Mataîa22o,1752 conjunto 23OB23A9 - Água
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b) Ações a serem desenvolvidas pela contratada junto à mídia

A partir do ceniário descrito acima, bem como a inbodução à metodologia a ser adotada, a Pridea

Comunicação implantará ações com o objetivo de promover o Programa de Atração de Investimento

Internacional da Secretaria de Relações Internacionais, potencializando os resultados e as histórias nos

diversos projetos empreendidos, bem como elevando a quantidade de exposições positivas na mídia. O

Plano Estratégico desenvolvido pela Pridea Comunicação engloba as ações, as medições de resultado e os

alinhamentos de objetivo, caso sejam necessiirios. O cronograma englobani a curto ptazo, ações

tradicionais, como coletivas de imprensa" postagens e envio de releases, até a médio e longo prazos, novas

abordagens visando diferentes públicos, a seguir:

- Podcasts em parceria com veículos: uma das formas de gerar engajamento e promover uma

reação da imprensa é desenvolver conteúdo em canais de grande alcance. A Pridea sugere o

desenvolvimento de programas para podcasts de veículos internacionais já consolidados, com temáticas de

¿åreas de interesse em atrair capital estrangeiro. Contando com a base de seguidores de grandes veículos ou

de influenciadores do setor, fica mais fácil distribuir a informação, garantindo que ela chegue no público

pretendido, ou sej4 nos investidores. Essa estratégia será definida juntamente com a Secretaria de Relações

Internacionais, de acordo com o país que se pretende atingir. A Pridea Comunicação desenvolve o

conteúdo no idioma de interesse.

- Cruzamento de dados: a partir das est¿tísticas e dados gerados pela Secretaria de Relações

Intemacionais, a equipe da Pridea Comunicação, após análise det¿lhada e cruzamento de informações,

combinados com parecer técnico dos integrantes da Pasta, desenvolve pautas específicas para cada veículo,

explorando o perfil do canal e do jornalista a ser abordado. Dessa fonnq é possível explorar o mesmo tema

sob vários vieses, trabalhando a informaçäo, inclusive, com fueas correlatas, como Educação, Saúde,

Desenvolvimento Regional, Desenvolvimento Econômico, Cultur4 sempre alinhando a estratégia com a

Secretaria Especial de Comunicação (Secom). A partir dos dados obtidos também é possível

narativas para oferecer em formato de pauta.

- Acompanhamento de missões internacionais: um bom release pode até levar a

completa ao jomalist4 mas nada é mais real do que o deixar em contato direto com a notícia. Por isso, a

f Av Francisco Matarazza,1752 conjunto 2308/2309 -,4gua Branca
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Pridea propõe uma progr¿rmação com grupo de jornalistas de v¿irios tþos de canais - impresso, agências

internacionais e nacionais, revistas, TVs, blogs e sites especializados - e influenciadores do setor para

acompanhar as comitivas nas missões internacionais. Participar das missõesttaz, além de transparência às

parcerias, proximidade com os porta-vozes. O convite sempre deve ser feito pela Secretaria de Relações

Internacionais, mesmo que o projeto tenha outra Pasta como gestora. Isso porque, por se tratar de capital

estrangeiro, cria-se o hábito de procurar pela Secretariaparafalar sobre o tema.

- Relacionamento com agências de notícias internacionais: a Pridea mapeará esses veículos e os

principais interlocutores de cada um deles a fim de criar um relacionamento próximo dos gestores da

6 Secretaria de Relações Internacionais e esses profissionais. A ideia é manter esse público informado das

novidades envolvendo ações para ampliar o conhecimento da mídia internacional sobre oportunidades de

negócios e iniciativas do Governo de São Paulo para este segmento. Haverá ainda criação de uma agenda

estratégica para que esses veículos visitem escritórios comerciais do Estado no exterior (Nova York,

Xangai, Munique e Dubai) e possam manter diálogo e contato permanente com os representantes do

governo paulista no estrangeiro.

- Encontros de Relacionamenúo com a mídia: é de suma importância promover conversas

informais entre gestores e técnicos com jornalistas das regiões administrativas do Estado que irão receber

os aportes eshangeiros, além de grande imprensa nacional. Pode ser online, formato que se consolidou

desde o início da pandemia de Coronavírus, ou de forma presencial nas redações, para aproximação e

esclarecimento de dúvidas institucionais e sobre políticas públicas para o setor. A pasta tem profissionais e

especialistas renomados e qualificados: dar voz a eles é valonzar o trabalho desenvolvido por todos na

instituição e reforçar o valor desse capital conquistado pelo governo. A Pridea atuará junto à mídia

propondo que estes porta-vozes se posicionem com frequência, denho de suas areas de atuação. Um

encontro por semana é a forma de garantir capilaridade e exposição. Dessa fonna" para potencializar os

resultados dos encontros/entrevistas, a Agência indica também a rcalização de Medía Training e

capacitação de porta-vozes. Conjuntamente com a Secretaria" a Pridea identificará os gestores mais

adequados para responder por cada demanda e rcalizaút treinamentos que cosfumeiramente aplica a seus

clientes. A prática prepara os gestores para se posicionarem melhor em entrevistas, tanto individuais

coletivas. A capacitação inclui etapas teóricas e práticas e disponibilizamatenais de apoio, e pode

oì'-
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em formato .fuU, com vários tipos de abordagens, exercícios e simulações, até formato pocket, para

emergências ou encontros de última hora.

- Medía Audít: com o intuito de medir as ações realizadas junto à imprensa, a Pridea indica o

desenvolvimento periódico de sondagens junto aos principais atores da mídia espontânea. Dessa maneira, é

possível redefinir estatégias até então tidas como eficientes ou mesmo intensificá-las. A pesquisa

qualitativa ainda pode ser rcalizada após o fechamento de uma nova parceria"para avaliar o desempenho e

a aceitação da ação junto aos veículos. A Agôncia sempre busca ouvir os principais jornalistas da grande

imprensa, seja nacional ou internacional, além dos mais importantes veículos das Regiões Administrativas

do Estado de São Paulo.

- Boletins de Realizações: como forma de centralizar todo o aporte internacional, a Secretaria de

Relações Internacionais deve utilizar os dados que produz para fazer uma prestação de contas periódica. A

ideia é desenvolver boletins mensais com os valores internacionais aplicados em cada parceria nos últimos

30 dias, apontando as benfeitorias nas iáreas que mantêm parcerias (Cultura, Esportes, Desenvolvimento

Regional, Cultura, Transportes). A Pridea formata os dados em um produto visual fïnal a ser enviado aos

principais jornalistas dos setores de interesse, garantindo assim exposição positiva na mídia especializada e

na grande imprensa.

- Mapa do Investimento: conforme novas parcerias forem assinadas esse mapa pode ir sendo

1 atualizado. Também será possível criar um material no qual apaxecem os locais e ¿ireas mais beneficiados

com os aportes financeiros internacionais. As divulgações aconteceriam sempre que houvesse a entrada de

novos recursos ou que um grande projeto fosse concluído. A partir da análise do mapa, é possível oferecer

a pauta de diferentes formas, seja abordando questões de perfil de investimento, empregos gerados,

beneflcios pam as regiões e ou prlblico que utiliza o fruto do investimento. Os números gcrais, com

recortes macro, podem ser oferecidos a veículo da grande imprensa com exclusividade. É possível ainda

trabalhar os dados com outras Secretarias, alinhando as informações e estratégias com a

com o objetivo de potencializar os result¿dos.

- Coletiva de parceria: sempre que uma nova parceria for assinada" a

Intemacionais promoverá coletiva de imprensapara falar sobre os objetivos, prazos e valores.
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sempre ter porta-vozes de todos os temas abrangidos pelos investimentos. Isso aproxima a grande imprensa

de um programa que tem viabilizado diversos projetos no Estado. Alinhada com a Secom, a estratégia se

vale das coletivas do Governo para dar notoriedade à atração de investimentos. A coletiva deve se repetir

também regionalmente, caso os recursos sejam direcionados para um local específico do Estado.

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

neste exercício, e dos já existentes, além das efemérides, a Pridea desenvolve um mapa anual de pautas,

quefiaza estatégia de divulgação e os objetivos a serem alcançados. Isso permite, por exemplo, divulgar o

Programa sempre que houver um assunto correlato, como entrada de capital estrangeiro, interesse de algum

I país em setores disponíveis para negociaçäo no Estadoo enfatizando os dados gerados. Além disso, é

possível fazer uma programação de coletivas, anunciando novas parcerias e resultados gerais.

- Matriz de temas correlatos: a Pasta de Relações Intemacionais, por ser uma secretaria meio,

possui diversos temas em comum com outras unidades de governo, como Desenvolvimento Regional,

Fazenda, Educação, Esportes, Culturq Transportes, Desenvolvimento Econômico, Saúde, entre outros.

Dessa formq a Pridea sugere o desenvolvimento de Matriz de Temas Correlatos, com pesquisas,

informações, estatísticas e dados que não sejam necessariamente desenvolvidos pela Secretaria de Relações

Internacionais, mas que tenham relaçäo com os assuntos e políticas públicas geridas pela pasta. A Matriz

auxilia na geração de sugestões de pautas conjuntas e também no embasamento de dados gerados pela

Secretaria. A ação potencializa a exposição positiva na imprens4 já que é possível colocar autoridades para

fazer interpretações de dados, sempre levando para os projetos e resultados conquistados pela pasta,

alinhados com a Secom.

- Banco de cases: como todo programa do governo, o de atração de recursos externos é um celeiro

de histórias que geram empatia por parte do público e tlos jornalistas. Assim, a Pridea, a partir de

informações da Secretaria de Relações Internacionais, levanta potenciais personagens, rcaliza as

entrevistas, desenvolve as históri¿¡s em uma narrativa atraente, elege as mais interessantes, e desenvolve

esses cases em formatos de texto e audiovisual em parceria com a Secom, tanto para o

quanto para diwlgação na mídia.

f o Av Francisco Matarazza,1752 conjunto 2308/2309 - Água
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- Mapeamento de eventos: para ganhar notoriedade e confiança fora do Brasil, sugerimos um

calendiirio anual com os principais eventos internacionais nos setores de interesse do Governo nos quais o

porta-voz da Secretaria de Relações Internacionais possa participar levando cases sobre parcerias com

investidores estrangeiros. Nesse sentido, a Pridea desenvolve as apresentações e negocia a participação

com os organizadores dos eventos.

c) Materiais a serem produzidos

- Releoses: produção em português, inglês, espanhol ou outro idioma de interesse e envio diário

para imprensa regional, estadual, nacional e internacional a fim de informar os veículos sobre ações,

projetos e novidades envolvendo o programa de captação de recursos estrangeiros;

- Papers para alinhamento de discursos¡ material a ser compartilhado com a equipe da Secretaria

Especial de Comunicação (Secom) e com os gestores da Secretaria de Turismo e Viagem;

- X'ormatação de conteúdo opinativo: artigos de opinião em português, inglês, espanhol ou outro

idioma de interesse a serem assinados pelos gestores da Secretaria de Relações Internacionais e por demais

técnicos e especialistas designados pela Secom;

- Cartas e materiais explicativos: conteúdo para velculos de imprensa a fim de corrigir eventuais

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

- Press kift material explicativo e detalhado para imprensa sobre as parcerias a serem divulgadas,

com dados, informações de valores e do projeto.

- Podcasts: desenvolvimento de materiais para realização de podcasts, como roteiros, ou produtos

internos audiovisuais ;

- Apresentaçõesl levantamento de informações com as áreas internas da Secretaria, bem como

busca de estudos e referências a serem utilizadas em apresentações institucionais dos gestores da past¿;

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

pasta, ações, pesquisas, estatísticas ou novidades que serão implantadas;

- Newsletter mensal para funcionários: material a ser disparado mensalmente para despertar o

sentimento de pertencimento e ampliar o engajamento dos profissionais da Secretaria;

- WhaßApp Imprensa: envio de releases e notas adaptadas à plataforma para os

jornalistas que cobrem a átrea beneficiada com o investimento estrangeiro. A Pridea

meio de ferramenta própria.

Av Francisco Malarazzo,lT 52 conjunto 2308i2309f ua
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- Guia de Perguntas e Respostas: o material será compartilhado com os principais porta-vozes da

Secretaria sempre antes de eventos ou anúncios importantes a fim de buscar o alinhamento de discursos;

- Manual de Crise: informações e orientações para eventuais sifuações de crise na imprensa

envolvendo a Secretaria e su¿rs¡ ¡áreas. O conteúdo, fundamental em casos emergenciais, será direcionado

para os gestores do órgão e alinhado com a Secom;

- Ìs{atñz de sensibilidades: levantamento de todas as situações que poss¿rm representar risco de

exposição negativ4 já com sugestões de reação e os responsáveis pelas rireas citadas;

- Banco de D¿dos: a Pridea organrzaút um banco de informações com ações, números, balanços,

séries históricas e estatísticas relacionadas à conjuntura do investimento internacional em São Paulo. O

1 material apoiaút tanto a produção de materiais de divulgação, informes para a Secom, como produção de

conteúdo para platafonnas e comunicados internos;

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

ações da pasta em andamento e novidades a serem divulgadas. O inforrnativo poderá servir de suporte para

entrevistas de porta-vozes do governo;

- Análise e desenvolvimento de questionário para aplicaçäo de Medía Audít: material produzido

para este certame será estendido a fim de atingir um número maior de veículos e profissionais. Agência

rcalizaútcriação das perguntas, aplicação e análise de todo conteúdo;

- Cooperação na construção de conteúdos para sites e redes sociais: produção de material e

ctradoria para subsidiar as equipes de digiøl;

- Planejamento quinzenal: a Pridea indicação da estratégia desenvolvida para o período, bem

I como com as principais matérias publicadas. Material será enviado à Secom;

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

e políticas públicas da Secretaria de Relações Internacionais. Diariamente, será enviado um resumo de todo

trabalho realizado ao longo do dia com atendimentos, respostas enviadas e publicações que devem ocorrer

nos jolnais do dia seguinte;

- Relatérios diários e mensais de ações realizadas: infonnam detalhadamente o que foi rcalizado

pela equipe durante o dia e, no fim do mês, um relato completo das ações desenvolvidas durante o período;

- Clippíng de notícias: enviado diariamente, com matérias de jomais, sites e revistas. Contará com

análise de exposição da Secretaria de Relações Intemacionais e de suas políticas públicas,

indicações e sugestões de posicionamentos sobre matérias que foram publicadas. As

classificadas como positivas, negativas ou neufras.

além de
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3.2.1.3. Oportunidades de mídia positÍva

1) Criação de novos escritórios comerciais fora do Brasil e atualizaçÍio do desempenho dos

atuais podem gerar pautas positivas

O Governo do Estado de São Paulo investiu fortemente nos últimos três anos na criação de

estratégias para potencializar a confïança dos esüangeiros e ampliar a aÚ:ação de investimentos para o

estado. Uma das estratégias do governador João Doria foi a criação dos chamados escritórios comerciais

fora do país, coordenados pela InvestSP, a Agência Paulista de Promoção de Investimentos e

Competitividade.

( Atualmente, o governo paulista já conta com quatro pontos fisicos situados em locais estratégicos:

Xangai (China), Dubai (Emirados Árabes), Munique (Alemanha) e Nova York (Estados Unidos).

O foco é a ahação de investimentos de empreendedores estrangeiros e fundos de mercado para todo

o estado. "Tenho certeza de que iremos alcançar excelentes resultados nas mais diversas areas: financeira,

tecnológica, comercial e ainda na promoção de turismo, cultura e educaçäo", disse o govemador durante

inauguração do escritório de Nova York, em dezembro do ano passadols.

Tanto a criação de novas sedes desses equipamentos, como a atuação das quatro bases já existentes

são grandes mobilizadoras da imprensa nacional e internacional. É importante que a Assessoria de

Imprensa da Secretaria de Relações Intemacionais atue na criação de pautas a partir de balanços e

iniciativas realizadas nos atuais escritórios: reuniões com players estratégicos do mercado financeiro,

possíveis parcerias, promoção e eventos a fim de apresentar os projetos paulistas para os empresários e

¡ empreendedores, entre outros.

Essas ações abastecem a imprens4 tanto brasileira como internacional, com novidades, reforgando

o esforço do Govemo Paulista, em sentido oposto ao Governo Federal, para aproximar o diálogo com

investidores de fora do país e gerar oportunidades de negócios, tanto para empresários brasileiros como

estrangeiros, ampliando a atração de investimentos.

2) Divulgação de agendas culturais e climáticas podem corroborar o compromisso de São

Paulo com questões globais e descolar sua imagem do Governo X'ederal

O desafio de desassociar a imagem do Governo paulista a do Governo Federal é

garantir a política de atração de investimento estrangeiro empreendida pela atual gestilo.

15 Doria inaugura escritório comercial do Governo de SP em Nova York (https://bit.lyl327hs6g)
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Por isso, todo o esforço no sentido de mosÍar o compromisso de São Paulo com agendas culturais e

climáticas é importante na construção da imagem do governo estadual, principalmente com a mídia

estrangeira. São diversos os programas e projetos nessas ¡ireas e que têm consonância com iniciativas

promovidas por outros govemos com os quais São Paulo precisa manter uma relaçäo comercial próxima.

Na area da cultura, um ótimo exemplo é a recente parceria firmada entre a Secretaria de Cultura e

Economia Criativa e a Secretaria de Relações Internacionais do Governo do Estado de São Paulo, que

promoveu a Segunda Mostra Internacional de Cinema Virtuall6. Com curadoria de 25 consulados fixados

em São Paulo, o festival, que aconteceu no mês de dezembro do ano passado, foi exibido pela plataforma

de sheaming Cultura em Casq gerida pela Organização Social Amigos da Arte. ooVamos poder oferecer à

( população produções audiovisuais de diversas partes do mundo e isso só é possível devido ao apoio dos

Consulados e Embaixadas, reafirmando o quão importante é a cooperação internacional no campo da

culfura", disse o secretiário de Relações Internacionais Julio Serson.

Dar visibilidade para esse tþo de pauta é uma forma de diferenciar a gest2[o paulista, confirmando o

compromisso do governo estadual com agendas globais de cultura e meio ambiente.

3) PIB de São Paulo se destaca frente à queda na economia nacional

F;m2020, ano mais dificil da história recente por conta dos reflexos da pandemia do Coronavírus, o

PIB (Produto Interno Bruto) no Estado de São Paulo manteve seu crescimentolT. o'Enquanto o PIB do

Brasil recuou 4,lyo, em São Paulo avançou positivamente 0,4Vo. O crescimento econômico, em meio à

pandemia que devasta o país, é um sinal de força da economia do Estado", pontuou o Governador João

Doria em março do ano passado.

Para este ano, a expectativa dos economistas é de desaceleração da economia brasileira em

decorrência de fatores, como: alta da inflação e juros, menor crescimento da rend4 esgotamento do efeito

da retomada dos serviços, desaceleração global, piora da crise hídrica e eleições conturbadasls. Relatório

do Banco Mundial relevou que neste ano o PIB brasileiro terá um dos desempenhos mais fracos do

mundole. Frente ao contexto nacional, São Paulo pode, mais uma vez, ser o contraponto. O Estado foi o

primeiro, por exemplo, a vacinar 90Yo da população contra a Covid-I9. Sua expressiva participação na

economia, responde por 3l%o do PIB nacional, e sua robusta e diversificada economia pode ser

como diferencial para as divulgações das políticas públicas aqui empreendidas.

16 São Paulo promove segunda Mosfa Internacional de Cinema Virtual (https://bit.lyl3fstcwl)
r7 PIB de São Paulo cresce e se destaca em meio à queda da economia nacional e mundial (htþs://bit.lyl3Ft8luN)
18 Por que expectativas para o Brasil estão piorando rapidamente (htþs://bbc.in/3fsr3RV)
le Brasil terá terceiro pior desempenho do mundo ftttps://bit.lyl33pn886)
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3.2.l.4.Identificação dos riscos à imagem

1) Eleições de2022 geram incerteza ao investidor estrangeiro

O ano é de insegurança e incerteza para o Brasil no cenário internacional20. A eleição presidencial,

marcada para acontecer em outubro, coloca no centro das atenções a intenção de reeleição do presidente

Jair Bolsonaro em meio a variantes do Corona vírus e muitas dúvidas sobre a situação econômica do país e

o aumento de gastos públicos.

A intensificação da turbulência políticq provocada em grande grau pelos ataques do atual

presidente ao sistema eleitoral brasileiro, é vista por investidores estrangeiros como um sinal de alerta e de

¡ temor frente a um evenfual desequilíbrio fiscal. "Os mercados estão acostumados a lidar com o barulho

político e olham os dados e ações concretas para saber o que de fato acontecerá após a

volatilidade", afirma Martin Castellano, chefe para a América Latina do Instituto de Finanças

Internacionais (IIF, na sigla em inglês). "A incertezarecai mais sobre quem vai ganhar a eleição -
e qual será a política em vigor - do que sobre as declarações políticas do presidente a respeito do

processo eleitoral."

A isso soma-se a preocupação global com o avanço da variante Delta, que contribuiu para o

saldo negativo da economia no segundo semestre, e a incerteza quanto a agenda de reformas,

orçamento, precatórios e a manutenção de programas sociais. Tudo isso acaba se transformando em

um grande rol de perguntas sem respostas e muita desconfiança.

Estes fatores devem ser considerados nas estratégias da Comunicação como pontos sensíveis

/ a serem trabalhados junto a imprensa a fim de mitigar os efeitos negativos desse momento para as

ações e políticas empreendidas pelo Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Relações

Internacionais, na área de atração de investimentos estrangeiros.

2) Imagem rulm do Brasil no cenário internacional pode atingir ações do Governo Paulista

Não bastasse a falta de confiança dos brasileiros no presidente Jair Bolsonaro e nos temores que

seus discursos e atos causam intemamente (pesquisa Datafolha de dezembro indica que 60% da população

não acredit¿ em nada do que diz o presidente2l), o país lida ainda com uma enonne crise de imagem

ocasionada por atitudes consideradas antidemocráticas pela mídia estrangeira.

20 Eleições de2022 geram incerteza ao investidor estrangeiro, dizem especialistas (htþs: llbit.ly/3qxyWLZ)
21 Datafolha: 600/o diz.emnão confim em nada do que fala Bolsonaro, novo recorde (htþs://bit.lyl34M3PUw)
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Estudo do Grupo BCV/, que analisou 70 matérias após as manifestações de 7 e de 12 de setembro,

nos mais relevantes veículos de imprensa de oito países (Alemanha, Argentin4 Chile, Chin4 EUA, França,

Inglaterra e México), apontou uma perda de 300 pontos no Índice de Reputação Radar +5522. Para se ter

ideia, 99Yo das reportagens estrangeiras apresentaram críticas diretas ao presidente e 6lYo indicaram que o

cenário político brasileiro atrapalho o crescimento econômico do país. A análise aponta ainda que 9l% das

reportagens publicadas falam em piora do quadro econômico para os próximos meses de governo.

A percepção da mídia estrangeira sobre o governo Bolsonaro pode atingir negativamente as ações e

iniciativas do Governo de São Paulo para atração de investimentos internacionais, na medida em que a

insegurança e desconfiança acabam resvalando na imagem do governo paulista.

Este é um quesito importante a ser considerado nas estratégias de comunicação e no relacionamento

com a mídia por parte da Assessoria de Imprensa da Secretaria de Relações Internacionais, num esforço

contínuo de dar visibilidade às iniciativas de São Paulo e de descolar sua reputação do Governo Federal.

3) Investidores estrangeiros fogem do país por conta de cenário econômico

Após fuga de US$ 51,2 bilhões, em renda fixa e açõeso em2020, e, apesar da tímida recuperação

nos investimentos estrangeiros em 2021, segundo dados do Banco Central, o investidor estrangeiro ainda

tem fugido do Brasil23. "Isso é explicado por uma confluência de fatores domésticos e um intemacional,

diante de um movimento de aumento de taxas de juros", disse a chefe de economia da corretora Rico,

Rachel de Sá.

Analistas avaliam que o cenário interno tem colaborado para afastar investimentos por conta da

1 guebra da regra do teto dos gastos. "Esse movimento não foi bem avaliado. Uma das leituras é de que se (o

governo) quebra uma regra, isso pode ocorrer com outras", de acordo com a analista Paloma Brum, da

Toro Investimento.

A alta da inflação e o aumento da dívida pública näo são exclusividade do Brasil quando se avalia a

situaçäo de outros palses emergentes, fr6 a intensidade dos problemas por aqui parece produzir mais

estragos. "Pela primeira vez em alguns anos, a gente volta a ter de responder perguntas sobre a solvência da

dívida no Brasil", disse a economist¿ para Brasil do banco americano JP Morgan, Cassiana Fernandez.

Este é ouho ponto de atenção paraaestatégia junto aos veículos de mídia para ampliar a

das ações do Governo de São Paulo em prol da atração de investimento estrangeiro e

intensificada neste ano por cont¿ das eleições.

22 O custo Bolsonaro na imagem internacional do Brasil (https//bit.lyl324W231)
23 Investidor estrangeiro "foge" do Brasil ftttps//bit.lyl3fwdOzC)f Av Francisco Matatazza,1752 conjunto 23A8123A9 - Agua
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Análise de Imagem
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3.3 Análise Diária de Imagem

Data: 08/04121

Veículos: IG/ Giro Marília/ Exame/Diário do Transporte

Programas/editorias: Economial São Paulo/ Economia/ Geral

Títutos das matérias: Governo de SP anuncia abertura de escritórios comerciais na Europa e

EUA/Governo de SP anuncia abertura de escritórios comerciais na Europa e EUA/Govemo de SP

anuncia abertura de escritórios comerciais na Europa e EUA

Regiões: NacionaV Marília/ São Paulo/ São Paulo

Veicutações: Positira/PositÍrn/Positiva/Positiva

Análises

Os materiais jornalísticos veiculados falam sobre a inauguração de escritórios na Alemanha e

Estados Unidos, respectivamente em Munique e Nova Iorque. Com a função de estreítar relações

econômicas com os países do bloco Europeu e com a Casa Branca, as unidades têm previsão de

inauguração para julho e novembro. O anúncio foi feito em um evento agropecuário realizado pela

revista Exame.

Pontos Positivos

Os materiais replicam a notícia originalmente escrita no Portal IG e dá uma ideia de como São

paulo está trabalhando para alcançar excelência no atendimento e distribuição de negócios pelo

mundo.

Além disso, há uma importante ação aqui, o anúncio, embora tenha sido feito pelo chefe do

governo, ele näo foi realizado em uma coletiva de imprensq o que diferencia o conteúdo c uma

simpatia por parte da imPrensa.

Riscos à Imagem

Matéria tot¿lmente positiva e, pof isso, não foi detectado risco à imagem do

nos materiais analisados.

de
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Sugestões de Estratégias

Para gerar ainda maior interação entre as pessoas que estão acompanhando o desenvolvimento da

economia de São Paulo pelo mundo, a rÌssessoria de comunicação pode investir em falar com as

redações dos países onde estão sendo montados os escritórios.
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Data: l2l04l2l

Veículos: Terr:a/Kl I Estadão

Programas/editorias: BrasiU São Paulo/ Metrópoles

Títulos das matérias: Com pandemia, MeÍô de SP tem prejuízo de R$ 1,7 bilhão, corta trens e

aumenta tempo de espera/ Metrô de SP tem prejuízo de R$ 1,7 bi, corta trens e aumenta espera;

Com pandemia, Metrô tem prejuízo de R$ 1,7 bilhão, corta trens e aumenta tempo de espera

Regiões: São Paulo/ São Paulo/ São Paulo/

Veiculações: Negativa/Ì.Iegativa/ Negativa

Análises

O secretiário de Relações Internacionais, Júlio Serson é ciødo como um dos integrantes da comissão

que assinou dois contratos aditivos para a conclusão da linha 4-Amarela do metrô. O lead dos

materiais analisados fala sobre a queda na arrecadação do metrô, que apresentou uma redugão de

R$1,7 bilhão. Há críticas sobre o número de trens que foi reduzido para diminuir os prejuízos, o

que, consequentemente, aumentou o tempo de espera dos passageiros.

Pontos Positivos

Embora a matéria seja negativa para o Governo do Estado e cite o secretârio de Relações

Internacionais, a Secretaria em questão não é alvo de críticas. Ela é citada apenas por conta da

participação do secretiirio na comissäo.

Ao longo das matérias, o Governo de São Paulo é acusado de gerir mal os recursos e de não avaliar

como deveria ser realizada a condução do setor durante a crise. Além da demora na evolução de

obras que já deveriam

dezembro, que envolve

Amarela do metrô.

ter sido encerradas. Tudo isso é finalizado com o acordo

a comissão responsável por averiguar o andamento das obras 4-

Riscos à Imagem

É pouco entendível como o nome do secretiirio de Relações Internacionais foi parar em diversas

matérias negativas sobre a assinatura de processos do metrô. Nesse sentido, fica mais evidente o

ponto de atenção que deve ligar o sinal de alerta da assessoria de comunicação da

Av Francisco MatarazzCI,1752 conjunto 23A8n3A9 - Água Bran
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necess¿irio, para melhor conduzir este tþo de acontecimento, tentat, ao miíximo, retirar o nome do

assessorado dos materiais.

Sugestões de Estratégias

Focando exclusivamente no cliente, que é a Secretaria de Relações Internacionais do Estado de São

Paulo, é preciso olhar para a crise gerada por um órgão público, porém distante das ações da Pasta

com muita fnezae separação.

Uma grave crise se instala em todo o governo, envolvendo até mesmo o vice-governador, mas a

Pasta de Relações Internacionais pode sair de cena. A sugestão é retirar o secretiário dos noticiarios

locais, ligados à cobertura da crise e leváJo a falar de temas que são relevantes patr- a Pasta em

editorias ligadas às questões de relações intemacionais, mais distantes das pautas sobre tansportes.

Também é importante evitar, por um tempo, os jornalistas de economia que acompanham o

desenvolvimento e a implantação de infraestruturq o que pode gerar questões sobre o atendimento

do metrô.

Essa o'proteção" deve estar presente dentro de um plano estatégico de atendimento, com

planejamento de redução de danos à imagem do representante, mas também com uma proposta de

inserção de temas pertinentes namídia" após um período determinado de afastamento.

Av Francisco Matarazze,1752 conjunto 23}8n3t9 - ,Agua Brano o São Paulo - SP I CEP 05001-200 Tel: 11 3807.6146
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Data: l3l04l2l

Veículos: Poder 3601 Exanel Época Negócios/ UOLI Dinheiro Rural

Programas/editorias : Cotidiano/ BrasiV Empresa/ Cotidiano/ Notícias

Títulos das matérias: Pandemia faz metô de São Paulo ter perda de R$ 1,7 bilhão/Metrô de SP

tem prejuízo de R$ 1,7 bilhão, corta trens e aumenta espera/CovidfazMetrô ter perda de R$ 1,7 bí,

cortar trens e aumentar tempo de espera/Covid faz Metrô de SP ter perda de R$ 1,7 bilhão, cortar

trens e aumentar tempo de espera/ Covid faz Metrô ter perda de R$ 1,7 bi, cortar trens e aumentar

tempo de espera

Regiões: Nacional/Ì.ùacionaU NacionaU São Paulo/ São Paulo

Veiculações: Posltiva/Negafivdlltegdiva/ Negttlvr

Análises

O secret¿ário de Relações Internacionais, Júlio Serson, é citado como um dos integrantes da

comissão que assinou dois contratos aditivos para a conclusão da linha 4-Amarela do metrô. No

entanto, o lead dos materiais analisados fala sobre a queda na arrecadação do metrô que apresentou

uma redução de R$1,7 bilhão. Há críticas sobre o número de trens que foi reduzido para diminuir os

prejuízos, o que, consequentemente, aumentou o tempo de espera dos passageiros.

Pontos Positivos

Dificil enxergar pontos positivos nos materiais presentes nesta análise. Ao longo das matérias o

governo de São Paulo é acusado de gerir mal os recursos e de não avaliar como deveria ser

realizada a condução do setor durante a crise. Tudo isso, é finalizado com o acordo assinado em

dezembro que envolve a comissão responsável por averiguar o andamento das obras

Amarela do metrô.

Riscos à Imagem

É pouco compreensível o motivo pelo qual o nome do secretário de Relações

parar em diversas matérias negativas sobre a assinatura de processos do metrô. Da mesma forma

que nas reportagens do dia anterior, do Terra, do R7 e do Estadão, fica evidente o ponto de atenção

que a assessoria de comunicação da Past¿ precisa ter para melhor conduzir este tipo de

acontecimento, tentando, ao máximo, retirar o nome do assessorado dos materiais

Av Francisco Matarazzo,1752 conjunto 23,AS1æA9 - Água Brano o São Paulo - SP I CEP û5001-20û Tel: 11 38CI7.6146
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Sugestões de Estratégias

Para um gerenciamento de crise é importante manter uma equipe de comunicação previamente

detenninada fazendo o monitoramento e acompanhamento de possíveis temas sensíveis e que esteja

sempfe atenta a casos como os que säo mencionados nesta an¿álise.

Quando a equipe de comunicação verifica a possibilidade de crescimento de uma crise, até mesmo

tangencial, como é o caso do nome do secretário estar envolvido em uma assinatura de um comitê,

cabe a assessoria colocar em prática o plano de contingência que deve conter ptazo de ações,

planejamento de inserção na mídia averiguaçäo dos meios de comunicaçãoo atendimento de

j ornalistas, acompanhamento da crise.

Todo esse trabalho só é possível observando de perto o tema que gerou a crise e seus

desdobramentos, não existe uma receita pronta, capaz de atender as demandas mais delicadas de

forma engessada.

Av Francisco MatarazzCI,1?52 conjunto 230812309 - Água Brano o Såo Paulo - SP ICEP 05001-200 Tel: 11 3807.6146
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Data: 15/04/21

VeÍculos: Correio Brasiliense

Programas/editorias z P ágna 2

Títulos das matérias: Xiè Xiè, China: obrigado, China!

Regiões: Brasília

Veiculações: Positiv¿

Análises

O artigo de opinião assinado pelos secretários Julio Serson e Vinícius Lummertz elogia a postura da

China diante das ações realizadas durante a pandemia mundial. Já no segundo parágrafo, é descrito

o episódio de xenofobia que o governo federal brasileiro protagonizou. O artigo descreve a parceria

entre China e São Paulo e menciona também o escritório estratégico instalado em Xangai, ainda em

2019.

Pontos Positivos

É um artigo de opinião, portanto, só há pontos positivos. Decupando o ponto de vista

comunicacional, uma escrita contundente quanto às medidas que são adotadas e uma explicação que

prezapelaclarczana infonnação demonsfam o quanto São Paulo seguiu um plano estratégico, que

teria sido ainda mais bem sucedido, caso não tivéssemos uma crise em andamento.

Contudo, é um acerto colocar dois secretarios para assinarem o documento, já que nesse formato,

fica óbvia a percepção de união e trabalho conjunto do govemo de São Paulo.

Riscos à Imagem

Não foi detectado risco à imagem no material analisado.

Sugestões de Estratégias

O artigo elogioso é uma ótima saída para um conjunto de ações que visam mostrar como o trabalho

do Governo do Estado de São Paulo possibilitou a vacinação da população brasileira.

Esta publicação precisa estar atrelada a um rrmplo projeto de divulgação que mantenha de forma

consistente no imaginiário das pessoas a percepçäo de avanço das relações diplomáticas do Estado

de São Paulo, mesmo que sem a ajuda do governo federal.

¡
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Por isso, é importante apostar em programas televisivos, destaque aqui para os espaços na

GloboNews e CNN.O debate sobre a atração de investimentos intemacionais permeia,

rotineiramente, esses espaços televisivos, com comentaristas e público ávido para conhecer e

entender melhor como est¡i o tabalho da gest€io pública nesta atração de investimentos.

Pautas sobre os polos econômicos e o trabalho dos escritórios paulistas fora do Brasil podem ter o

atrativo necessiário para uma pauta nesses espaços midiáticos.
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Data: 19/04/21

Veículos: Portuguese People

Pro gram as/editorias : Mundo

Títulos das natérias: Diplomacia chinesa na pandemia é de uma inteligência que merece

reconhecimento, diz artigo de autoridades do governo de São Paulo

Regiões: Internacional

Veiculações; Positiva

Análises

O artigo publicado no Brasil com o tífulo Xie, Xie, China! e assinado pelos secretiários estaduais de

São Paulo Julio Serson e Vinicius Lummertz é comentado pelo portal Portuguese People.

O artigo é reescrito no formato de matéria jornalística" que destaca o agradecimento do governo

paulista à China e revela um pouco sobre o tabalho em parceria que gerou a possibilidade de

vacinação da população brasileira. O uso da vacina contra as novas variantes do COVID-I9

também é mencionado no parágrafo final dapublicação.

Pontos Positivos

Do ponto de vista comunicacional é pouco usual uma releitura de um artigo. Porém, dâpara avaliar

de fomra positiva a publicação, que além de replicar o artigo, publicado anteriormente no Correio

Brasiliense, também explica um pouco melhor sobre como o desenvolvimento da vacina está

protegendo a população das novas variantes.

Também é um acerto colocar dois secretrários para assinarem o documento, já que nesse formato,

fica óbvia a percepção de união e trabalho conjunto do governo de Säo Paulo.

Riscos à Imagem

Não foi detectado risco à imagem no material analisado.

Sugestões de Estratégias

A informação da parceria entre São Paulo e China pode ser f:atada em veículos intemacionais de

comunicação, principalmente ao longo do mês em que se realizam eventos internacionais de

Av Francisco Matarazzo,1752 conjunto 23A8123ç9 - Agua Bran
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relevância mundial, como a COP26. Durante o evento, os jomalistas do mundo todo estiveram

voltados a tratar assuntos relacionados à diplomacia e atendimento da população mundial.

Este é o momento em que a assessoria de comunicação precisa estar atenta e muito bem inforrnada

sobre como est¿to acontecendo as coberturas, quem são os repórteres, quais são os assuntos mais

relevantes, tudo isso há ditff a eficácia da estratégia de contato.

Acompanhar diariamente os noticiários e introduzir, em pautas que, possivelmente já estejam

acontecendo nas redações, dados e situâções que sejam relevantes pata a administação estadual,

utilizando de situações midiáticas já estabelecidas para mostrar a relevância do trabalho que o

Governo de São Paulo esta desenvolvendo.

Av Francisco Mata razza,1752 conjunto 2308/2309 - Água BrancÊo o Såo Paulo - SP I CEP 05001-?00 Tel. 11 3807.6146
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Data:20104/21

Veículos: Jornal de Brasília

Programas/editorias: Política

Títulos das matéri¡s: Governo com cara de empresa

Regiões: Brasília

Veiculações: Ner¡ffi

Análises

Uma matéria de pâgina inteira no jornal de Brasília debate sobre as intenções políticas de João

Doria e como as ações de marketing e assessoria de projetos irão influenciar o trabalho para que ele

se torne uma peça no quadro eleitoral de 2022.

Ao longo da matéria jornalística atguns nomes que compõem do governo de São Paulo e a gestão

Doria são citados, entre eles o do secretiário Júlio Serson. Segundo o material, o nome do titular de

Relações Internacionais foi escolhido pelo próprio governador de São Paulo.

Pontos Positivos

A apresentação sobre como o gestor João Doria entende o funcionamento da máquina pública é um

ponto que merece destaque.

O material mostra que há uma preocupação em convocar nomes importantes de pessoas relevantes

no mercado privado para serem pontos focais do governo.

Riscos à Imagem

O uso do marketing como ferramenta de elevar a apresentação de atividades, que são do escopo de

trabalho do govemo, é uma crítica que ocorre rotineiramente diante do comportamento do Governo

de São Paulo.

Como ponto de atenção, cabe verificar o que é de fato uma peça de marketing com fundo

o que é o trabalho de comunicação pública que é de obrigação governamental.

Sugestões de Estratégias

Uma estratégia de divulgação que contemple agência de comunicação com alcance

serâ capaz de demonstrar o quão é importante e necessário que as atitudes do setor público

Av Francisco Mata razzl,1752 soniunto 230812309 - ,{gua Brança
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brasileiro sejam alteradas se aproximando mais das lógicas de empreendedorismo fomentadas pelos

discursos empresariais espalhados em todo o mundo.

Pode-se pensar em entrevistas direcionadas ao secret¿ário Julio Serson, que, por meio de conversas

previamente pensadas, com perguntas que podem ser solicitadas aos jornalistas antes das

entrevistas, farâ um panofilma sobre como o discurso empresarial influenciou positivamente as

atividades no estado de São Paulo.

Como sugestão, poderiam ser encaminhadas essas pautas para agências internacionais tais como:

Reuters e EFE que abordaräo não o grande investimento, mas sim o futuro que este trabalho pode

traz.q de beneficios para toda a população brasileira.

Av Francisco Matarazza,1752 conjunto 23}8n3t9 - Agua Bran
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Data:24104121

Veículos: Pinhal News

Pro gram as/editorias : Política

Títulos das matérias: Acordo Ambiental São Paulo é ampliado no "Dia da Terra"

Regiões: Espírito Santo do Pinhal

Veicutações: Positiva

AnáIises

O jornal Pinhal News publica matéria sobre a preocupação com as políticas ambientais e de

consonância com o ambientc intemacional. Também recebe destaque o pioneirismo de medidas

específicas para, a redução de gases de efeito estufa e medidas protetivas ao meio ambiente são

temas nas publicações.

O trabalho entre as diversas secretarias estaduais em parceria com autarquias e empresas privadas

demonstram como estií a preocupação com o tema.

Pontos Positivos

Enquanto o mundo todo debate a responsabilização de governos e cidadãos, São Paulo sai à frente e

amplia acordos ambientais para envolver as gestões municipais em soluções duradouras.

O trabalho conjunto entre diversas secreta¡ias e órgãos que atuam na preservação do meio ambiente

é um ponto de destaque que demonstra a relevância das medidas.

Riscos à Imagem

Diante da importância da pauta e da maneira como ela é tratada pelo jornalista, é possível afïrmar

que não há pontos negativos a serem considerados.

Sugestões de Estratégias

É possível atrelar ao Dia da Terra iniciativas municipais que mostram a preocupação

que a gestäo tem adotado na administração das questões ambientais. Dessa maneira, é possível

avançar na identificação com o leitor, usando situações locais para exemplificar como São Paulo

esta em consonância com ações mundiais de preservação ambiental e sustentabilidade econômica.

Av Francisco Matarazzo,1752 conjunto 2308i2309 -,4gua Brano O Såo Paulo - SP I CEP 05001-200 Tel: 11 3807.6146
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Um caso concreto, pode ser o ponto de partida para geft¡r, por exemplo, interesse da opinião pública

local. Espaços de rádio podem ser uma alternativa para o grande público saber um pouco melhor,

com uma linguagem acessível, do que se trata o pacto e como ele pode ser um diferencial paxa as

economias locais

Cabe ainda, pensar em uma abordagem internacional. No momento em que o Brasil estri perdendo

grandes empresas, é preciso resgatar, atavés do uso de informações reais, as possibilidades de

investimento no país, assim, um release bem estrufurado pode aÍ:air a atenção de veículos como a

BBC News.

Av Francisco Matatazzo,1752 sonjunto 2308/2309 - Agua Sran
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Data:25104121

Veículos: Revista FBGA/ Ambiental Mercantil

Programas/editorias: São Paulo/ Acordo Ambiental

Títulos das matérias: São Paulo mostra seu pioneirismo e institui o Acordo Ambiental SP contra o

aquecimento globaV Acordo Ambiental São Paulo foi ampliado no o'Dia da Terra"

Regiões: São Paulol Nacional

Veiculações: Positiva/Positir¡a

Análises

A preocupação com as políticas ambientais e a consonância com o ambiente internacional são

destaque nas matérias publicadas pela Revista FBGA e o site Ambiente Mercantil. Em ambos os

materiais o pioneirismo de medidas específicas para a redução de gases de efeito estufa e medidas

protetivas ao meio ambiente são temas nas publicações.

O trabalho entre as diversas secretarias est¿duais em parceria com autarquias e empresas privadas

demonstram como está a preocupação com o tema.

Pontos Positivos

Enquanto o mundo debate medidas para proteger o planeta, o Brasil caminha na contramão ao

posicionar-se com mentiras diante de órgãos intemacionais, falando de maneira enviesada sobre

desmatamento e autorização de uso de agrotóxicos no país.

Por este motivo, o material, guo fala diretamente para o mercado voltado as políticas de

sustentabilidade e ecologia, resulta em uma reportagem com dados e informações referentes ao

trabalho diferenciado de São Paulo, que pode ser considerado um grande acerto.

O setor econômico ganha mais confiança" as entidades de proteção arrbiental posicionam-se a favor

das medidas e o planeta agradece o esforço, assim como todas as populações mais vulneráveis e

ligadas a terra que vivem no território brasileiro.

Riscos à Imagem

Não há discordâncias ou apontamentos negativos por parte dos veículos, portanto

imagem.
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Sugestões de Estratégias

O uso de efemérides para tratæ de assuntos relevantes é uma ferramenta importante e que deve estar

no planejamento de uma assessoria de comunicação.

O Dia da Terr4 comemorado internacionalmente, é uma dessas efemérides que pode ser utilizada

para garantir espaço midiático a partir de um factual e abrir espaço para discussões mais

abrangentes sobre temas relacionados ao trabalho de conservaçäo ambiental aüelado ao ganho de

imagem positiva e por consequência ao aumento de investimentos no Estado de São Paulo.

Um espaço interessante e que São Paulo pode produzir alguns conteúdos voltados para o público

ligado ao setor de tecnologia é o portal Olhar Digital, de grande abrangência não apenas entre os

jovens, mas também entre investidores do mercado e que estilo buscando informação sobre novas

tecnologias, tendências de mercado e ações voltadas para as mudanças climáticas e de governança

das empresas.

O portal possui espaço para artigos assinados, o que pode ser uma boa alternativa para que o

secret¿ário Júlio Serson deixe sua opinião sobre as ações que a Secretaria Internacional tem feito

para promover São Paulo e consequentemente o Brasil.
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Data:26104/21

Veículos: Folha de S. Paulo

Programas/editorias : Cotidiano

Títulos das matérias: Piadas de Bolsonaro sobre chineses atrapalharn a importaçäo de insumos

para vacina, diz secrekário de Doria

Regiões: Nacional

Veicutações: Neuta

Análises

A Folha de S. paulo publica na coluna painel a opinião do secretário Julio Serson sobre as piadas do

presidente Jair Bolsonaro quanto às relações de São Paulo com os chineses.

Segundo a fala do secretiário, a postura do Governo Federal tem afiapalhado a importação de

insumos paruaprodução da vacina CoronaVac.

Pontos Positivos

O destaque dado pela Folha de S. Paulo é de muiø importância. Sendo o maior jornal de circulação

no país, as reportagens ganham repercussão nacional e internacional.

A preocupação do secretário Julio Serson, que estrí à frente da negociação de insumos para a

produção da vacina, é outro ponto a ser destacado, já que a crise sanitária exigiu que todas as ¿áreas

do governo trabalhassem r¡nidas para o atendimento da população.

Riscos à Imagem

O Governo Federal brasileiro aparentemente tem a função de jogar contra os estados. O que trouxe

marcas profundas para as relações do país com o restante do mundo. Aqui, é importante estar atento

para que ações do Governo Federal não sejam confundidas como ações do Govemo do Estado de

São Paulo, deixando sempre evidente a discordância com o primeiro.

Sugestões de Estratégias

Muito ouviu-se falar sobre essas falas que atrapalharam, porém, não foi explicado de maneira

bastante didritica como foi feita essa negociação. Obviamente, durante a crise e
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necessidade de atender a população, não seria o momento mais indicado, porém, é possível pensar

em outros produtos midiáticos aqui.

Um documentario explicando como foi esse processo de criação, acompanhamento e distribuiçäo da

vacina é uma dessas possibilidades. O material poderia ser dividido em capítulos e ter um dedicado

a explicar como foi feita essa negociação, como o secret¿irio de Relações Internacionais foi

estratégico para o atendimento da população e também, quais são os resultados dessa cooperação

internacional.

É pouco verificado o atendimento prestado por essas ações diplomáticas, porém, é muito grande a

influência dessas ações e cabe a comunicação colocar luz neste tþo de ação.
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Data:2ll04l2l

Veículos: Revista Fórum/ BNews/ Brasil 2471 Alagoas Brasil Notícias/ Folha de S. Paulo/ O

Antagonista/ Dirário do Paná/ Meio NorteÆoliarquia

Programas/editorias: Coronavírus/ Política/ Coronavírus/ Notícias/ Painel/ NacionaVColuna/

Painel/ Política

Títulos da matéria: Piadas xenofobicas de Bolsonaro com China atrapalham importação de

insumos para vacinas, diz secretiário de Doria/?iadas de Bolsonaro sobre a China atrapalham a

importação de insumos para vacina, diz secretário de Doria/ Secretário intemacional de Doria:

piadas de Bolsonaro sobre chineses atrapalham importação de insumos para vacina ryÍDEOy

Secretário Internacional de Dória: Piadas de Bolsonaro sobre chineses atrapalham importação de

insumos para vacina (vídeo)/ Em faltalPiadas de Bolsonaro sobre China atrapalham importação de

insumos, diz secretário de Doria/ Painel político- Em falta/ Painel - Em faltalPiadas racistas de

Bolsonaro travam relação com a China

Regiões: NacionaV Salvador/ São Paulol Alagoasl São Paulo/ NacionallBelém/Teresina/Rio de

Janeiro

Velculações: Neutra/1.{er¡ta/l.Ierrtra/t{er¡traÂlerrtra/l',{eufa/}rleutra/lr{eutra/Ìrler¡Ea

Análises

A fala de Júlio Serson recebeu grande destaque na mfdi4 começando pelo Painel da Folha de São

Paulo, que repercutiu a preocupação do secretiário de Relações Internacionais, com algumas falas

polêmicas do presidente Jair Bolsonaro.

Segundo as matérias publicadas em veículos de comunicação espalhados por todo o território

brasileiro, o discurso contra a China proferido pelo presidente, pode atrapalhar a importação de

insumos paraa fabricação da vacina contra o coronavírus.

As publicações nos sites Alagoas Brasil e Brasil 247 tncluem vídeos com a fala xenofóbica do

presidente Bolsonaro, exemplificando quais palavras gerar¿tm a preocupação do secretiirio do

Governo João Doria.

Pontos Positivos

Os discursos do presidente Jair Bolsonaro, em geral, causam preocupações entre os
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internacionais e a postura de indignação de um membro do govemo de São Paulo é uma postura

positiva e que gera confiabilidade no mercado.

Mostrar que o presidente, embora tenha este cargo, não representa as forças políticas e de gestêÍo

brasileiras é muito importante. E São Paulo estar à frente desta discussão evidencia o protagonismo

da gestão João Doria.

Riscos à Imagem

Há uma tendência internacional a desconfiar da estabilidade política no Brasil. Os recorrentes

discursos proferidos pelo Governo Federal colaboram para reiterar essa descottfi*çq o que jamais

será positivo para São Paulo. Por isso, é preciso tomar cuidado em como o governo de São Paulo é

introduzido neste debate. Pode-se confrrndir o conflito de ideias com um conflito político, o que

poderia ser visto como uma ameaça à democracia brasileira. Fazendo com que a percepção do

investidor internacional ficasse ainda mais enviesada.

Sugestões de Estratégias

Pensando no noticiário internacional e em como cada declaração de um chefe de estado repercute

mundialmenteo a assessoria de comunicação da Secretaria de Relações Internacionais de São Paulo

poderá fazer uso dos espaços para levaro de maneira proativ4 os projetos referentes ao

desenvolvimento econômico projetados paxa o Estado de São Paulo. Uma possibilidade aqui, seria

sair da editoria política e tentar espaços nas mídias que cobrem economia e atividades

internacionais. Como alternativa, caberia buscar os jomalistas que atendem as agências

intemacionais com pautas referentes aos polos econômicos. Por exemplo, trabalhar com o repórter

especial que cobre economia pela BBC a pauta sobre o Polo Têxtil, localizado em Säo Paulo. Quais

são as cidades e os incentivos, àrs parcerias internacionais e as possibilidades para as empres¿N. Uma

reportagem, originada a partir de um release, que também poderia contar com uma entrevista

exclusiva do governador de São Pauloo traria o peso necessário pam o tema com a devida'fuga' das

atitudes do governo federal.
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Data:28104121

Veículos: Estado de S. paulo/Rádio Eldorado/R.idio Eldorado/ Blog do Estadão/ O Liberal/ Jornal

do Comércio/ O Estado do Mato Grosso

programas/editorias: Coluna Alberto Bombig/Boletim de notícias/ Jornal Eldorado/ Coluna

Alberto Bombig/ Coluna/ Coluna/ Painel

Títulos das matérias: Sinais 2l Piadas de Bolsonaro sobre chineses atrapalham a importação de

insumos para vacin4 diz Julio SersonÆntrevista com o secretário estadual de relações

internacionais, Julio Sersor/ Sem Sputnik, Estados esperam agora o STF/ Sinais I e 2/ Questionario/

Sem.. .graça

Regiões: Nacional/São Paulo/ São Paulo/ Belém/Recife/ Campo Grande

Velcutações: Positiva/ Neuta/ Positival Positival Positir¡a/PosÍtiva

Análises

As constantes falas dos membros do Govemo Federal com piadas e informações falsas sobre a

relação Brasil com a China recebeu atenção dos veículos de imprensa após uma entrevista do

secretário de Relações Internacionais do Governo de São Paulo, Júlio Serson.

o representante do govemo paulista concedeu uma entrevista para a Rádio Eldorado, de mais de

quinze minutos, em que o secretário Estadual de Relações Intemacionaiso Julio Serson, explica que

as diversas declarações têm atapalhado as relações e também o andamento das ações de criação e

distribuiçäo das vacinas contra COVID-l9.

Os jornais impressos e portais destacaram o tema em colunas assinadas, como a coluna de Alberto

Bombig que foi replicada em outros impressos por todo o país'

Pontos Positivos

para o governo de São paulo, principalmente os conteúdos em colunas assinadas, o material é

bastante positivo e mosta a preocupação com diplomacia que São Paulo esta tomando a frente e

representando todo o País.

As notas explicam exclusivamente como as ações infantis com piadas e informações controversas

têm reduzido o acesso aos produtos necessários p?ïra a cnaçäo da vacina contra COVID-19. Essa

informação transcende a questäo diplomática e evidencia a atuação do Governo de São

maior crise sanitiária do século.
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Riscos à Imagem

Há que se lembrar que o Estado de São Paulo é parte do Brasil e compõe o país. Ainda que o

Govemo Federal esteja atuando de maneira questionável, quando um estado toma a frente, outras

mensagens são passadas com essa atifude.

Por isso, o discurso de São Paulo precisa sempre vir atrelado à defesa da democracia e da

Repúblic4 como forma de reduzir possíveis instabilidades.

Sugestões de Estratégias

Em momentos desafiadores como o que o mundo vive com a propagação da Covid-l9 e o advento

de crises conjuntas, como é o caso da econômica, sentida em diversos níveis, é preciso ser criativo

na comunicaçäo paraemplacar pautas positivas e relevantes para os cidadãos.

Uma comunicação ampla e irrestrita de serviços oferecidos para empresários buscarem investidores

internacionais é uma possibilidade aqui. O trabalho de parceria com os jornalistas nas redações é

uma possibilidade, mas é preciso vislumbrar caminhos alternativos, tais como eventos virtuais que

demonstram a preocupação com os investidores.

Esses eventos podem ser organizados pela Secretaria e contaro como uma feira de profissões, com

empresiários de diversos setores que apresentaram as possibilidades para investidores.
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Data: l8l05l2l

Veículos: Blogs - O Globo

Programas/editorias : Opinião

Tftulos das matérias: A cooperação Brasil-China acima de falácias

Regiões: Rio de Janeiro

Velculações: Positiva

Análises

O artigo de opinião assinado pelo Cônsul-geral da China em São Paulo, Chen Peijie, defende a

relação diplomática que o Estado de São Paulo estabeleceu com o governo Chinês.

Ao longo do texto, o Cônsul também pincela informações sobre como funciona a política chinesa e

o acompanhamento de medidas complementares que o Brasil pode adotar com a China.

Dados sobre o crescimento da economia chinesa e a preocupação com sustentabilidade por parte da

China também são citados no conteúdo.

Pontos Positivos

Os elogios à condução do processo de interação entre o govemo de São Paulo e o da China feito por

meio de artigo do cônsul chinês, demonstra grande alinhamento do discurso entre o Estado e o país

oriental.

Em meio a uma crise de imagem que o Brasil tem passado por ter um governo federal em desajuste

com as demandas mundiais, o artigo é um ótimo orientador para o público interno verificar que o

trabalho de São Paulo coloca o estado em mapa que deveria ser ocupado pelo Brasil.

Riscos à Imagem

A parceria com a China gera desconfiança no brasileiro, principalmente pela política implementada

e, rigorosamente afi;ørlizad+ de mostrar os Estados Unidos da América como um sonho de

consumo.

Por este motivo, a comunicação precisa estar atenta e trabalhar uma estratégia conjunta com a

comunicação do Cônsul em São Paulo, evitando milgem para interpretações

equivocadas.
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Sugestões de Estratégias

É possível afirmar que uma estratégia conjunta de comunicação, para o caso avaliado nesta análise,

seja uma boa oportunidade de testar técnicas comunicacionais globais, até mesmo pensando em três

idiomas diferentes.

O caso da cooperação entre São Paulo e China ultrapassa as relações diplomáticas e vai para o

c¿unpo da ação em salva vidas. Artigos como o assinado pelo cônsul e pelos secretarios de Estado,

podem ser traduzidos para o inglês e espanhol e serem divulgados nos jornais de grande circulação

como o El Clarino na Argentina e o The New York Times nos EUA.

Para os EUA a liúicapoderia ser mudar o artigo e, sem citar o parceiro comercial, mencionar como

a colaboração entre países gerou bons frutos e a capacidade de salvar vidas.

Iâparaa América do Sul, a parceria com a Chinapode ser explorada do ponto de vista econômico e

também dando um viés de atração e interesse de uma das maiores economias do mundo pela forma

de gestêio do Estado de São Paulo.
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Data:22105121

Veículos: Poder 360

Pro gramas/editorias : Opinião

Títulos das matérias: São Paulo e os desafios da agenda internacional, descreve Julio Serson

Regiões: Nacional

Veicutações¡ Positiva

Análises

Um artigo assinado pelo secretario Júlio Serson faz duras críticas à condução das políticas internas

atuais que estão sendo implementadas no Brasil.

O conteúdo publicado no site Poder 360o conduz o leitor por fatos e informações que ocofferam

recentemente no Brasil e mancharam a imagem do Brasil, principalmente, após declarações

xenofobicas por parte dos membros do Govemo Federal.

No artigo, Júlio Serson menciona que em um evento internacional, chanceleres e ex-ministros

brasileiros concordam que a atuação de política externa do Governo Bolsonaro é desastrosa.

Pontos Positivos

O artigo fala com o público que acompanha as publicações de cunho político que estão presentes no

Portal 360. O artigo estii bem escrito e através de uma linha do tempo permite que o leitor obtenha

informações consistentes sobre as ações que peÍneiam as atividades diplomáticas e econômicris que

são realizadas externamente ao país.

Riscos à Imagem

O trabalho de trazer São Paulo à frente das discussões internacionais sobre o país é perigoso à

medida que o Brasil possui dimensões continentais e não tem políticas internacionais tão bem

delineadas que sejam capazes de deixar claro que São Paulo não corrobora com as medidas do

Governo Federal.

Por isso, estes artigos precisam ser bastante focados em veículos específicos e para públicos com

conhecimento prévio da atual situação do país.
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Sugestões de Estratégias

O trabalho de comunicação, neste caso, pode ser iniciado anteriormente à publicação do artigo de

opiniäo. Para fomentar o artigo, primeiramente, pode-se checar os dados e informações de como

está a produção científica a respeito da chegada de incentivos internacionais no país.

Depois que o setor de comunicação levantar as inforrnações, será necessário montar uma estratégia

que passaf,á pelo convencimento da opinião pública. Neste momento, uma ação de relacionamento

com jornalistas pode ser bem vinda, gerando maior proximidade com aqueles que irão escrever,

editar ou produzir matérias relacionadas ao tema.

O próximo passo é acompanhar as publicações e o entendimento que os jornalistas tiveram da ação.

Monitorar rrs vozes dissonantes e seguir produzindo informações de relevância e que acalmem a

população será primordial para o andamento do habalho.

Em meio a todo o trabalho, podem ser divulgados releases assinados pelo secretiirio.
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Veículos: Blog do Arcanjo

Programas/editorias: Social

Títulos das matérias: Prêmio África Brasil é entregue a I personalidades no Dia da África em SP

Regiões: Nacional

Veiculações: Positira

Análises

A participação do secretiário de Relações Internacionais na entrega do prêmio Dia da África em São

Paulo é parte do conteúdo veiculado no Blog do Arcanjo.

A notícia sobre o evento relembra a importância e influência cultural que os países do continente

africano exercem no Brasil e também sobre a entrega do reconhecimento ao autor do blog, chamado

Arcanjo.

Por fim, é mencionada a presença do secretário Júlio Serson e outros membros da gestão Doria na

entrega da premiação que contou também com a presença da cantora Paula Lima.

Pontos Positivos

Para o governo de São Paulo não há forte representatividade nas ações mencionadas.

Obviamente, estar presente em situações em que a cultura preta é saldada é importante, porém o

material não menciona quais ações a Pasta ou todo o govemo mantém que elevem o

reconhecimento e a representatividade em todo o Estado.

Riscos à Imagem

Justamente por não abordar os temas relevantes e as ações que ocorrem e são apoiadas pelo

governo, o material desta an¿álise é pouco promissor, deixando uma lacuna no entendimento do

leitor.

Sugestões de Estratégias

Para verificar como São Paulo pode melhorar a atratividade para investidores internacionais, um

caminho seria focar em públicos específicos e buscando gerar empatia e

público.
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Por exemplo, São Paulo possui grandes comunidades quilombolas e boa parte dos investimentos em

turismo no Estado estão focadan¡ nas melhorias estruturais das regiões para atair mais turistas.

As atividades midiáticas da Secretaria de Relações Internacionais poderiam oferecer tours guiados

para jornalistas, preferencialmente com referência afro, mostrando como está o trabalho de

reconhecimento da cultura por aqui.

Este material poderia ser feito por meio de videoconferências ou ¿ts chamad¿s lives, com 30 minutos

de duração, e após apresentação de um vídeo curto mostrando as melhorias de infraestrutura e as

possibilidades de investimento, seria aberto um espaço para perguntas dos interessados em investir

no país.
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Data:0110612l

Veículos: Tribuna Piracicabana/ Rádio Jovem Pan/ TV Alesp

Programas/editorias: Caldeirão Político/ Jornal da Pa¡r/ Jornal da Rede Alesp

Títulos das matérias: Chineses V Consulado Chinês reforça parceria com o estado de São Paulo/

Comissão de Relações Internacional se reuniu em ambiente virtual para tratar das relações do estado

de São Paulo com a China/

Regiões: Pkacicaba/ São Paulo/ São Paulo

Veicutações: NeuEal Positiva/Positiva

Análises

A parceria entre o governo de São Paulo e o governo chinês é tema das publicações dos veículos de

comunicação Jovem Pan TV Alesp e Tribuna Piracicabana.

Um encontro virtual entre o secretiário de Relações Internacionais e o cônsul chinês marcada pela

Comissão de Relações Internacional da Assembleia Legislativa reforçou a parceria entre São Paulo

e China, lembrando que o Estado é o responsável por estar na frente na colaboração Brasil x China.

Pontos Positivos

Lembrar da parceria eshatégica global que o Brasil mantém com a Chin4 duas grandes potências

emergentes mundiais, é um ponto muito positivo parc a imagem do país, e também para a postura

econômica do Estado de Säo Paulo.

O elogio do cônsul, principalmente na matéria em áudio veiculada pela Rádio Jovem Pan, sobre

como São Paulo esti à frente dessa relação é um ponto de destaque paru a positividade os materiais

analisados, já que demonsûa além de boas relações, uma promissora parceria que pode trazer

grandes vantagens para os cidadãos do Estado.

Riscos à Imagem

Momento delicado para lembrar da importância da China para todos, no entanto, a campanha de

difamação dos chineses no Brasil, promovida pelo Governo Federal pode gerar desconfiança da

população.

O governo de São Paulo precisa investir fortemente no combate às fak" news e a

para que a parceria receba a devida atenção positiva.
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Sugestões de Estratégias

Sendo a China a maior parceira comercial do Brasil, cabe à assessoria de comunicação explorar o

assunto para além da relação comercial.

Um espaço divertido e que pode gerar boas relações com o parceiro seria a criação de pautas de

comporüamento O que Brasil assumiu da cultura chinesa?

Por exemplo, a culinária. Pratos que a China cunhou e o Brasil reinventouo dessa forma, matérias

televisivas ganharam um tom divertido e acolhedor e mostrariam com imagens de restaurantes e

falas de chineses e brasileiros, como é simbiótica a relação para além da economia.

Contudo, as pautas precisam conter dados e características que demonstram a importância

econômica da parceria. Griáficos são interessantes para esse conteúdo, que podem ser replicados,

principalmente em sites que costumam utilizar releases para produzir clicks.

ì'
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Data:02106/21

Veículos: TV Cultura/ Rridio CBN/ Rádio CBN/ Rádio Jovem Pani TV Cultura

Programas/editorias: Jomal da Cultu¡a/ Jomal da CBN/ Trecho Coletiva/ Boletim/ Jornal da Tarde

Títulos das matérias: Coletiva de imprensa do Govemo do Estado de São Paulo/Governador João

Doria anuncia vacinação de toda população adulta até dia 3l de Outubro/ Governo de SP pede à

União Europeia que a Coronavac seja aceita como uma das vacinas para ingresso de brasileiros na

comunidade/ Consulado Chinês reforça relação com o estado de São Paulo/ Coletiva de imprensa

do Governo do Estado de São Paulo

Regiões: São Paulo/ São Paulo/ São Paulo/ São Paulo

Veiculações: Positiva

Análises

A coletiva de imprensa realizada no Palácio dos Bandeirantes foi transmitida ao vivo pela TV

Cultura e também deu os subsídios necessários para que as rádios Jovem Pan e CBN criassem

materiais jornalísticos informando sobre a conclusão da vacinação contra Covid-l9 até 31 de

outubro.

O conteúdo menciona o trabalho da Secretaria de Relações Internacionais solicitando que a vacina

do Butantã seja aceita como uma das vacinas segur¿s na prevenção contra COVID-I9. Uma carta

assinada pelo governador fazendo a solicitação para a União Europeia também foi encaminhada

para os jornalistas.

Pontos Positivos

A coletiva de imprensa sempre colocando îa voz do govemador as principais conquistas

demonstram como São Paulo tem se mantido forte. Focando em soluções emergenciais, mas com

soluções que trarão oportunidades de mudanças constantes.

Riscos à Imagem

O período pandêmico foi bastante extenuante, principalmente para as gestões públicas, que

precisam rcalizar mudanças

chefe maior lidando com a

atreladas ao gestor máximo.

e de forma única rever processos, por este motivo, ao passo que

narrativa, ao mesmo tempo, as implicações negativas serão
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Por este motivo, as coletivas de imprensa podem dar um peso negativo para situações que poderiam

ter tido seu alcance reduzido, do ponto de vista comunicacional.

Sugestões de Estratégias

A perspectiva do marketing de alguns anos para cá tem invadido a ideia da comunicação pública,

causando um certo fervor ao redor de figuras públicas, durante o período fora das campanhas

políticas.

Essa confusão deixa uma marca grave no trabalho dos órgãos públicos, que devem de maneira bem

genérica, informar o cidadão e não tentar gerar um juízo de valor o tempo todo. Tratar o cidadão

como eleitor, ao longo do governo, gafr um distanciamento das práticas comunicacionais que

preservam a atividade do governo distante das brigas que são necess¿irias aos períodos eleitorais.

Por este motivo, cabe as assessorias de comunicação expressarem o cuidado e o trabalho arduo dos

funcion¿írios públicos por meio de atividades de imprensa que apresentem as atividades de governo.

Por exemplo, em São Paulo há um grande investimento no pensamento sobre a divisão do Estado

em 12 polos econômicos de atação para investidores. Esse tema, pode ser explorado fora do país,

mas também dentro, utilizando o discurso sobre empreendedorismo.

Uma sugestão é fomentar matérias nos principais veículos de comunicação que circulam dentro das

capitais de países da América do Sul, mostrando as possibilidades de investimento em todo o

tenitório paulista.
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Data: 05106121

Veículos: Pinhal News

Programas/editorias: Política

Títulos das matérias: A parlamentares, cônsul chinesa diz que São Paulo esta à frente da

colaboração entre Brasil e China

Regiões: Espírito Santo do Pinhal

Veiculações: Positiva

Análises

Um encontro virtual entre o secretário de Relações Internacionais e o cônsul chinês marcada pela

Comissão de Relações Intemacional da Assembleia Legislativa reforçou a parceria entre São Paulo

e China, lembrando que o Estado é o responsável por estar na frente na colaboração Brasil x China.

A matéria que foi publicada no jomal impresso Pinhal News conta com imagem da reunião on-line

em que apaf,ecem a cônsul chinesa e os demais membros convocados para a reunião.

Pontos Posiúivos

O trabalho conjunto do governo de São Paulo com a China é reconhecido na matéria publicada no

jomal impresso.

RÍscos à Imagem

Não há nada que possa ser visto como perigoso à imagem do Governo de São Paulo.

Sugestões de Estratégias

O trabalho da assessoria de comunicação pode ser iniciado pelo mapeamento do público alvo que

em parceria com o Consulado da China faút uma ação para encontrar onde estão possíveis

investidores para ambos os países.

Como são as atividades econômicas complementares, e o que pode ser feito para aproximá-las, de

forma a gerar negócios e maior interação.

Após essa análise, será possível soltar textos regionalizados para todas as regiões administrativas do

Brasil, trazendo como lead o que melhor se enquadrar na realidade de cada região

importante observar o tipo de veículo de comunicação que será abordado.
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Como exemplo, pode-se usar o Vale do Ribeira, grande região produtora de bananas no Estado e

que pode buscar novns tecnologias para o cultivo, exportação e até manufatura da frutA porém a

região conta com pouc¿rs alternativas impressas e um sinal de wi-fi bastante dificil, por se tratar de

uma região acidentada. Por isso, para que a mensagem seja melhor recebida, deve-se pensar em

pautas para a tclevisão, com grandç apelo para imagem de pessoas e histórias que podem ser

amparadas pelos projetos integrados dos Institutos.
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Data: 07106121

Velculos¡ Gl/Dirário de Assis/ Vale News/ Poder 360/ Band Comex Brasil

Programas/editorias: São Paulo/PublieditoriaWariedades/ Política/ NotíciasAiotícias

Títulos das matérias: Govemo de SP inaugura escritório comercial na Alemanha/Govemo de SP

inaugura esçritório comeraial em Munique/Governo de São Paulo inaugura cscritório comercial em

Munique/ Governo de São Paulo inaugura escritório comercial na Alemanha/ InvestSP inaugura

escritório em Munique com foco na atração de investimento verde

Regiões: São Paulo/ Assis/ Vale do Paraíbal Nacional/l'{acional

Velculações: Positiva/Positiva/Positiva/PositivalPositi\ralPositiva

Análises

A participação do secretiírio de Relações Internacionais de São Paulo no evento virtual de

inauguração do escritório comercial em Munique recebeu atenção dos veículos de comunicação.

A InvestSP é um órgão ligado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e que estii ampliando a

sua atuação para loaais com parcerias estratégicas p¿ua o desenvolvimento de São Paulo, como

Xangai e Dubai.

O secretário Júlio Serson, destaca em su¿r fala a importância do mercado alemão para as atividades

econômicas do Estado.

Pontos Positivos

Diante de um ano em que o Brasil perdeu milhões em PIB e enfrentou uma crise econômica grave,

a ação do Govemo de São Paulo em Munique, uma das economias que menos sofreram com a crise

da COVID-L9, é de extrema importância para a imagem internacional do país.

Ainda que o projeto não seja da Secretaria de Relações Internacionais de São Paulo, a Pasta deve

ser um grande parceiro da ação que poderá ser um trunfo importante no trabalho e retomada

econômica de todo o Estado.

Riscos à Imagem

Não há discordâncias ou apontamentos negativos por parte dos veículos, portanto

imagem.
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Sugestões de Estratégias

Levando em consideração a percepção que é dada pela assessoria e comunicação, por meio do

release que destaca as parcerias em sustentabilidade almejas, e supondo que a tendência do

comércio internacional seja a de preservação ambiental e uso de mecanismos ligados ao ESG

(Envíronmental, Social and Governonce, na sigla em inglês), caberá a assessoria de comunicação

abordar o assunto de forma a garantir espaço nos noticiários intemacionais. Em uma abordagem

mais institucional, uma propaganda em vídeo paru a internet com inserção no YouTube, por

exemplo, atingiria o grande público. Neste caso, o foco seria ampliar a discussão entre os cidadãos

de São Paulo e não necessariamente atrair investidores.

Em uma abordagem para chaurar a atenção da imprensa podcria sçr articulada uma coletiva aom

jornalistas que cobrem a área de meio-arnbiente e, na ocasião, falar de pesquisas pioneiras

desenvolvidas por possíveis parceiros.
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Data: 10106/21

Veículos: Diário de S.Paulo/ Gl

Programas/editorias: Dia a Dia/ Säo Paulo

Títulos das matérias: Arrecadação cresce, ffi6 gastos do governo de SP mantêm patamar de 20201

Anecadaçäo eresçe, mas gÍNtos do govenro dc SP mantêm patamar de 2Q2Q; Doria alega crise

hídrica em2022

Regiões: São Paulo/ São Paulo

Veiculações : Negativalllegativa

Análises

As matérias do Diririo de S.Paulo e do site Gl são fortes críticas à gestão de recursos do Governo

Dória e usa como exemplo o orçamento da Secretaria de Relações Internacionais, que, segundo

material, não investiu nada do planejado.

O gasto de 0o/o do orçamento é mencionado no conteúdo que também descreve outras atifudes de

desacordo com uma boa administração.

O conteúdo conta com fala de deputados da oposição, que avaliam a falta de compromisso do

governo e também traz exemplos de outras Pastas que seguraram os investimentos em até 50o/o no

primeiro semestre de 2021.

Pontos Positivos

É importante mencionar que o extenso material contém, em surÌ maioria, críticas relacionadas aos

investimentos e compamções que levam o leitor a crer que há má gestão dos recursos.

Porém, também é preciso destacar que há o ponto de vista de um especialista que diz "fazer

sentido" o cuidado do Governo de São Paulo ao investir os valores com cautel4 fazendo ajustes que

podem ser necessários diante do contexto de crise mundial e até mesmo de redução dos

reservatórios de água no Estado.

Riscos à Imagem

Faz-sç necessrârio destacar a importância que este matcrial tem, mesmo que as

relevantes e duras.
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Para evitar um entendimento equivocado aqui, é possível enviar mais do que uma resposta escrita

aos jornalistas, mas solicitar uma conversa, em que seja possível apresentar os motivos das medidas

e principalmente, como essa execução não tem atingido o andamento das medidas para os cidadãos

de São Paulo.

Sugestões de Estratégias

Houve uma tendência que cresceu nos ultimos anos de posturas muito finnes de um único ponto de

vista. Esta agressividade no c¿tmpo ideológico passou para o campo político e por consequência

chegou até o jornalismo diário, brindando os leitores e espectadores com matérias de viés único.

Cabe a assessoria de comunicação do órgäo público lutar para que as pautas sejam tratadas com

imparcialidade. Por este motivo, o trabalho de relações públicas ganha cada dia mais importância

dentro da programação do plano de comunicação das áreas do executivo, legislativa ou judicirário.

Para tratar da questão de busca e incentivo aos investimentos externos no Estado, será preciso

passar confiabilidade para as pessoas, e um jornalismo feito com boas informações é capaz de atrair

esse interesse.

A assessoria de comunicaçäo pode criar cronograma de visitas as maiores redações do país levando

sempre ao menos duas novidades pertinentes, não luå necessidade de repassar absolutamente tudo

em colçtivas de imprensa, é preciso fazer caber na estratégia estarelação de confiança e de wrizade.

oU
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Data: 14/06121

Veículos: Rádio Jovem Pan

Programas/editorias : Noticias

Títulos das matérias: SP manterá intercâmbio com a China mesmo com produção própria de

vaçinas, diz secretário

Regiões: São Paulo

Veicutações¡ Positiva

Análises

O secretifoio Júlio Serson concçdçu entrcvista para a Jovem Pan e falou sobrç a parceria com a

China e avisou que, mesmo após a possibilidade de se produzir vacinas brasileiras, com a Butan

Vaco o intercâmbio de informações não será reduzido entre Säo Paulo e China.

O secretiírio também falou sobre a instalação de escritórios estatégicos e como isso facilita a

entrada de empresas no Estado de São Paulo.

Pontos Positivos

É com hanquilidade que o ouvinte de rádio recebe a informação transmitida de forma rápida e

direta pela matéria editada por jornalistas da Jovem Pan.

Neste casoo é preciso lembrar que a rádio apresenta uma linha editorial que tende a dar maior

visibilidade ao discurso negacionista do Governo Federal e, que neste caso, o material importou-se

com o conteúdo jornalístico.

Riscos à Imagem

O risco aqui ficaria por conta do veículo escolhido para ser concedida a entrevista. Com uma tensão

crescente entre a Jovem Pan e o govemo dç São Paulo, as ações, muitas vezes pouco jornalísticas de

alguns comentaristas e âncoras do jornal passaram afazer parte da realidade de cobertura.

Sugestões de Estratégias

Uma iniciativa tão positiva pode ser explorada com destaque na mídia em geral. Até mesmo para

ganhar mais adeptos as políticas de adesão ao cooperativismo com países estrangeiros,

-t/
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Júlio Serson poderia ser entrevistado, através de uma entrevista Ping-Pong em um espaço de página

inteira, preferencialmente na Folha de S. Paulo.

Também pode ser trabalhada uma matéria especial com veiculação em outro jornal, podendo ser um

jornal de fora da capital paulista" mas que dê o peso necess¡ário paru a parceria e continuidade do

trabalho de desenvolver ações e atívidades que vislumbrarn um flrturo de cooperação c mclhorias

contínuas das relações e atividades desenvolvidas entre São Paulo e os demais países pelo mundo.

Av Francisco Matarazzo,1752 conjunto 2308/2309 - Água BraU
)

(t
t\

o o Såo Paulo - SP I CEP 05001-200 Tel: 11 3807.6146



Experiênciao Capacidade de Atendimento, Perfil e

Habilidade dos Profissionais
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ExpuuÊ,Ncl¡. cal'tcnAnn pn ttnxomnnto. pnnrn, E HABILTDADE Dos

PROFISSIONAIS

A pridea Comunicação é resultado da união de uma empresa com mais de quinze anos de atuação no

mercado de comunicaçäo, a Atelier de Imagem e Comunicação, com profissionais da area de tecnologia da

informação, agrcgando dois conceitos: a tecnologia e a inovaçtlo, que faz parte do DNA dos novos

funcionários, e do conteúdo, m¿rca registrada que fez com que a Atelier figurasse entre as maiores e mais

relevantes do segmento.

{ )om um amplo portfölio de produtos e serviços, a Pridea Comunicação conta com uma equipe

extremamente especializada e capacitada para enfrentar os desafios impostos por clientes de diferentes

areas de atuação. São profissionais com larga experiência em veículos de mídia, como jornais diários,

revistas semanaiso televisão, rádio e internet, além de todo conhecimento e vivência de anos de atuação em

projetos de Assessoria de Comunicação e Imprensa em diversos segmentos.

Além disso, a Agência dispõe ainda de um grupo de colaboradores especializados em estratégias e

ferramentas digitais, o que permitiu a construção e um novo conceiþ, o Content Tech, que abarca a

construção de narrativas aprofundadas aliadas a uma metodologia amparada em Big Data" que nos permite

analisar performance e propor soluções inovadoras.

( A pri¿ea tem expertise no atendimento de clientes da iniciativa privada e do setor público, que

desempenham atividades nos mais diversos segmentos, fato que fez com que a empresa criasse processos

diversificados e eficientes de trabalho capazes de reunirem desafios extremamente complexos. O

desenvolvimento de uma visão esüatégica diferenciada permitiu que a Agência ampliasse seu rol de

serviços e soluções oferecidas ao longo dos anos, fazendo com que os clientes tenham acesso às mais

modemas e atuais ferramentas oferecidas no mercado, aliadas a uma consultoria estratégica permanente e

uma operação ágil e efetiva.

Pautada pela convicção de que a reputação é o principal valor dos nossos clientet a Pridea Comunicação

meio de processos altamente personalizados, garantindo entregas que levam em conta as ca

)'
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espec¡f¡cidades de cada um deles. A Agência acredita que a construção da imagem está diretamente ligada a

valores como empatia e relacionamento. E por apostar nisso, ¡nveste permanentemente na imersão culturaljunto a

seus clientes, entendendo que a conquista da credibilidade passa necessariamente por um aprofundamento do

diálogo entre os profissionais envolvidos nos projetos e na construção de uma relação de confiança mútua e

consistente.

Esses atributos permitiram a criação de uma agenda importante de relacionamento com a imprensa de todo

Brasil e com formadores de opinião e parceiros que conferem qualidade e solidez aos projetos criados e

implementados ao longo dessa história. Amparada pela crença de que a ousadia é matéria-prima para os

processos criativos e que a ética e a lisura são nossos maiores norteadores, apostamos em nossos

funcionrírios e colaboradores e na construção de relações como ponto fundamental de qualquer empreitada.

Equipe: profissionais alinhados às missões, visões e valores dos clientes

O capital humano está no cenfo das nossas operações. Por isso, construímos um time diversificado, com

habilidades e perfis distintos. A experiência e competência dos profissionais e colaboradores que atuam na

Pridea enriquecem nossos produtos e serviços e dinamizam a operação, oferecendo aos clientes um

repertório qualificado e dinâmico no entendimento dos desafios impostos. A equipe é composta por

profissionais de diferentes areas e formações, como jornalismo, relações públicas, publicidade, marketing,

design, fotografiq entre outros.

Essa diversidade confere as entregas um caráter altamente qualificado e personalizado a partir das

necessidades e perfis de cada cliente. Tendo em vista surìs competências, as equipes são divididas a partir

de suas áreas de atuação, sempre com foco nas diretrizes estabelecidas por um núcleo estratégico que

coordena todas as operações e sinaliza a necessidade de mudanças de rumo ou alterações de escopo dos

trabalhos realizados.

Entre os segmentos que atuam na Pridea constam: Criação de Conteúdo Impresso e Digital, Assessoria de

Imprens4 Arte e Design, Redes Sociais, Sites, Gerenciamento de Crise, Monitoramento de Mídia, Clipping

de Mídia, Media Training, Produção de Conteúdo e Tecnologia" Criação e Produção de Vídeos,

Administrativo e TI. Todos eles se relacionam diariamente e têm seus processos acompanhados e

estabelecidos a partir de ferramentas de gestão modernas e eficientes, capazes de menstrar os resultados e
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as estratégias implementadas em cada projeto.

Í'luxo de Trabalho: acompanhamento e revisão perrnânente de procedimentos

A fim de estabelecer fluxos e rotinas de trabalho eficientes, a Pridea Comunicaçäo opera a partir de

dinâmicas que envolvem os profissionais de todas as áreas, tanto os que afuam internamente como os que

opefttm sediados nos clientes. Para isso, são realizadas reuniões de alinhamento constantes e oficinas de

brainstorming que possibilitam novas ações e ideias a serem increment¿das.

Além do acompanhamento permanente da imprensa para mapeamento do notici¿ârio, em especial das areas

( .e atuação dos clientes, a Pridea atua com diagnóstico e acompanhamento consistente de boas práticas

relacionadas e benchmarking da concorrência. Para esta finalidade, tanrbém são utilizadas ferramentas de

análise das mídias sociais que detectam qualquer menção às marcas ou temas determinados pela equipe de

Monitoramento de Mídia.

Esses procedimentos possibilitam,pü&além do controle da saúde da marc4 a percepção e o diagnóstico de

como a audiência esta sendo impactada por ações relacionadas as atividades dos clientes, permitindo a

implementação de novas práticas e a antecipaçäo de eventuais crises.

X'erramentas e Gestão de Processos

( .rara realizw o acompanhamento e a melhor gestão dos nossos processos, a Pridea Comunicação adota um

rol de ferramentas que, aliadas à expertise e intervenção estratégica da equipe, permite qualificar os

procedimentos e as entregas realizadas. Por meio do novo conceito de Content Tech, conseguimos

aprofundar a criação de conteúdo com aniílises que nos permitem gerar melhores insights e entregar uma

performance melhor nos diferentes canais de comunicação dos clientes.

O método assegura um monitoramento em tempo real dos diálogos envolvendo as marcas e seus gestores e

permite que haja uma adequação de discurso rápida e eficiente ou mesmo a criação de novas narrativas que

aprimorem essa conversa. Por meio dela é possível reunir em uma mesma plataforma os

)uO
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diferentes canais (imprensa, redes sociais, acessos ao site, entre outros), fazendo com que ta¡rto o cliente

como a equipe de comunicação possam mensurar em tempo real o desempenho de diferentes campanhas e

ações de comunicagão.

Seguem algumas das nossas ferramentas:

Dashboard da Pridea Comunicaçlio: análise de performance de campanh¿rs em tempo real por

meio de ferramenta desenvolvida dentro da Agência e adaptada para a necessidade de cada cliente.
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Desenvolvimento e customização de gráficos via API e aplicados em software próprios, que possibilit¿m:

Análise de dados de anúncios em todas as redes sociais, tais como: CTR (taxa de cliques),

engajamento (atividades dos usuários), devices (mobile, desktop, smartphones), navegadores,

sistema operacional (Ios / Android), dados demográficos (gênero, idade), dados geográficos

(cidade, estado), comportamentais (fluxo de cliques na url de destino I taxa de rejeição) e

também a medição em tempo real dos anúncios (evolução de custos, como CPC (custo por

clique) ou CPA (custo por aquisição). Além disso, a Pridea Comunicaçäo consegue analisar

todas as outras métricas que possibilitam a tomada de decisão e documentação dos
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um anúncio e o retorno sobre o investimento (ROI).

Arquitetura de IA (Intelligence Artifical)

o Produção de API (Application Programming Interface)

Construção de customização no software para o segmento (painéis altamente intuitivos)

Arquitetura de Data Science e Business Intelligence

Canais de aplicaçäo: site, social media, social ads, inbound marketing

Scup: monitoramento de marc¿ls, palawas-chave e assuntos nas redes sociais e nos principais sites

de notícias. A partir dela e da experiência embarcada pela equipe da Pridea Comunicação é

possível acompanhar tudo o que esta sendo falado na internet sobre temas específicos. A

ferramenta também permite a interação com usuários no chamado SAC 2.0, a frm de garantir

um dirálogo permanente com os clientes das marcas, reforçando sua autoridade e relevância.

a Postgram: a ferramenta possibilita a progrcmação de publicações, bem como o acompanhamento

de conteúdos no Instagram. Por meio da definição de um perfil editorial e de um cardápio de

conteúdo definido e aprovado, a Pridea Comunicação consegue atuar nos horários mais nobres

para maior impacto junto à audiência de cada cliente, ampliando as chances de converter essas

mensagens em engajamento e relacionamento com amarca.

Bancos de Imagens: com cadastro em diversos Bancos de Imagens, a Pridea consegue garantir o

melhor mapeamento de fotos e imagens que condizem com a necessidade de cada cliente. A

partir desses bancos, a Agência criar, desenvolve e entrega artes, peças e conteúdos que melhor

se adaptem ao público-alvo de cada ação.

a WÍdeo: entre outras ferramentas de edição e tratamento de vídeos, a Pridea conta com uma

ferramenta específica para criação de videografias e animações que ffaduzem
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asseftiva as mensagens dos clientes. Por meio da criaçäo de um conteúdo alinhado as

expectativas e necessidades de comtrnicação, a Pridea adapta o texto a uma plataforma com

imagens e som, ampliando as possibilidades de alcance e repercussäo do conteúdo.

X'erramentas de Edição/Vídeos e Fotos: a Agência dispõe ainda de um rol de progr¿tmas e

ferramentas de edição e tratamento de imagens, seja de foto ou vídeo. A partir delas é possível

determinar o aspecto visual de campanhas distintas, caractertzando de acordo com a identidade

visual de casa cliente peças, fotos e imagens a serem compartilhas como forma de agregar e

enriquecer o conteúdo nos diferentes canais.

RD Station: o software é um importante aliado na gestão de conteúdo e de relacionamento com

usuários. A Pridea Comunicaçllo investe no aprimoramento constante do chamado inbound

marfteting, baseado essencialmente na produção qualificada de conteúdo relacionado a uma

marca ou produto. A ferramenta possibilita uma melhor otimização para os principais sites de

busca (SEO), criação de landing pages e estratégias de geração de leads, disparo e

gerenciamento de e-mail marketing, fluxo de automações para relacionamento, monitoramento

de acesso dos leads em sites, gestão de contatos e de mídias sociais. Além disso, é possível

também qualificar análises e relatórios por meio dos dados fornecidos e acompanhados pela

ferramenta.

X'erramentas de Mailing: a Pridea investe permanentemente na nutrição e manutenção de sua

agenda estratégica junto aos principais veículos de imprensa e formadores de opinião. Para isso

conta com ferramentas que auxiliam na melhor performance desses contatos, mantendo os

assessores de imprensa em contato permanente com setores importantes da mídia.

Contas Públicas: experiência e projetos de sucesso

A experiência da pridea junto ao setor público é anterior à própria criação da empresa, já que grande parte

de seus profissionais tiveram práticas prévias relevantes de atuação nesse setor. Diversos colaboradores da

Agência já atuaram em importantes contas nas esferas federal, estadual e

bagagem que possibilita o desenvolvimento de estratégias efetivas e inovadoras.
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Muitos profissionais do time da Pridea Comunicação jâ atenderam diretamente o Governo do Estado de

São Paulo, entre as Secretarias de Estado da Educação, Saúde e Segurança Pública além de organizações

como: Instituto Butantan, Instituto do Câncer, Hospital das Clínicas, Fundação para o Desenvolvimento da

Educação (FDE), entre outros. Além de contas públicas nas esferas federal e municipal, como EMBRAPII

(Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial), ligada ao Ministério da Ciência Tecnologia,

Inovações e Comunicações, do Governo Federal, e pastas municipais, como a Secretaria das Prefeituras

Regionais de São Paulo, principal braço de zeladoria da maior cidade da América Latina, a Secretaria

Municipal de Orçamento, Planejamento e Gestão de São Paulo, a Secretaria de Relações Institucionais e a

¡ Secretaria de Educação do município.

Atualmente, a Pridea Comunicação atende duas importantes entidades ligadas ao Governo do Estado de

São Paulo: a Artesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São

Paulo), responsável pela regulação de 19 das 20 melhores rodovias do país, e o Detran (Departamento

Estadual de Trânsito de São Paulo), o maior da AméricaLatina. Em São Paulo, na ¡írea pública, a Pridea é

responsável ainda pelo atendimento da Comunicação da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, a

maior do paíso com qu¿Ne um milhão de alunos.

A expertise no atendimento a contas públicas é um ativo construído ao longo dos quinze anos de atuação da

Agênci4 que tem em sua carteira clientes como a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, entidade

( 1ue atendeu por cinco anos, sendo responsável pela Assessoria de Imprensa e Comtmicação. Com um

público de alunos, pais, professores e funcionários que extrapola a população de muitos países, a Pasta

carrega desafios proporcionais à sua gtandeza.

A Pridea Comunicação também foi responsável pelo departarnento de Comunicação e Imprensa da

Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, onde atuou fortemente ainda com o

Gerenciamento de Crise, aproximando o diálogo com os diferentes públicos da Pasta e criando estratégias

para informar a população em meio a gtandes catastrofes como o acidente com o avião da TAM, no

Aeroporto de Congonhas, o acidente nas obras do Metro em Pinheiros, zona sul da capital, e

PCC em SãoPaulo.

¡

Av Francisco Matatazza,1752 conjunto 2308/2309 -

Såo Paulo - SP I CEP 05001-200 Tel: 11 3807.6146

b1

o o
ua n

do



A experiência adquirida na rárea pública nas três esferas (municipal, estadual e federal) garante à Agência

ampla expertise em planejamento estratégico, gerenciamento de crise, proposição de pautas, atendimento e

relacionamento com a mídia de todo país e alcance de resultados significativos. A equipe da Pridea

Comunicação está perfeitamente apta arcalizæ o trabalho indicado neste edital, com larga experiência na

ráreao conforme poderá ser observado nos cases e desafios que construímos com os clientes atendidos ao

longo desses mais de quinze anos de história.

A seguir, indicamos algumas das principais soluções de comunicaçäo implementadas pela equipe da

{ 'ridea Comunicação com seus clientes em diferentes ¿áreas:

GO\rERNO DO ESTADO DE SÃ.O PAULO

ARTESP: AS MELHORES ESTRADAS DO PAÍS

A ARTESP - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo

- regula o Programa de Concessões Rodovi¿irias do Governo do Est¿do de São Paulo há mais de 20 anos.

Sob su¿ gerênci4 est2io 20 concession¿írias, que atuam em 11,2 mil quilômetros de rodovias, o que

representa quase 3lYo damalha estadual, abrangendo 283 municípios.

)ezenove das 20 melhores rodovias estäo em São Paulo e säo reguladas pela agência. A Agência

também fiscaliza o Transporte Intermunicipal de Passageiros, exceto nas Regiões Metropolitanas de São

Paulo, de Campinas, da Baixada Santist4 do Vale do Paraíba/Litoral Norte e Sorocaba. Dentre as ações,

realiza auditoria de frota, garagem e instalações, ações fiscais na operação das linhas regulares, nos

terminais rodoviiários e nas rodovias. Além disso, a ARTESP é responsável pela regulação da concessão de

cinco aeroportos regionais.

A atuação da Pridea Comunicaçäo na coordenação da Assessoria de imprensa da ARTESP obteve, apenas

nos primeiros sete meses, mais de 9.300 matérias publicadas, resultado de 321divulgações realizadas.

Isso representa uma média de 1.328 matérias publicadas por mês sobre a Agência. Mais matérias

)
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por dia. Para se ter uma ideia" o trabalho de divulgação de mídia espontâne4 ou sej4 sem qualquer custo

para os cofres públicos, caso tivesse de ser comprado na imprensa, representaria um investimento de mais

de R$ 797 milhões. Entre as atividades desenvolvidas na ARTESP, destacamos:

Criaçäo de agência de notícias interna: a partir de levantamento de informações nas áreas da

ARTESP, foi possível criar um fluxo de pautas positivas, gerando notícias relevantes tanto para

os veículos da capital quanto do interior. A iniciativa resultou em duas notícias geradas e

divulgadas diariamente, garantindo exposições qualificadas em mais diversos canais. Foram

mais de 9.300 exposições em sete meses, média de 44 reportagens sobre a ARTESP por dia.

Criação de autoridade: com maior produção de conteúdo, a ARTESP passou a ser procurada

para dar entrevistas não só sobre os temas divulgados, fl6 também sobre questões que

permeiam a atuação da entidade, como segurança de rodovias, monitoramento, contratos de

concessão, modernizaçilo, inovação e tecnologia. Dessa formq em 210 dias de at;taçâo, 122

entrevistas qualificadas para grandes veículos foram concedidas.

Demandas espontâneas: o atendimento qualifïcado do jornalista passou a ser näo somente

respostas aos questionamentos, frff também o esclarecimento sobre o papel da agência,

resultando, em sua maioria, na mudança de viés das matérias ou, até mesmo, na desistência de

publicação. Isso porque, muitas vezes, o jomalista desconheci a a atuação técnica do órgão.

Gerenciamento de sensibilidades: a equipe produziu maffiz de possíveis crises a partir de

informações das areas, das concession¿irias e do rastreamento de matérias nos últimos meses.

Dessa forma, muitos temas passaram a ser tratados de outra forma para evitar possíveis

exposições negativas, como a fiscalizaç€io de ônibus regulares e fretamento.

Acompanhamento de operações de rodovia: a equipe de jomalistas passou a integrar as

equipes de fiscalização nas rodovias do Estado, acompanhando as ações e convidando

jornalistas locais a conhecerem a realidade das regr¿N parafazer fansporte de passageiros em

São Paulo. A iniciativa rendeu maior conhecimento dos jornalistas sobre as

Av Francisco Matatazzo,1752 conjunto 23}gl2
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ARTESP, mosffando os resultados práticos das operações.

Acompanhamento de eventos de inauguração: comunicação em eventos como a inauguração

de obras nas rodovias, organização de coletivas e de material a ser distribuído.

Clípping de Notícias: produzido diariamente, offi edições matutinas e vespertinas

encaminhadas para os principais gestores da ARTESP.

Maiting de Imprensa: alimentação de banco de contatos dos veículos de comunicação, tanto da

capital quando do interior, acessado por toda a equipe de imprensa da ARTESP. Dessa forma, é

possível construir mailings específicos tanto por região quanto por atuação do jornalista.

Qualilicaçllo de porta-vozes: a Pridea identificou potenciais porta-vozes para cada área da

ARTESP, além do diretor-geral. Dessa forma o interesse da imprensa passou a ser pela

capacidade de informação e não pelo cargo do porta-voz.

Exemplos dos resultados obtidos na mídia:

Av Francisco Mataîazzo,1752 conjunto 23ABn3Ð9 - Água Branca
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DETRA,N: A R.EVOLUÇÃO DIGITAL EM TEMPOS DE PAIIDEMIA
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Desde setembro de 2020, quando assumiu a coordenação da Assessoria de Imprensa e Comunicação do

Detran.SP, o grande desafio da Pridea Comunicação foi comunicar, da forma mais abrangente possível, a

revoluçllo digital que passa a autarquia. Até para que o cidadão pudesse ser impactado positivamente em

tempos de pandemia, ainda mais diante do fechamento de postos de atendimento.

Para se ter uma ideia do desafio, de janeiro a dezembro de2020, período de enfrentamento da pandemia do

Coronavírus, foram realizados no Detran.SP mais de 125 milhões de interações pela internet, tanto pelos

sites e aplicativos do Detan e Poupatempo. Em 2A19, foram 47 milhões. Ou seja, um aumento de 600/o em

(" :elação ao ano anterior, com quase o triplo de atendimento.

Tanto que dos principais serviços, 90% deles já podem ser realizados online, dispensando a necessidade de

fu até uma unidade fisica do Detran.SP. O departamento de trânsito paulista aumentou em 6'10/o o

atendimento pelos portais e aplicativos. No Poupatempo, S3o/o dos serviços do Detran são consumidos de

forma digital. A autarquia conta com 2.875 funcioniários, supervisiona a atuação de 2.954 Centros de

Formação de Condutores, 2.025 Empresas Credenciadas de VistoriU 1.659 desmontes, além de credenciar

1.060 médicos e2.169 psicólogos.

Para dar visibilidade a essa revolução digital, a Pridea lançou mão estratégias em todas as frentes da

comunicação, tanto nos meios digitais como na chamada mídia tradicional, concentrando seus esforços no

( levantamento de ações e projetos e intensificando a produção de conteúdo relevante. O resultado imediato

da ação pode ser confirmado já nas duas primeiras de trabalho da Agência. Na Semana Nacional de

Trânsito de 2020, 1.146 matérias foram publicadas sobre o Detran.SP, sendo l00o/o delas positivas para a

imagem do órgão. O número é82% maior em relação ao mesmo evento no ano anterior.

Já em seus primeiros dias de atuação, a Pridea Comunicaçäo implementou um processo diferente de

atendimento à imprensa e, principalmente, de relacionamento com a mídia. Além da aplicação de um

Media Audit para aferir a opinião dos profissionais de imprensa sobre o órgão,

produção de conteúdo e diversificou seus canais de conta" permitindo que as pautas

ganhassem muito mais capilaridade e ampla visibilidade no interior do estado.

triplicou aa
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Resultados das divulgações na Semana Nacional d0 Trânsito de 2020:

Mas o trabalho não ficou restrito àâreade Assessoria de Imprensa e se estendeu para um redesenho
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da Comunicação do órgão, com a implantação de reuniões de alinhamento com todas as ¿áreas e

readequação das tarefas instituídas, além de ferramentas e monitores de mensuração de resultados.

Também diversificamos os canais de comunicaçáo, com nov¿ts formas de estabelecer contato com os

diferentes púbticos do Detran.SP a partir de um amplo Plano de Comunicação apresentado ao presidente da

entidade. Apenas nos quatro primeiros meses de atuação, entre setembro e janeiro, foram divulgados 190

materiais pãra a imprensa, numa média de 48 por mês. O resultado foi um tot¿l de 5.432 matérias

publicadas na imprensâ no período, indicando cerca de 1.358 por mês e mais de 45 por dia.

( ..lo período, foram contatados 1.088 jornalistas e formadores de opinião, com aproximadanente 470

atendimentos à imprensa. Para diversificar a linguagem e se aproximar de alguns públicos prioritários,

foram produzidas e roteirizadas 35lives com diversos dirigentes do Detran.SP. E mais:

Novo desenho da comunicação do Detran.SP, integrando e sincronizando atuação em ¿áreas

como Relações Públicas,Imprens4 Marketing, Endomarketing, Redes Sociais e Cerimonial.

a

a

a

a

a

a

Construção do posicionamento estratégico de comunicação do Detran.SP, calcado em

ativos como inovação na pulverização dos serviços digitais e fiscalização.

Uso dos estúdios do Palácio dos Bandeirantes para a realização de lives semanais para

esclarecimento ao internauta sobre os serviços digitais do Detran.

Uso do estúdío de rádio do Patácio dos Bandeirantes para a gtavação de sonoras e participação

em programas de rádio no Interior.

Organização do atendimento de redes sociais, com a contratação de uma coordenadorao

centralização no Dehan no atendimento e estruturação do atendimento do SAC 2-0

Elaboração de um programa semanal e vídeo de notícias do Detran pafa

redes internas do departamento (Intranet e alertas pelo Whatsapp).
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Atendimento de Imprensa com foco na qualidade da informação e na agilidade do

atendimento, cumprindo prazos e garantindo espaços qualificados;

Agenda positiva com a busca e produção de pautas positivas e diferenciadas, com cases de

sucesso, iniciativas inovadoras nos serviços digitais, ações fiscalizadoras, acompanhamento de

blitzes, entre outros conteúdos de relevância;

Escolha e treinamento de porta vozes, nas ¿ireas de Habilitação, Veículos, Atendimento e

Fiscalização,palao atendimento específico de demandas de imprensa;

Elaboração de Papers de informação em visitas do presidente em unidades do Detran no

Interior, na produçäo e distribuição para veiculação de artigos de opinião e em reuniões intemas

e externas, entre outros;

Divulgação mensal dos números do Infosiga, sistema do Governo de São Paulo gerenciado

pelo Detran.SP e programa Respeito à Vida, sobre estatísticas de acidente com recortes

regionais.

Criação de canal de Wh¡tsApp para envio de notícias do Detran.SP para um grupo seleto de

jornalistas que cobrem regularmente o Departamento;

Clipping de Notícias produzido diariamente, em duas edições diárias, e

eletronicamente pela manhã e tarde, para os principais gestores do departamento;

X'orte investimento em regionalização, com atendimento a jomalistas em todas as regiões do

estado, gerando a consolidação de um processo de tabalho capaz de atender, dar

encaminhamento e responder demandas inintemrptas

sexta-feira e em plantão aos finais de semana;

de imprensa, das 6h às 22h, de

a

a

)'
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Mailing de Imprensa exclusivo por meio de ferramenta da Pridea foi possível montar

estratégias com a construção de listagens especlficas e determinadas, tanto na capital, como na

região metropolitan4 interior, baixada santista" Brasil e internacional.

Exemplos dos resultados obtidos na mídia:

SFTV Jonxal ¿e B¡RREtos-;.--.

EDUCAÇÃO p¡.Ur,rsrA: A MAIOR REDE DE ENSTNO DA lUnnrCl LATINA

Av Francisco Mata razza,1752 conjunto 230812309 - Água Branca
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?ara apresentar ações e impactar todos os atores envolvidos no processo de ensino, a Pridea Comunicação

produziu e implantou um plano de comunicação integrado, amparado nos públicos internos da Secretaria

(pais, alunos, professores, funcionários e comunidade escolar), além de criar parcerias com entidades do

setor e estabelecer uma interlocução direta com outras secretarias estaduais e órgãos do Governo a fim de

possibilitar ações integradas de comunicação.

Entre os resultados obtidos peta Pridea à frente da Secretaria d¡ Educação do Estado podemos destacar

o expressivo aumento de matérias veiculadas na imprensa, que cresceu cerca de 600/o no perfodo. E mais:

Gerenciamentos de Crise em pautas negativas com interface direta junto à jornalistas;

levantamento de dados e informações, produção de FAC com perguntas e respostas; escolha e

treinamento de porta vozes; produção de conteúdos para divulgação, entre outras ações;

Atendimento de Imprensa com foco na qualidade da informação e na agilidade do atendimento,

cumprindo prazos e garantindo espaços qualificados;

Asenda Positiva com a busca e produçäo de pautas positivas e diferenciadas, com cases de

sucesso, iniciativas inovadoras, personagens de destaque da educação, bons exemplos de

políticas públicas, entre outros conteúdos de relevância;

o

O

a

Comunicação em Eventos como a entrega de equipamentos públicos, garantindo desde a

comunicação visual até a organizaçáo de coletivas e de material a ser distribuído;

Asenda do Governador, na capital e no interior do Estado, com espaço definido nas

semanais de Agenda do Govemador, oferecendo sugestões de conteúdos de eventos,

projetos e ações;

Asenda do Secretário com acompanhamento permanente na capital e no interior

elaboração de o'Papers" prévios de informaçäo, na produção e distribuição
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artigos de opinião e em reuniões internas e externas, entre outros;

Lancamento de Prosramas e Políticas Públicas do governo paulista, como os projetos Gestilo

Democrática, Escola da Família e Cozinheiros da Educação, por exemplo, onde a agência atuou

na produção de materiais de divulgaçãoo na definição de estratégias de divulgação, no

atendimento da mídia e colaborou com opiniões e conteúdos;

Números da Educacão com a criação do Banco de Dados de Informações da Educação que

consolidou, desde o número de alunos, professores e colaboradores, até o andamento de

projetos, obras, reformas, parcerias, entre outros;

Índices da Educacão com o acompanhamento constante dos números e dados que comprovaxam o

avanço no ensino público paulista, como a inédita primeira colocação nos três níveis avaliados

pelo Índice de l)esenvolvimento da Educaçäo Básica - IIIEB ', do governo federal e os

resultados anuais do Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo - IDESP. A

atuação da Pridea no entendimento dos dados junto aos técnicos da educação e na produção de

bons conteúdos de divulgação relativa à posição do Estado de São Paulo nos índices garantiu

repercussão do assunto em todo o Brasil dos bons resultados no IDEB.

Monitoramentp de Mídia com a implantação do '6Torpedo-Imprensâ", ferramenta digital de

monitoramento criada pela Pridea Comunicação Qüo, aliada a bons profissionais de

comunicação, monitorou o noticiário do dia da Educação em televisão, rádios e sites de notícias

e envi4 via celular, informações qualificadas. Mais do que uma ferramenta de comunicação,

(Torpedo-Imprensa" propicia a identificação imediat¿ de notícias e, assim,

respostas rápidas aos veículos de imprensa, seja para gerenciar crise, oferecer

not¿ de esclarecimento e até, corrigir informações.

Clinpine de Notícias produzidos diariamente, êo 3 edições di¿árias, e

eletronicamente pela manhä para os principais gestores da Educação na sede da Praça da

Repúblic4 para os 9l dirigentes de ensino em todo o Estado e prira o gabinete da Subsecom, no
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Palácio dos Bandeirantes. Clippings regionais mensais, com resultados obtidos em rádio, TV e

internet, foram produzidos e enviados eletronicamente para os principais gestores da Educação

nas 15 regiões administrativas do Estado.

Mailins de Imnrensa atualizado e com acesso digital era disponibilizado para todos os

profissionais de comunicação que atuavam na Educação. Com a ferramenta da Pridea foi

possível montar estratégias com a construção de listagens específicas e determinadas, tanto na

capital, como na região meÍopolitana" interior, baixada santista, Brasil e internacional.

porta-Vozes em todo o Estado foram treinados e qualificados para o atendimento das demandas da

mídia regional. Em um trabalho inédito, transformamos os 91 Dirigentes Regionais da Educação

em porta-vozes locais da Pasta. Para isso, fizemos reuniões em todas as diretorias regionais

mostrando a importância da interface com a imprensa regional. Visitas nos principais veículos

foram agendadas durantes esses encontros e os resultados se mostraram certeiros.

No período, a pridea também atuou firmemente em projetos junto à iniciativa privada, como a parceria

com o Google no projeto .rYoutubers da Educação', que envolveu centenas de alunos e professores das

escolas da capital e do interior, e com o ttParceiros da Educaçãott, que reúne empresiários que colaboram

na busca de soluções para as questões da Educação.

( A pridea Comunicação também foi a responsável por propor e intermediar parceria inédita e precursora

entre a Secretaria da Educação de São Paulo e a Jeduca - primeira Associação dos Jornalistas de Educação

-, eüo resultou em projeto conjunto para incentivo a contato entre educadores da rede de ensino estadual e

jomalistas por meio da elaboração da campanha rI'ala, Educadora, Fala, Educadortt. Para dar mais voz

aos professores e funcionrários da rede pública de ensinoo a Pridea construiu um manual de relacionamento

com a imprensa, além de cartazÊs que foram distribuídos para as escolas de todo estado. A

contribuiu para ampliar o espaço dos educadores na imprensa, opinando, relatando

de censura.

O atendimento da Educação estadual, com unidades de ensino presentes em todos
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-
paulistas, gerou a consolidação de um processo de trabalho capaz de atender, dar encaminhamento e

responder demandas inintemrptas de imprensa, das 6h às 22h, de segunda a sexta-feir4 e em plantão aos

finais de semana. No dia a dia da Agência, no atendimento à Secretaria da Educação, além do

relacionamento com a mídia municipal, estadual e nacional, foi preciso criar soluções para atender a

demanda de uma enonne comunidade intema e dos próprios gestores da maior escola da AméricaLattna.

Por isso, a Pridea lançou mão de diversos produtos para aproximar o diálogo com esses públicos e mantê-

los informados sobre as ações da Secretaria:

o Informativos para o Secretário e para as equipes estratégicas do Governador sobre ações e

projetos da Secretaria

o Releases, artigos e notas para â imprensa

r Disparo de informes por SMS com matérias envolvendo a Secretaria

o Clipping de Notícias

o Boletim Informativo das Coordenadorias da Secretaria da Educação

r Boletim das Diretorias Regionais de EnsÍno

o Boletim do Professor

o Produção de Cartazes

o Newsletter para Grêmios Estudantis

r Newsletter para parlamentares

¡ WhatsApp para Dirigentes de Ensino

o Desenvolvimento de 15 materiais de apoio para reuniões do Secretário com gestores regionais

o Roteiro para vídeos institucionais

o Materiais de apoio para campanhas publicitárias

o Criação de Banco de Dados da Secretaria, com informações e números de projetos

o Criação de Banco de Penonagens, com indicações de funcionários, alunos e educadores que

poderiam compor reportagens da imprensa e materiais institucionais

r Plano de Comunicação Anual

r Relatório Quinzenal de exposição na imprensa

o Relatório Mensal analítico sobre resultados do período
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Exemplos de produtos digitais desenvolvidos:
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Exemplos de produtos impressos desenvolvidos:
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Exemplos dos resultados obtidos na mídia:
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Por seis anos, entre janeiro de 2007 e maio de 2013, a Pridea Comunicação também coordenou a

Assessoria de Comunicação e Imprensa da Secretaria de Estado da Segurança Pública. Entre as ações

realizadas à frente da Pasta est2to:

o Lançamento de programas e políticas públicas como a implantaçäo da Rádio Digital nas viaturas

policiais, a criação do Laboratório de DNA, o Retrato Falado Digital, a ampliação da Delegacia

Eletrônica, o Monitoramento de Câmeras, não só na capital, mas em cidades do interior, entre

outras ações;

( . Atuação em grandes catástrofes como: Acidente com o avião da TAM no Aeroporto de Congonhas,

Acidente nas obras do Metro em Pinheiros, zona sul da capital;

o Eventos onde foi preciso a intervenção policial como o bloqueio de grandes vias públicas, a invasão

e ocupação de universidades e o cumprimento de decisões judiciais em áreas públicas e

privadas;

o Divulgação dos Índices de Criminalidade, com as estatísticas da violênci4 incluindo, à época, a

queda dos homicídios em São Paulo, que bateu seguidos recordes, além, é claro,

o Iniciativas das três polícias do Estado - Militår, Civil e Técnico-Científica e os órgãos a elas

vinculados.

Hoje, São Paulo é reconhecido como exemplo em uso de novas tecnologia, em novos tipos de ações e na

queda de índices de crimes. llm 201I o Estado atingiu a meta de reduzir a taxa de homicídios a 10 por 100
l' mil habitantes, pela primetravez na história. Um trabalho consistente de gestilo que ganhou na Assessoria

de Imprensa da Pridea Comunicação um forte aliado.

Ao longo de todo trabalho, exemplos da relevância foram as capas de revistas obtidas pela Pridea.

Somente nas revistas Veja e Veja São Paulo foram dezenas de capas, ao longo do período, com pautas

sugeridas pela Agência, com temas sobre ações, projetos, serviços de relevânci4 resultados, cases de

sucesso, personagens de destaque e políticas públicas.
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Exemplos de capas das revistas Veja e Veja São Paulo:

-1Ë*

I

rpr (TNSTITUTO DE PESQUTSAS TECNOLÓCICS)

Maior e mais antigo centro de pesquisas do Brasil, com 119 anos, o IPT é responsável por muitos dos

avanços nacionais em tecnologia nos últimos anos. Ligado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento de

São paulo, tem cerca de 1.200 funcioniårios. Além dos projetos rotineiros, o órgão é responsável por alguns

dos principais e maiores estudos do Brasil.

A pridea gerenciou a área de comunicação e Imprensa do Instituto de 2009 a 2014, período no qual

conseguiu obter relevantes resultados junto aos principais jornais, revistas e TVs do país, além de

importantes publicações segmentadas. Mesmo sendo um órgão extremamente renomado, especialmente em

São Pauto, acionado sempre que é preciso investigar tecnicamente o motivo de determinado problema' o

IpT e, especialmente, todas as suas contribuições para avanços tecnológicos no mundo,

Av F ra ncisco Mata r azzo,17 52 conjunto 23A8t 23t
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aos olhos da sociedade. Ainda que muitas das suas pesquisas impactassem diretamente a rotina das

pessoas.

O desafio, portanto, foi dar luz aos estudos, pesquisas, estrutura e seriedade do Instituto, mostrando que,

para além de situações que naturalmente colocavam a instituição na mídia, havia uma inteligência ali

embarcada que merecia ser noticiada de maneira permanente. o mapeamento das principais iniciativas e o

diálogo permanente com pesquisadores e profissionais do Instituto permitiu um trabalho consistente junto à

imprensa e resultados que podem ser verificados abaixo, na compilação de algumas das principais matérias

veiculadas.

Além do trabalho de assessoria de imprens4 a Pridea Comunicaçlio produziu, editou e diagramou a

revista que comemorou os ll0 anos do IPT, em 2009. Foram 96 páginas com reportagens sobre as

inovações do Instituto ao longo dos anos. uma linha do tempo penneou a publicação, mostrando a

importância do IPT pala a história brasileira.

Alguns exemplos de rePortagens:
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Auditoria de Imagem realizada pela empresa Máquina Metric, em junho de 2013, apontou que o IPT teve

como resultado de divulgação na imprensa os valores apurados de R$ 105,9 milhões nos dois anos

anteriores (2011 e 2012), com 70 reportagens no primeiro ano e 122 no segundo. Trata-se de um relevante

exemplo de como a Pridea desenvolveu estratégias assertivas para ampliar a exposição do órgão na mídia,

executando uma ampla prestaçäo de contas de todas as ações junto a sociedade e a outros públicos

prioritários do Instituto.

( ;MAE (EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA): TECNOLOGIA A SERVIÇO

DO CIDADÃ.O

Entre 2011 e 2012, a Pridea Comunicação teve a oportunidade de atender a EMAE (Empresa

Metropolitana de Águ* e Energia S.A), oferecendo serviços de Assessoria de Imprensa e Relacionamento

com a Mídia e ampliando a presença do órgão nos veículos de comunicação do estado. O trabalho contou

com a expertise da Agência no atendimento de clientes da área pública e com uma sistemática de trabalho

que previa a presença permanente de um funcion¡ário da Pridea na sede da EMAE.

O breve período de um ano de operações permitiu aproximar gestores e técnicos da Empresa Metropolitana

de Águas e Energia de formadores de opinião e jornalistas que cobriam temas consonantes à área de

rtuação da entidade. Também foi possível subsidiar a Secretaria Especial de Comunicação com

informações sobre a Empresa e colaborar na realizaçåio de pautas e eventos com a presença do então

governador Geraldo Alckmin.

Em média, no período, a EMAE esteve presente na imprensa diariamente com mais de duas matérias

sobre suas ações e realizações. Além de trabalhar as pautas positivas da entidade nos veículos de mídia, a

Pridea também atuou no gerenciamento de situações de crise, fornecendo respostas de maneira ágil e

preparando porta-vozes para se posicionarem.

As ações estratégicas desenvolvidas no âmbito da EMAE permitiram ampla divulgação da
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da empresa, tanto em veículos de abrangência nacional como regional, ampliando o diálogo da instituição

com a população local, enfatizando o oferecimento de serviço e a prestação de contas junto aos paulistas.

Os resultados obtidos são fruto da criação de uma estrutura interna de comunicação, com profissionais

dedicados tanto à divulgação das ações e projetos da empresa como a colaboradores dedicados a levantar

dados e insights nas iáreas intemas da Organização.

O trabalho foi fundamental para mapear iniciativas e criar uma agenda positiva para a entidade, que antes

atuava basicamente atendendo demandas da imprensa. Foi possívelo assim, dar mais visibilidade ao

(. :abalho rcalizado e ampliar o diálogo com os diferentes públicos com os quais a EMAE se relaciona.

Também foram realizados enconhos de relacionamento com a mídia e uma forte interlocução com

formadores de opinião para apresentar a empresa.

Alguns exemplos dos resultados obtidos na mídia:

NA CAPITAL PAULISTA

SECRETARTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ.O: O DESAFTO DA RETOMADA DAS AULAS EM

MEIO À p¿,Nnnnnr¡.

im janeiro de 2020, a Pridea Comunicaçilo assumiu a coordenação da Assessoria de Imprensa e

Comunicação da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. O desafio de se comunicar com uma

rede de 120 mil funcionários, mais de um milhão de alunos e quatro mil escolas se aliou à retomada das

aulas em meio à pandemia do Coronavírus.

Com a missão de organizar os fluxos e processos internos e dar capilaridade a todas as ações que a

Secretaria estava implementando para garantir o cumprimento dos protocolos sanitarios a alunos,

familiares e ñrncionários, a Pride¡ atuou fortemente no levantamento de informações e já nos primeiros

dias criou um Plano de Comunicação para o período de volt¿ às aulas. Também conseguiu nas duas

primeiras semanas emplacar notas e matérias estratégicas paraa Pasta e viabilizou, por meio do

(-.

)
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PR, agendas estratégicas para o secret¿írio. Uma delas foi o encontro dele com o presidente nacional da

Central Única das Favelas a fim de criar mecanismos para aproximar o dirálogo da Prefeitura com seu

público final: os familiares dos alunos da rede municipal.

Entre as principais atividades, destacamos:

Mapeamento de informações: a partir de levantamento nas coordenadorias da Secretaria

Municipal de Educação, foi possível criar um fluxo de pautas positivas, gerando notícias relevantes

para os veículos da capital e também paru a mídia local. A iniciativa resultou no interesse da

imprensa em falar com os porta-vozes do órgäo municipal para saber mais detalhes sobre o retorno

das aulas, principalmente das TVs, além de publicações em veículos da grande imprensa como:

Uol, Gl, Folha de S.Paulo, o Estado de São Paulo, CBN, Bandnews, entre outras.

a

O

o

Estratégia de divulgação: a partir das pautas geradas internamente, foi possível identificar os

veículos que melhor aproveitariam cada um dos conteúdos, tendo como foco a importância de

ampliar o diálogo com familiares, professores e com a comtmidade escolar.

Interlocução com entidades: a fim de potencializn as mensagens e as ações da Secretaria para

alguns públicos mais específicos, a Pridea também mapeou, localizou e acionou as areas de

comunicação de diversas entidades. Com isso, os materiais produzidos pela equipe da Agência

também foram disseminados em canais intemos dessas instituições.

Preparo de Porta-vozes: com maior produção de conteúdo, a Secretaria passou a ser procurada

para dar enfevistas não só sobre os temas divulgados, ñ6 também sobre questões que penneiam a

atuação da Pasta, como o ambiente psicossocial, emocional e psicopedagógico que os alunos e

docentes terão no retorno às aulas no período de pandemia. Assim, em aproximadamente um mês

mais de 50 entrevistas foram concedidas para diferentes meios de comunicação.

Demandas espontâneas: o atendimento qualificado aos jornalistas passou a ser não somente

respostas aos questionamentos, ffiffi também o esclarecimento sobre o papel

resultando, em sua maiori4 na mudança de viés das matérias ou, até mesmo, na

da

a
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publicação. Isso porque, muitas vezes, o jomalista desconhecia a afiação do órgão em relação a

algumas questões.

Gerenciamento de sensibilidades: a equipe produziu maúz de possíveis crises a partir de

informações das areas e do rastreamento de matérias nos últimos meses. Dessa forma, muitos temas

passaram a ser tratados de outra forma para evitar possíveis exposições negativas, como a

prevenção conta o coronavírus dentro das escolas e o adiamento de entregas de tablets.

Clipping de Notícias: a Pridea Comunicação implantou uma eficiente ferramenta de clþing a fim

de mapear diariamente todas as notícias publicadas na imprensa envolvendo a Secretaria de

Educação e seus gestores. Além disso, para melhor informar as equipes técnicas da Past¿ e os

próprios funcionários da Comunicação, foram instituídos dois envios diários de Newsletter com

todas as publicações.

Mailing de Imprensa: alimentação de banco de contatos dos veículos de comunicação, tanto os

principais da capital quanto veículos de bairro. O material é acessado por toda a equipe de imprensa

da Secretaria. Dessa forma é possível construir envios específicos tanto por região quanto por

atuação do jomalista.

Produção de paper e roteiros: a equipe também passou a atuar na produção de materiais para

subsidiar entrevistas e encontros do secretário e outros integrantes do gabinete. Também produziu

roteiros para os vídeos institucionais com foco na volta àc aulas. Os materiais trazem possíveis

questionamentos da imprens4 sugestões de respostas, apontamento das principais mensagens,

números e pontos sensíveis.

Plano de Comunicação: desenvolvimento de Plano com foco na retomada das aulas nas escolas

municipais. Além de todas as ações previstas e de um cronograma de divulgação, o material aponta

fragilidades e oportunidades para uma interlocução mais assertiva com as famílias.

Produção de Peça WhatsApp: a Pridea também desenvolveu uma peça em diferentes

a
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foi disparada pelo WhatsApp informando sobre a pesquisa realizada pela Secretaria sobre a

retomada das aulas. O material chegou a ser compartilhado por diversos secretiários municipais e

influenciadores da rede.

Peças produzidas:
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Alguns exemplos dos resultados obtidos na mídia:
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MovIMENTo RECICLA SAMPA: RESÍDUOS TRANST.ORMADOS EM F,ONTE DE RENDA E

îRABALHO PARA OS PAT'LISTAI\IOS

Em março de 2018, a Pridea Comunicação assumiu a Assessoria de Imprensa e toda produção de

conteúdo do Movimento Recicla Sampa. Baseada em uma plataforma online, a iniciativa, QUo visa a

aumentar os recicláveis e diminuir a quantidade de resíduos enviados aos aterros municipais da capital,

contou com uma equipe da Agência dedicada ao ûabalho tanto no relacionamento com a mídia como pala

a criação de conteúdo para o site. Por meio da criação de materiais exclusivos, como webdocumentiírios,

entrevistas, matérias e notícias, a plataforma se consolidou como um dos principais players de

no tema no país e atraiu a atenção de especialistas e veículos renomados do segmento.
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No total, a construção da reputação e da autoridade do Recicla Sampa resultou em 1.198 ofertas de pautas

e mais de 500 inserções na imprensa no período de pouco menos de dois anos, todas positivas para a

imagem do Movimento. Na area de produção de conteúdo, foram produzidos e publicados 1.042 conteúdos

entre matérias, entrevistas exclusivas, textos para webdocumentiários, textos para Youtube, textos para

podcasts e sPots, entre outros.

Entre as atividades realizadas estão:

Relacionamento com players envolvidos no projeto: para garantir o alinhamento de informações

e a correta prestação de serviço para apopulação, a Pridea organizou um fluxo de trabalho junto aos

três principais órgãos envolvidos com o Movimento: a Amlurb (Autoridade Municipal de Limpeza

Urbana), ligada à prefeitura de São Paulo, e àrs concessionárias de limpeza da cidade, Loga e

Ecourbis. A comunicação se deu de forma direta, realizando a interlocução com assessorias para

que o Movimento sempre estivesse pautado segundo às ações desses três agentes.

o

a

a

a

papers informativos: a Pridea realizou ainda ações pata preparar porta-vozes para entrevistas,

além de acompanhar reportagens e criar papers informativos para a relação dos gestores dos três

players citados acima com a imprensa.

Criação de base de contatos qualificada: a fim de rcalizar uma constante interlocução com a

imprensa, a pridea mapeou os veículos de comunicação, influenciadores e formadores de opinião

no tema da sustentabilidade para formar o seu mailing VIP com contatos que eram acionados

mensalmente para receber as novidades do Movimento. o mailing também contou com nomes de

colunistas e jornalistas dos principais veículos do país, além de divisão por editorias e áreas de

atuação que extrapolam o universo da sustentabilidade'

Interlocução com a imprensa: de maneira ampliada, não só abarcando questões ambientais' mas

também de cunho social e econômico, a Agência atuou na promoção do

levantamento de números e informações que subsidiaram a criação de materiais

Movimento
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jornalistas, formadores de opinião e influenciadores. Além da produção de releases, a Pridea atuou

no desenvolvimento de notas, artigos e materiais regionalizados, buscando a ampliação da

veiculação do movimento em outras cidades. A análise dos dados do site do Recicla e das redes

sociais também serviram de base para construção de pautas, que abordaram o perfil dos usuários,

temas mais acessados e assuntos mais relevantes.

Clipping de Notícias: com entrega mensal, a Pridea realizou o monitoramento do Movimento

Recicla Sampa diariamente na imprensa nacional.

Pesquisa Recicla Sampa: de forma totalmente virtual, a Pride¡ estruturou um questionfuio para

medir o grau de conhecimento dos cidadãos sobre reciclagem, mapear suas principais dúvidas e os

assuntos que despertam mais interesse quando se fala no tema. Os resultados serviram de base para

a construção de pautas na imprensa e também para a criação de conteúdos de engajamento

veiculados no portal com o objetivo de atender ao que os usuários buscam saber.

Acompanhamento de eventos: a Pridea auxiliou toda a formatação do evento de lançamento da

plataforma que aconteceu no início de 2019. Foram realizados desde o mapeÍlmento e criação de

mailings especlficos para divulgação e convites, até ações estratégias para antes, durante e depois

do site ir ao ar. Além disso, a equipe de jornalistas da Agência também tealizou a cobertura de

eventos ambientais, incluindo congressos, seminários, paleshas e fóruns, sendo eles presenciais ou

online. O trabalho consistiu na coberhra e produção de novos conteúdos sobre os eventos para o

site que totalizaram em 57 ações acompanhadas e veiculadas.

Relacionamento com entidades: as atividades relacionadas ao Movimento ainda renderam na

construção de relacionamento com especialistas na área, na apuração de novos personagens e no

acompanhamento de estudos relacionados ao tema. Foram estabelecidos relacionamentos com

associações, ONGs, ativistas, empresas dentre os mais diversos setores par3a criação de autoridade

e relacionamento com os maiores nomes e as maiores entidades do país no tema.

Estruturação de banco de personagens: toda cobertura de evento, bem como a

o

o
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pautas e o estreitamento de relacionamento com entidades e especialistas renderam na elaboração

de um banco de personagens que conta com grandes nomes da sustentabilidade, especialistas nos

mais diversos setores, pesquisadores, cooperativas e cooperados, trabalhadores, empresas, dentre

muitos outros que serviram como fonte qualificada para os conteúdos publicados na plataforma.

Produção de conteúdo: o trabalho consistiu na apuração, pesquisa e construção de pautas

pertinentes ao tema da sustentabilidade, além da produção de materiais exclusivos para a

plataforma. Como principais pautas, estiveram o debate sobre políticas públicas que envolvem o

assunto, boas práticas, dicas para o cidadão comum, bem como as medidas que o país e o mundo

todo vêm tomando em torno do tema.

Gerenciamento de conteúdos na plataforma: a Pridea t¿mbém foi a responsável por gerenciar os

conteúdos publicados no site do Movimento Recicla S*pa atualizando de maneira di¡ária o portal

com matérias, notícias, entrevistas e demais conteúdos.

Construção de autoridade: com todo trabalho rcalizado, o portal do Movimento Recicla Sampa se

tornou um dos principais players de informação do tema no país, sendo referência para imprensa e

para a população. Apenas em2020, o site computou um aumento de257Yo na quantidade de visitas

em comparação ao mesmo período do ano de lançamento da plataforma. O ineditismo e a

exclusividade dos materiais também chamaram a atençäo de outros players do segmento, guo

passaram a compartilhar os conteúdos publicados no Recicla em suas plataformas.

Av Francisco Matarazzo,1752 conjunto 23AA23A9 - Água Brancai_ o o São Paulo - SP I CEP 05001-200 Tel: 11 3807.6146
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Alguns exemplos de reportagens sobre o Recicla Sampa:
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Alguns exemplos de matérias de veículos que utilizaram o conteúdo do Recicla Sampa:
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Secretaria das Subprefeituras de São Paulo e Secretaria de Orçamento, Planejamento e Gestão

Entre 2009 e 2Al2 a Pridea Comunicaçäo gerenciou a Assessoria de Comunicação da Secretaria

Municipal das Subprefeituras de São Paulo. E entre 2010 e 20ll, a Assessoria de Imprensa da

Secretaria Municipal de Orçamento, Planejamento e Gestão de São Paulo. Nestes órgãos municipais a

mesma qualidade foi dcmonstrada, com equipes diariamente respondendo às demandas da

sugerindo pautas e lançando iniciativas.

Com equipes próprias dedicadas ao atendimento das demandas de imprensa relacionadas ao

Municipal, a Pridea implantou processos de trabalho eftcazes desenvolvidos por profissionais competentes

que, para além de administrar crises e garantir posicionamento por parte da Prefeitura nas matérias

jomalísticas, inseriu a capital em diversos conteúdos, que permitiram mostrar aaítação da
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Recicla Sam

Recicla

Recicla

*i
I

-

Recicla

Recícla

Recicla Sam

Recicla 5am

Recicla

Recicla Sampa

o o Såo Paulo - SP I CEP 05001-200 Tel: 11 3807.6146

6tv



Dividida em 32 prefeituras Regionais, responsáveis por regiões da cidade, a Secretaria das Subprefeituras

responde pela maior parte dos assuntos que afeta a rotina dos paulistanos. Toda a temática relacionada à

chamada zeladonada maior metrópole do país estri à cargo da Pasta o que por si só já dá a dimensão da

complexidade e responsabilidade do desafio'

os resultados da proatividade no fabalho relacionado ao atendimento dos jornalistas pode ser verificado

em reportagens importantes que revelaram os cuidados com azeladonada cidade, o trabalho dos prefeitos

regionais nas diversas zonas da capital, além de diversos projetos inovadores criados pelo Poder Público

( paraaprimorar serviços essenciais.

para dar a dimensão necessiíria e bem informar a população sobre o trabalho realizado pela Prefeitura, a

pridea Comunicação focou tanto nos projetos maiores da Pasta como em procedimentos de rotinq que até

então eram de conhecimento da grande imprensa e, tampouco, dos munícipes'

Alguns exemplos de projetos que tiveram grande visibilidade: operação Delegada" parceria do município

com o Governo de säo paulo por meio da Polícia Militar; operação cata Bagulho' que aos finais de

semana recolhia pelos bairros o descarte dos munícipes; combate ao Enfulho Irregular, com ações diumas

e nofurnas e acompanhamento de imprensa; zeradonada cidade, um ação conjunta com a secretaria de

comunicação da prefeitura de são paulo e a Assessoria de Imprensa que viabilizou campanhas

{ publicit"árias, eventos e divulgação nos principais meios de comunicação; entre outras ações'

Alguns exemplos dos resultados obtidos na mídia:
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GOVERNO Í'EDERAL

Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovaçäo Industrial (EMBRAPII)

Desde fevereiro de 2015, a Pridea Comunicação coordena as atividades de Comunicação da Empresa

Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII). Ligada ao Governo Federal e

Brasíliq a instituição fomenta o desenvolvimento de projetos de inovação por todo o país
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ponte entre os centros de pesquisa e ¿ß empresas nacionais.

A EMBRAPII foi criada em 2013 e é ligada aos Ministérios da Ciência, Tecnologi4 Inovações, Saúde e

Educação. A entidade nasceu com o objetivo de oferecer recursos para financiamento de projetos ligados à

tecnologia e inovação. O investimento é dividido em tês partes, sendo um terço da EMBRAPII, rectfso

não reembolsável, um terço da empresa que deseja desenvolver o estudo e uma terceira parte de uma das

6l unidades credenciadas que concede pesquisadores e infraestrutura para a elaboraçäo do projeto.

No âmbito da comtrnicação, a Pridea Comunicação atende todas as esferas da Organização Social,

( .esempenhando um papel fundamental para construção de sua autoridade. Uma equipe da Agência atende

diretamente o cliente em sua sede, em Brasília, e também na base da Pridea em São Paulo. Dentre as

atividades exercidas, estão:

Assessoria de imprensa: interlocução permanente com os principais veículos de mídia do país,

além da divulgação de projetos e novas pesquisas financiadas pela EMBRAPII. A Pridea atua

também junto as unidades credenciadas pela empresa para trabalhar os assuntos regionalmente e

por temática. A prática tem possibilitado destaques da instituição em importantes veículos de

imprensa em todo Brasit. Além disso, balanço de projetos finalizados e contratados, bem como a

parceria e os recursos arecadados com os ministérios estilo sempre em pauta. Outro ponto de

atenção sempre trabalho junto à imprensa é a coordenação da Organizaçäo dos programas

prioritários Rot¿ 2030 e do PPI em IoT e Manufatura 4.0. Como resultado, ao longo dos cinco anos,

6.356 matérias foram veiculadas na mídia de diversas regiões do país citando a EMBRAPII. o

número representa uma média de 1.270 inserções ao ano. Ao longo de todo período, a entidade não

teve nenhuma matéria negativa publicada na imprensa'

o

a

Visitas de relacionamento: a fim de manter uma boa relação com os principais veículos do país e,

dessa maneira, ganhar mais espaço e autoridade junto à imprens4 a Pridea realiza o encontro entre

a diretoria da EMBRAPII e os jornalistas de diferentes editoriais.

Mailing de imprensa: para impactar de maneira assertiva veículos de imprensa,
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opinião e influenciadores, a Agência desenvolveu mailings diversificados e segmentados por

editorias, regiões do país e iáreas de atuação da EMBRAPII. Cria e distribui materiais com

linguagem adaptadas para ampliar a presença da instituição na imprensa, tanto fomentando sua

autoridade institucional, como dando ênfase a seus projetos e parcerias.

Clipping de notícias: com entega mensal, a Pridea realiza o monitoramento da EMBRAPII

diariamente na imprensa nacional, mapeando qualquer citação em torno da Organização, projetos

ou Unidades relacionadas. A cada bimestre, é também enviado um balanço dos principais destaques

na imprensaparaa diretoria e conselho administrativo da entidade.

Banco de projetos: criação de um banco de projetos divido por temas, regiões e areas de interesse,

a fim de mapear a atuação da EMBRAPII de forma abrangente e nacional. O mecanismo permite

que os assessores da pridea criem pautas com base em efemérides e no cen¿írio do país, além de

auxiliar nas demandas espontâneas.

Banco de dados: formatação de um material que contempla os principais números da Organização,

projetos de destaques, informações sobre Unidades, parceiros, associações e empresas parceiras,

para auxiliar na produção de novos conteúdos com diferentes vertentes com base na própria história

da Organização. Também serve como insights pafa novas pautas na imprensa.

Eventos: a Agência é responsável pela coordenação e produção de eventos, como congressos e

seminiários. por meio de rodadas de negócios pelo país, a Empresa difunde seu modelo em busca de

fomentar novas propostas.Além disso, a Pridea também realiza convites e monitoramento dos

eventos online, como webinars, lives, enfe outros.

Gerenciamento de malling: desde 2019, a Pridea passou a administrar toda base de contatos da

EMBRAPII, realizando uma apuração de todo o mailing, bem como a segmentação por áreas de

interesse, tþo de empresas e criação de novas bases. Dessa maneira, todo tipo de comunicado da

entidade passou a ser realizado por meio de uma ferramenta de gerenciamento que

abertura" taxa de cliques, usuários descadastrados, dentre outras informações. Para
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semanal de produtos, como e-mails marketings e newsletters, para a base de contatos ativos, a

Agência realiza mensalmente campanhas para a arrecadação de novos leads, gerando um público

fidelizado e interessado em receber os comunicados e materiais da Organização. São 4.940 contatos

ativos e 15 segmentações estabelecidas.

I)esenvolvimento de produtos gráficos e digitais: os profissionais da Pridea também atuam na

produção de conteúdo editorial e projeto gráfico de materiais impressos que auxiliam a empresa na

interlocução com outras instituições, principalmente durante eventos, congtessos e semin¿irios. A

Agência também é responsável por criar todo o cardápio editorial, design e peças digitais para as

redes sociais da instituição. Jâ são mais de 960 produtos desenvolvidos ao longo de cinco anos. A

parte de vídeos, tanto produção, como preparação de roteiro e edição, também ftca a cargo da

Pridea, que já desenvolveu mais de 240 vídeos para a instituição dos mais diversos modelos:

institucionais, animação, cobertura jomalístic4 depoimentos, cobertuta de eventos, entre outros.

Com conteúdo diversificado, os materiais ajudam a EMBRAPII a se posicionar na pauta das

maiores empresas e instituições da area de inovação do país, aproximando ainda a entidade de

parceiros internacionais de relevância, dando ênfase a seu modelo diferenciado'

Relacionamento com Congresso e Ministérios: para atender um dos desafios da Organização em

manter a interlocução com os parlamentares e ministros, a Pridea atua no desenvolvimento de

produtos regionais, comunicados mensais, agendas e eventos com a participação de importantes

nomes, a fim de realizar gestos e de demonstrar o impacto da EMBRAPII para o crescimento do

país nos mais diversos setores.

Site EMBRAPII: a Pridea é também a responsável por toda produção de conteúdo e atualização

diária do site da EMBRAPII, realizando principalmente a publicaçäo de notícias, releases,

resultados da exposição da EMBRAPII na imprensa, manuais, relatórioso folders, dentre outros

materiais. A Agência também administra os destaques e dados gerais na home, dá suporte técnico e

realizaalteração de programações, criação de novas páginas e criaçäo de novas ¡íreas no site.

Social Media: responsável pela criação de canais da instituição nas redes sociais, que

ot
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desde 2017. São realizadas campanhas estratégicas com anúncios para as plataformas, bem como

todo o desenvolvimento dos conteúdos dirários estabelecidos dentro dos pilares da instituição' A

agência também monitora sua presença online diariamente e atua no relacionamento com os

usuários, respondendo questionamentos, auxiliando na construção de autoridade da organização e

trazendo novas pessoas para conhecer o trabalho da entidade. Todas as ações desenvolvidas

possibilitaram a criação de uma audiência qualificada para a entidade no meio digital, que hoje

conta com mais de37 mil seguidores.

Construção de autoridade: os resultados de todo o üabalho desempenhado levaram a EMBRAPII

a ganhar relevância e notoriedade no cenário nacional da inovação, que hoje soma mais de l'000

projetos e R$ 1,6 bilhão investidos em pesquisa' desenvolvimento e inovação (PD&D' A

Organização conta hoje com diferentes redes de inovação no país, como a Rede MCTIÆMBRAPII

de Inovação em Inteligência Artificial, a maior na América Latina'

Exemplos de produtos e materiais produzidosl
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Alguns exemplos de reportagens:
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CULTURA

Na esfera cultural, a Pridea ganhou grande experiência ao longo dos anos, tomando-se referência no

atendimento deste segmento com clientes de grande expressão nacional, como o Sesc TV, Selo Sesc,

Edições Sesc e Editora Contexto. Além de alguns projetos paxa o Cine Sesc e São Paulo Exposamba, maior

mostra de samba da história do Brasil. Também atendemos a Amigos da Arte, importante Organização

Social ligada à Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo.

( MIGOS DA ARTE: A MAIOR VIRADA CULTURAL DO PAÍS

Com 15 anos de história, a Amigos da Arte foi a primeira Organização Social de Cultura a ser certificada

pelo Governo do Estado de São Paulo, com quem mantém contrato desde 2004. A entidade, que atua em

centenas de municípios paulistas, é responsável por executar eventos como a Virada SP, a maior festa

cultural do país, e o Festival Paulista de Circo. Também administra o Teatro Sérgio Cardoso e o Museu da

Diversidade Sexual.

Desde abril de 2020, a Pridea Comunicação atua na coordenação da Assessoria de Imprensa da

Organização Paulista dos Amigos da Arte. Obteve, em nove meses de atuação, mais de 1.000 matérias

publicadas sobre a entidade, resultado de 205 divulgações. Uma média de 111 matérias por mês falando

sobre as ações, projetos e programas da Amigos da Arte em todo estado.

Além de todo trabalho de mapeamento de ações, interlocução com a mídia e interface com as áreas internas

da entidade, a Pridea também é responsável pela construção da autoridade e reputação da entidade

enquanto marca. A Agência faz atnda o contato e alinhamento de materiais com as assessorias dos artistas

envolvidas nas ações da Amigos da Arte a fim de criar narrativas únicas para os veículos de imprensa.

Entre as atividades na agência, destacamos:

a Criação de fluxo de informações interno: apafür de levantamento de informações com

responsáveis pelas produções dos eventos e com a comunicação da Amigos da Arte,

criar um fluxo de pautas positivas, gerando notícias relevantes tanto para os

)
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quanto do interior. A iniciativa resultou em publicações di¡árias de notícias, garantindo exposição

qualificada nos mais diversos canais de imprensa.

Estratégia de divulgação: a partir das pautas geradas internamente, os profissionais da Pridea

potencializaram as divulgações por meio da criação de ganchos regionais, que ampliaram o

interesse da imprensa. Também buscaram inserção da entidade em outras editorias a partir dos

assuntos gerados, ampliando a própria percepção de sua atuação, como um órgão de fomento à

cultura.

Autoridade: com maior produção de conteúdo, a organização passou a ser procurada pata dar

entrevistas não só sobre os temas divulgados, mas também sobre questões que penneiam a atuação

da entidade, somo a difusão da arte e cultura no Estado de São Paulo, a articulação com a rede de

artistas, gestores municipais, produtores, empreendedores, prestadores de serviço, fornecedores,

corpo técnico, a disseminação da diversidade artlstico-cultural paulista e a qualidade técnica,

artística e de governança da organizaçäo.

Demandas espontâneas: o atendimento qualificado do jornalista passou a ser não somente

respostas aos questionamentos, f,tr tarrbém o esclarecimento sobre o papel da organtzação na

sociedade, resultando na mudança de viés das matérias.

Gerenciamento de sensibilidades: com o objetivo de evitar possíveis crises a Pridea

Comunicaçilo realizou um monitoramento de temas sensíveis e muitos deles foram tratados de

maneira diferente para evitar possíveis exposições negativas.

Acompanhamento de entrevistas nos eventos: a Agência rcaliza ainda acompanhamento de

eventos semanais, como todas as edições da ViradaSP Online, transmitidas ao vivo do Teatro

Sérgio Cardoso.

Clipping de Notícias: produzido

gestores da organização.

diariamente e encaminhadas mensalmente para
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o Mailing de Imprensa: alimentação de banco de contatos dos veículos de comunicação, tanto da

capital quando do interior. Dessa forma, é possível construir mailings específicos tanto por região

quanto por atuação dojornalista de acordo com o objetivo de cada evento realizado pela entidade.

o Qualifrcação de porta-vozes: a Pridea identificou potenciais porta-vozes para cada átrea da

Amigos da Arte, além da diretora-geral. Dessa forma, o interesse da imprensa passou a ser pela

capacidade de informação e não pelo cargo do porta-voz.

( 
^lguns exemplos de reportagens:
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Sesc TV

Canal cultural de televisão do Sesc Säo Paulo, o SescTV é uma instituição privada e sem fins lucrativos, de

âmbito nacional, mantida pelo empresariado do comércio de bens e serviços. A Pridea atuou no

gerenciamento da relação do Sesc TV com a imprensa por meio de um trabalho consistente de assessoria

de imprensa.

Entre os principais trabalhos realizados estão, por exemplo, o programa Arquiteturas, do jornalist¿ Paulo

Markun, que percorria ícones arquitetônicos do país. Além disso, atuamos na divulgação do progr¿lma

{ )peras, que gravou a temporada de óperas do Teatro Municipal de São Paulo, incluindo La Traviata. A

equipe da prídea Comunicação desenvolveu todo projeto de comunicação com foco nos veículos de

imprensa segmentados e nos principais formadores de opinião e influenciadores do país, com o objetivo de

ampliar o espaço dos programas do Sesc TV em veículos de expressão nacional-
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Selo Sesc

Na contramão do mercado fonográfico brasileiro e mundial (que investe cada vez mais em produtos

online), o selo sesc, que pertence ao sesc são Paulo, surgiu para fortalecer novos nomes do mercado,

apoiando o registro de artistas eruditos, com foco na diversidade cultural. A Pridea foi responsável por

lançamentos de cDs e DVDs de artistas como Tetê Espíndola, Bocato, Guinga" Quinteto villa-Lobos,

Fortuna, Itamar Assumpção, pepeu Gomes, Francis Hime, Tia cida e Baita Negão. Todo o trabalho partia

de um planejamento estratégico desenvolvido para cada produto, com o levantamento de todas as

informações sobre a concepção da obra, seus diferenciais e conceitos. Além da interlocução com os agentes

( ,lo selo sesc, a pridea também mantinha forte diálogo com os empresiirios e com os próprios artistas a fim

de criar uma narrativa forte a ser repercutida para a imprensa.

A Agência também atuou no acompanhamento de todos os lançamentos, com atendimento da imprensa e

de críticos de música de todo Brasil. Entre os principais resultados atingidos, o fortalecimento da marca

selo sesc foi o principal, fazendo com que os conteúdos de mídia contemplassem não apenas as obras ou

seus artistas, fl6 também o selo como importante instrumento de valorização da música e cultura

nacionais. No total, z.ls2matérias foram veiculadas envolvendo o Selo'

Alguns exemPlos de rePortagem:
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Edições Sesc

A pridea atende este segmento do Sesc voltado à publicação de liwos em diversas areas do conhecimento,

além de propor debates em seus centros culturais e desportivos no estado de São Paulo. Neste período, a

Agência atuou na divulgação de mais de 30 títulos, que penneiam os campos das artes visuais,

antropologia, arquitetura e urbanismo, cinema, comunicação, design e muitos outros. Entre alguns dos

principais livros divulgados estão a fotobiografia da atriz Fernanda Montenegro, a biografia de Tarsila do

Amaral, um liwo de fotos de Hilda Hilst, a biografia de Lévi-Strauss, um dos antropólogos mais influentes

do seu tempo, entre outros.

As estratégias de divulgação passam pela organizaçáo de mailing específico para cada obra, além da

organização e divulgação dos eventos de lançamento, passando pela construção de todos os materiais de

divulgação, como a produção de notas, releases, artigos e sugestões de abordagens junto à imprensa.

A pridea também acompanha e aþnno atendimento aos jornalistas em eventos de grande porte, como Flip

e Bienal do Liwo, buscando espaços para os livros das Edições em meio a seus concorrentes. A equipe

também produz e indica estratégias para melhor impactar os principais críticos literários do país por meio

do envio de liwos e materiais informativos para a melhor abordagem sobre cada obra.
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Cine Sesc

Divulgação do documentário "Eduardo Coutinhoo 7 de outubro", com direção de Carlos Nader, em 2015.

Com o objetivo de buscar alcance nacional para o filme sobre um dos principais documentaristas

brasileiros, a pridea realizou um amplo mapeamento de todos os veículos de mídia do segmento, com forte

interlocução com formadores de opinião e produção de materiais distintos, com foco nos formatos e perfis

editoriais de cada veículo. Também atuamos na criação de conteúdos regionalizados resultado na forte

veiculação em mídias de todo País.

( Seo Paulo Expo Samba

A maior mostra de samba da história do Brasil, com seis meses de apresentações de dança e música

instrumental, mesclando alguns dos mais renomados artistas brasileiros com músicos da nova geração. O

projeto contou com o trabalho da Pridea na area de divulgaçäo junto à imprensa, além de toda estruturação

da agenda de convidados e participantes e da produção e monitoramento de conteúdos nas redes sociais.

para aumentar o engajamento do público nas plataformas digitais, a equipe produziu vídeos e fotos das

principais atrações. Na rirea de imprens4 realizou agendas de relacionamentos na TV Globo, aproximando

os porta-vozes do projeto a jornalistas e produtores da emissora tendo em vista o apelo popular do projeto.

Como resultado a Expo Samba esteve presente na cobertura da principat emissora do país ao longo dos seis

meses nos principais telejornais.

Alguns exemplos de rePortagem:
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Editora Contexto

Vencedora de v¡irios prêmios literários, entre eles 13 Jabutis e ainda os prêmios Casa Grande & Senzala,

Clio e União Latina,a Contexto é uma editora consolidada. Com foco na produção de livros nas ¡áreas de

História, Geografi4 Economia, comunicação, Educação, Linguística e Língua Portuguesa e

empresa nasceu a partir da experiência do historiador Jaime Pinsþ com o universo editorial.

Em busca de consolidar sua marca no cenário das editoras brasileiras, a Pridea

um plano de comunicryäo, com foco em Assessoria de Imprensa e no relacionamento com a

fortalecer os diferenciais da contexto no mercado editorial.

Av Francisco Mata razzo,1752 conjunto 2308/2309 - Água Bra

) o
/t{(

veu

o Såo Paulo - SP I CEP 05001-20Û Tel' 11 3807.6146



A açäo permitiu importante aproximação da editora e seus autores com players de destaque na mídia, como

a revista veja e a publicação segmentad a 451, expoente no segmento. Além disso, a Pridea criou um canal

direto de interlocução com críticos literarios e especialistas no segmento, o que possibilitou um aumento

considerável do espaço da editora nos principais veículos de imprensa do país.

A Agência t¿mbém atuou na divulgação do novo selo da Editorq o Marco Polo, que tinha como objetivo a

publicação de romances históricos. como resultado, a marca contexto passou a figurar em todas as

publicações envolvendo seus lançamentos, além de se tornar fonte de entrevistas do mercado editorial

( lrasileiro.

Alguns exemPlos de rePortagem:
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PRINCIPAIS CLIENTES ATENDIDOS

CLIENTES ATENDIDOS

(
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A Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii)

tem por missão apoiar instituições de pesquisas para que executem

projetos de desenvolvimento tecnológico voltado à inovação' com o

objetivo de estimular e potencializæ a força competitiva do setor

industrial brasileiro e internacional. Em 34 unidades espalhadas pelo

Brasil, a Embrapii atua nos seguintes campos de inovação:

tecnologias em refrigeração, processamento

de alto desempenho, engenharia submarina,

comunicações óticas e tecnologia de dutos'

Atendimento : 1210512015 até o momento

EMBRAPII

de biomassas, materiais

manufatura

Agenda Tarsila

A Secretaria de cultura e Economia criativa do Estado de são Paulo

lançou em setembro, a Agenda Tarsila, um braço fundamental do

projeto ..Modernismo Hoje", concebido pela pasta para celebrar o

legado da Semana de Arte Moderna de 1922. A iniciativa é um guia

especial e único sobre a temática' Além de acompanhar a

pfogramação,opúblicopodeconferirahistóriadomovimento

modernista, curiosidades, galerias de fotos, entrevistas exclusivas

com familiares, artistas contemporâneos e pesquisadores dos

principais personagens que lançaram tendência no Movimento

Modemista.

Atendimento : 0l 10912021 até o momento'
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Ð ktron.sp
DETRAN.SP

A Pridea Comunicação assumiu o desafio de gerenciar a area de

Assessoria de Imprensa e Comunicação do Detran.SP. O

responsável por planejar, gerenciar e executar ações

documentação para condutores e veí ulos. Também

infrações de trânsito, produz estatísticas, promove

conscientização e estii presente nos 645 municípios paulistas.

e

A ARTESP - Agência Reguladora de serviços Públicos Delegados

de Transporte do Estado de São Paulo - regula o Programa de

Concessões Rodovi¿árias do Governo do Estado de São Paulo há mais

de 20 anos. Sob sua gerênci4 estão 20 concessionarias, que atuam

em 11,2 mil quilômetros de rodovias, o que representa qu¿ße 3lo/o da

malha estadual, abrangendo 283 municípios.

Atendimento : 06105 12020 até o momento.

ÄRTESP

Recicla Sampa

O Movimento Recicla S*pq baseado em uma plataforma online,

foi criado para conscientizar os paulistanos a separarem o lixo

domiciliar em dois: comum e reciclável.

por meio da disponibllizaçäo de conteúdos diversos, como vídeos,

webdocs, tutoriais, jogos, materiais para impressão, reportagens e

notícias da cidade, do Brasil e do mundo a plataforma orienta e

informa os cidadãos sobre a importância de aumentar a quantidade de

recicláveis e diminuir o volume dos resíduos enviados aos aterros

sanitiirios da capital.

Atendimento : 05 I 03 12018 até: 3 I I 12/2020
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A startup tem o propósito de aliar gestão de resíduos sólidos

domésticos recicláveis (não orgânicos) à mudança de

comportamento, pata a promoção da qualidade do meio

desenvolvimento social nas comunidades por meio de

entidades privadas, públicas e sem fins lucrativos. Levando seus I

Associação Paulista dos Amigos da Arte

Com 15 anos de história, a Amigos da Arte foi a primeira

Oryartização Social de Cultura a ser certificada pelo Govemo do

Estado de São Paulo, com quem mantém contrato desde 2004. A

entidade, que atua em centenas de municípios paulistas, é

responsável por executar eventos como a Virada SP, a maior festa

cultural do país, e o Festival Paulista de Circo. Tanrbém administra o

Teatro Sérgio Cardoso e o Museu da Diversidade Sexual.

Atendimento: ßlA4/2020 até o presente momento.

Secretaria Municipal de Educação de Silo Paulo

Em dezembro de 2020, a Pridea assumiu o desafio de criar um

projeto de comunicaçt[o paru a Secretaria Municipal de Educação de

São Paulo. A meta de se comunicar com uma rede de 120 mil

funcion¿ários, mais de um milhäo de alunos e quatro mil escolas se

alia à retomada das aulas em meio à pandemia do Coronavírus.

Atendimento : 23 / 12/2020 até o presente momento.

O maior departamento de trânsito da AméricaLatina é responsável

por: 29Yo da frota do país, 30 milhões de veículos e 25 milhões de

condutores registrados. Teve sua frota triplicada nos últimos 10 anos

e lida com a maior tansformação digital de sua história.

Atendimento : 21 10912020 até o momento.

)'-'
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BRG - Berkeley Rese¡rch Group

Criada em 2009, a BRG é uma empresa

experiência em Investigações Globais & Serviços de

emCompliance e Estratégia" com mais de mil profissionais

distribuídos em 36 escritórios nos cinco continentes. Esüå presente

Fundado em 1981, o Grupo A Educacional é uma rede com quatro

escolas na cidade de São Paulo Aprendendo a Aprender,

Concórdia, Horizontes e Liceu Santa Crtlz e urna em Ourinhos -
Saber -, tro interior paulista. Conta ainda com um braço social, que

mantém três creches em parceria com a Prefeitura de São Paulo: os

Centros de Educação Infantil Campo Limpo IV, Mirá Orube e

Pirajuçara.

A Pridea Comunicação assumiu a Assessoria de Imprensa do Grupo

A com a missão de criar uma identidade de marca para além das

unidades de ensino. Além disso, desenvolveu os sites das escolas,

produtos para comunicação interna e todo trabalho de comunicação

digital, incluindo o planejamento estratégico das redes sociais e a

produção de conteúdo dos sites e outros canais digitais.

Atendimento : 0l /07 l20l 4 a 06/01 12017 .

Grupo A Educacional

z1

recicláveis aos espaços mantidos pela so*ma, os moradores ganham

pontos que podem ser trocados por cursos, ex¿Imes, alimentação

básica, experiências, descontos em supermercado e muito mais. A

adesão é totalmente gratuita e sem taxas de anuidade.

A startup também fomenta o crescimento da economia local ao

fomentar as trocas dos pontos em comércios da regiäo.

Atendimento: Maio de202l até o presente momento.

EDUCACIONAL

'i:.BRG
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Na contramão do mercado fonográfico brasileiro e mundial

investe cada vez mais em produtos online e reduz os

"fisicos"), o Selo Sesc, pertencente ao Sesc São Paulo,

2004 e oferece CDs e DVDs (além de versões em

música popular, instrumental, erudita e infantil, sempre

premissa de apoiar o registro de artistas que fazem a diferença e

Selo Sesc

Edições Sesc

Pautada pelo conceito de educação perrnanente e acesso à cultura, as

Edições sesc são Paulo publicam liwos em diversas fueas do

conhecimento. Em diálogo com a progr¿mação do sesc, a editora

apresenta um catiilogo variado, voltado à preservação e à difusão de

conteúdos sobre os múltiplos aspectos da contemporaneidade. Além

dos títulos impressos, as Edições Sesc vêm convertendo seu catiálogo

em e-books que podem ser adquiridos em lojas virtuais como

Livraria Culfura, Livraria Saraiva e Amazon, e em aplicativos do

Brasil e do mundo como Google Play e Apple Store.

Atendimento : 0l l0l 12018 a 0l l0l 12019 -

nos Estados unidos, canadâ, Kuwait, Austrália, México, chinq

Reino Unido, Colômbi4 Cingapura e Panamá. A equipe da BRG

para América Latina tem forte expertise em: suporte a litígios,

investigações de fraudes, busca de ativos, reestruturação,

contabilidade e computação forense, valuation, due

diligence, compliance, an¡ílise de crédito e consultoria em

construçäo.

Atendiment o: 25 I 08 l20l 6 a 04 I 05 12019 -

¡
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Empresa do segmento turístico especializada no atendimento de

brasileiros que viajam para Chicago a passeio ou a negócios.

Chicago Travel & Tours tem como principal diferencial a

de roteiros customizados, elaborados a partir da necessidade

grupo ou viajante. A agência também cria pacotes

negócios, oferecendo experiências e imersões em instituições,

Chicago Travel & Tours

Atuando no Brasil há l8 anos, a Urban Systems é uma empresa de

inteligência de mercado e soluções estratégicas que busca mitigar

riscos de investimentos em projetos de desenvolvimento urbano,

imobilirário e econômico. Já realizou aniilises e estudos em mais de

500 cidades do Brasil, utilizando ferramentas de geoprocessamento,

marketing e urbanismo. Anualmente produz o ranking de cidades

inteligentes, que elege os municípios com melhor desempenho em

¿área como educação, saúde, inovação e ffansporte.

Atendimento : 09 104/2017 a 05 107 /2017 .

Urban Systems

Vencedora de vários prêmios literiários, entre eles 13 Jabutis, a

Contexto é uma das mais importantes editoras brasileiras. Com 30

anos de existência, a empresa tem foco na produção de liwos nas

¿áreas de História, Geografia" Economia, Comunicação, Educação,

Linguística e Língua Portuguesa e Turismo.

Atendiment o: 0l I 03 12017 a 0l I I I /2018.

Editora Contexto

incentivar ações voltadas à educação e à diversidade de cultura.

Atendiment o: 0l I 0212014 a 301 ll 12019.

editoracontexto

(
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O Cozinhando na Escola é um projeto de gastronomia educacional e

pedagógico que acontece dentro da escola" oferecendo aos alunos a

oportunidade de aprendizagem e vivência com insumos, utensílios e

equipamentos apropriados para elaboração e criação de receitas com

um toque da alta gastronomia, com orientação de consultores

especializados.

Atendiment o: 04/03 12017 a 06/ 03 /2018

Cozinhando na Escol¡

Instituto de Cultura Democrática (ICD)

Promove o iderário democrático, por meio de cursos, conferências,

seminários, congressos e outras atividades que possam contribuir

para difundir e fortalecer esse valor no Brasil.Com forte trabalho na

¿área de acervos, incluindo pesquisa da memória da política brasileira

e ações para a preservação de patrimônio histórico e cultural, o ICD

atua em importantes projetos em todo o país. Além da Brado

Retumbante (iniciativa que resgatou depoimentos relativos ao

movimento Diretas Já, participou da vinda do líder espiritual Dalai

Lama ao país. Realizou também, por exemplo, um encontro com o

ganhador do prêmio Nobel da Paz Adolfo Pérez Esquivel, para

promover campanha pela criação da Corte Penal Internacional do

Meio Ambiente.

Atendimento : 03 / 10/201 I a 06/05 /2013.

Atendiment o: 2l / l2l20l8 a 04/07 /2019.

universidades e serviços públicos.

(
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a re"T ÍRENDS
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PET

o)'

Av Francisco Matarazzo,1752 conjunto ?3}8n3t9 - Ág
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O Koneloko trouxe ao Brasil um conceito de alimentação da

Bélgica. O modelo de lanchonete foca na oferta de batata frita no

cone, com diferentes complementos, a preço justo e alta qualidade.

Com unidades espalhadas pelo Estado, foca no bom atendimento,

rapido e eficiente. \

Atendimento:: 041 05 l20l I a 05 I 07 12019

KoneLoko

É uma importadora e disftibuidora de produtos pel multimarcas.

Busca constantemente, no mercado intemacional, por produtos

diferenciados, de alø qualidade, durabilidade e ótima apresentação.

Única representante no Brasil da empresa Petco, a maior rede de

produtos pet dos Estados Unidos.

Atendimento: 0l I 0612017 a 23 / 10/2018

Pet Trends

Fundada em 1988, é uma empresa de assessoria, planejamento,

confecção de projetos e consultoria na área de gashonomia. Pioneira

no Brasil, sendo hoje a maior do ramo, faciliø e aprimora serviços

operacionais de restaurantes, bares, hotéis e hospitais. Atua em todas

as fases do processo, desde o projeto da obra até o treinamento de

garçons, a definição do cardápio e inauguração, por exemplo.

Atendimento : 05 10212016 a 05 10212019

X'ood Service Company

o Såo Paulo - SP I CEP 05001-ZAA Tel: 11 3807.6146
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Concorrente n¿ìs eleições pata o Conselho Deliberativo do Clube

Athlético Paulistano (CAP), a Chapa Democracia é formada por

candidatos e apoiadores que desejam maior participação dos sócios

nas decisões do Clube sempre com ética, transparência e

Atendimento :l2l 07 12017 a 041 1212019.

Chapa l)emocracia

A FormArte iniciou sua história há' 20 anos, como Produtora

Cultural, com foco em Educação. Com o passrir dos anos, a

Preservação da Memória e do Patrimônio Histórico se solidificaram

em sua trajetória. Hoje, tem como desafio projetår e executar projetos

sustentiâveis, por meio de novas tecnologias que não agridam o

Patrimônio. A empresa gerencia e estimula, via leis de incentivo à

cultura, instituições a preservarem seu acervo e patrimônio.

Atendimento : 05 / 09 /2016 a 13 /03 /2019.

X'ormArte

A Incorplan Engenharia nasceu no ano 2000. A companhia já

participou de dezenas de obras e consolidou-se na área de engenharia

e construção, sobretudo em intervenções de Ediflrcações Públicas e

em Restauro de Patrimônio Histórico, em todo o Estado de São

Paulo. Atua com equipe própria para realizan instalações elétricas,

hidráulicas e de ar-condicionado. Ou seja, uma estrutura completa"

que atende a todas as exigências dos clientes.

Atendimento : 12103 l20l 5 a 04105 12017

Incorplan Engenharia

INCORPLAN
¡Àt¡lÞÂûla
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ESTRUTUR{ F'ÍSICA¡ INSTALACÕES. INT'RAESTRUTURA E RECURSOS MATERIAIS

A Pridea Comunicação estií plenamente capacitad4 tanto do ponto de vista humano/profissional, quanto

em surrs instalações e equipamentos, ao atendimento previsto neste edital. Tendo sua sede instalada à rua

Capitão Antônio Rosa, 376, go andar, Pinheiros, São Paulo, a empresa busca atender com agilidade os

objetivos e necessidades de cada cliente. Para isso, conta com equipes formadas por alguns dos melhores

profissionais de comunicação do mercado, em São Paulo e em Brasíli4 especializados nas areas de atuação

de nossos clientes. As exigências relativas ao corpo de profissionais da empresa se estendem à rotineira

afinlização dos recursos e equipamentos disponibilizados paraamelhor execuçilo do trabalho.

Estrutura Instalada

A Pridea tem como sede um espaço corporativo de 200 m2 de ¡área útil, localiz¿do îa zona Oeste da cidade

de São Paulo, com excelente acesso ao transporte público e serviços. Em um ambiente totalmente

adequado as necessidades específicas do trabalho de comunicação, os colaboradores da Pridea

desenvolvem suas atividades em ambiente climatizado, confortiível e integrado nas suas mais diversas

áteas, a saber: Diretoria, Coordenadoria Executiva, Administrativo e Financeiro, Assessoria de Imprensa,

Internet, Redes Sociaiso Vídeos, Produtos Gráficos e Digitais e Monitoramento de Mídia" além de Sala de

Reunião e Videoconferência, Suporte em TI, Copa, Cozinha e Banheiros.

Assessoria de Imprensa

o I estações de trabalho, contendo I computadores, I mesas, I cadeiras e 6 aparelhos de telefone.

r I sofa de dois lugares, estante, objetos e vasos decorativos

Redes Sociais. Produtos Gráficos. Produtos Dieitais e Desien Gráfico

o 8 estações de trabalho, contendo 8 computadores, I mesas, I cadeiras e 3 aparelhos de

Monitoramento de Imprpnsa. Coordenacão Executiva e Producão de Relatórios

o 8 estações de trabalho, contendo 8 computadores, I mesas, 8 cadeiras e 3 aparelhos de

Av Francisco Matarazzo,1752 conjunto 23CI812309 - Agua Brancao
{as

o Såo Paulo - SP I CEP 05001-200 Tel: 11 3807.õ146
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Diretoria

o 2 estações de trabalho, com 2 mesas, 2 cadeiras, 2 computadores e 2 aparelhos de telefone

o 4 poltronas

o 2 gaveteiros

o I estante para liwos e documentos

o 2 armártos de apoio

o Material de trabalho e objetos decorativos

Qepa4lmento Administrativo e X'inanceiro

o 4 estações de trabalho, com 4 mesas, 4 cadeiras, 4 computadores e 4 aparelhos teleftnicos

o 2 armátrtos de parede e 2 armários-arquivo

I)epartamento Técnico

r I estação de trabalho, com I mesa" I cadeirq 1 computador e I aparelho telefônico

Sala de Reuniões e Videoconferências

. 1 aparelho de televisão 42" damarca LG

r 1 mesa de madeira com I cadeiras

o I aparelho de telefone sem fio Siemens

o 1 sistema de comunicação digital Logitech, com câmera e microfone para videoconferência.

r I móvel de apoio para exibição de produtos

e I estação de trabalho, com I mesa de apoio, I cadeira" I computador e I aparelho teleffinico

o I aparelho de TV a cabo -NET

Material de Uso Comum

r 2 impressoras a laser - HP Officejet Pro 8610

r 1 máquina de café, châe chocolate Saeco

o 1 estante com biblioteca de comunicação, acervo de liwos e demais publicações

o 2 aparclhos de TV Samsung

Av Francisco Matarazzl,1752 conjunto 2308123t9 - Agua Branca

o São Paulo - SP I CEP 05001-20Û Tel: 11 3807.6146
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o 2 aparelhos de TV a cabo -NET

o
I

)

Informática

. 30 computadores das estações de trabalho são e contêm:

o Modelo Desktop Dell Inspiron3647 Core i3 3.0 Ghz 4 GB de RAM HD 500G8

o Monitores 19 polegadas Dell El910 Widescreen

¡ Tecladoso Mouse, USB, Quietkey, Português, Opti, Black

o Mouses Dell USB dois botões

o 2 estações de trabalho Imac Corel 3l4gblltbl2Tpol- OSX 10.11
(' . 2 notebooks DELL Vostro 3560 com processador Intel Core i3- z.scfirz 4GB de RAM HD de

5OOGB

o Sistema comunicação imediata via internet, Skype

o Gravador de voz Panasonic US 550

Sistemas Embarcados de Comunicacão

o Mailing de Imprensa Maxpress

o Ferramenta digital de monitoramento de internet e redes sociais

o Plataforma digital de agendamento e posts no Instagran

o Photoshop, illustrator, InDesing, Premiere, ferramentas que permitem criação e edição de imagens,

sites, produtos gráficos e digitais

o Banco de Imagem

o Platafonnaparaprodução e edição de vídeos e animaçäo

o Ferramenta de monitoramento e criação de e-mail marketing e outras funcionalidades para

marketing e campanhas

o Sistema de envio de mensagens de texto via SMS para compartilhamento de informações e

o Agenda Google compartilhada

o Platafonna pata gravação e edição de áudios

Softwares

o Microsoft Office 2010 x 86

Av Francisco Matarazzo,1752 conjunto 2308123A9 - Ågua Branca

o Såo Paulo - SP I CEP 05001-200 Tel: 11 3807.6146

AL+



f

o Microsoft Offrce 2013 x64

o Microsoft Office 2016x64

o Microsoft Windows 7 PRO x 86

o Microsoft $/indows Server 2008 STD 64x

o Microsoft Office Mac

o Adobe Creative Cloud for Mac para equipes

o Microsoft Windows 10 Pro

o Kaspersþ Antivirus Kaspersþ Small Office 4

o Kaspersþ Antivirus Kaspersþ Small Office 5

o Mobiledit Compelson Mobiledit cell basic

o Corel Draw

Infraestrutura, de TI Instalada

o I Link de internetNET 60MB

r 1 Link de internet TIM Live 100M8

o I Link de Voz VIVO 10 canais

o 3 Pontos de TV por assinaturaNET

o 2 Switchs 48 portas 100/1000

o I Patch Panel43 portas CAT 6

e 1 Patch Panel 24 portas CAT 5

o I Roteador Cisco Dual Wan VPN Firewall

o I Servidor Dell PowerEdge R430Intel Xeon 8GB de RAM HD de lTB

o I Servidor Dell PowerEdge Tl10 Intel Xeon 4GB de RAM HD de ITB

o I No Break 1500 KVA

r 2 No Break 300 KVA

Demais Equioamenúos

Telefonia

Av Francisso Matarazza,1752 conjunto 23A8n3A9 - Água Brancao o Såo Paulo - SP I CEP 050Û1 -20A Tel: 11 3807.6146
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a 1 Central Teleñnica Siemens (Hipafh - Office pro) - capacidade 16 toncos e 52 ramais (l);

Interfaces celulares (Chipcell ) + kit de instalaçtu (2); Aparelhos digitais KS 12 tx;

Imasem. som e vídeo

o 4 aparclhos de telefone celular Samsung

o I câmera fotográfica Olympus

o 1 câmera fotográfica digital GoPro 60 D e acessórios

r 5 câmeras fotográfica/vídeo Flip

o I câmera de vídeo DVCam - PD 150
i' o I câmera digital de vídeo Samsung

o I câmera HD de vídeo - HVR zln

o IVTDVCamDSRI
o I VT HD HVR Ml5

o 2 microfones lapela ECM 55b

o 1 kit de Luz (spots de luz frtu 2 microfones de mão, (Akai e Shure), I bateria de longa duração,

cabos de áudio, prolongas, tripés, I mesa de áudio Behringer

o Acervo de vídeos

SISTEMATICA DE ATENDIMENTO

A Pridea Comunicação irá implantar um sistema de comunicaçáo eftcazpara atendimento as demandas de

imprensa e comunicação da Secretaria de Relações Internacionais do Estado de São Paulo, órgão

vinculado ao Sistema de Comunicação do Estado de São Paulo (SICOM).

O atendimento durante toda a execução do contrato, contarâ com metodologia desenvolvida pela Pridea,

que inclui rotinas e processos de sucesso comprovados pelos mais de 15 anos de

público, com alguns dos mais complexos programas de comunicação integrada do

engloba quatro etapas: Diagnéstico, Planejamentor lmplementação e Avaliação.

Av Francisco Matarazzo,1752 conjunto 230812309 - Água Brancao o Säo Paulo - SP I CEP 05001-200 Tel: 11 3807.6146
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As duas etapas iniciais - Diagnóstico e Planejamento -, desenvolvidas a partir das diretrizes e

necessidades da Secretaria de Relações Internacionais do Estado de São Paulo serão base para o

trabalho contínuo de ImplementaçÍio e AvaliaçÍlo, que acontecerão durante toda a extensão do contrato.

A seguir é apresentada a descrição de cada etapa, assim como a sistemática a ser adotada para garantir o

melhor atendimento.

1 - DIAGNÓSTTCO

( ?razo deExecução:

Uma semana após a aprovação para início de trabalho

De imediato, a Pridea iniciará um diagnóstico da atual estrutura de comunicação, sobremaneira de

imprensa, da Secretaria de Relações Intemacionais do Estado de São Paulo. Tal ação será facilitada

devido à experiência da empresa na area pública. Nesta fase será possível explorar os desafios e variáveis

que poderão ou mesmo evenfuais problemas que possam servir de obstiiculos. O diagnóstico será realizado

por profissionais experientes de distintas iíreas, com diferentes expertises, em busca do mais completo

resultado.

Para o diagnóstico, os profissionais rcalizarãa uma completa *imersão" nos departamentos, bem como com

( ¡s áreas de comunicação das secretarias, empresas e autarquias ligadas ao governo estadual, seus

programas e projetos par4 assim, detalhar objetivos a serem alcançados, com a elaboração de um cenário

macro, que inclui a análise retroativa da exposição em mídia e a interpretação de pesquisas desenvolvidas

pela Pridea junto ajornalistas e formadores de opinião, conforme os detalhes abaixo explicitados:

/ Análise da exposição em mídia: tal análise permite mensurar e avaliar a presença em mídia da Secretaria

de Relações Internacionais do Estado de São Paulo, ou seja, a oosaúde da sua marcao'. Auxilia

sobremaneira na definição de parâmetros e objetivos. De imediato, a Pridea iniciará o de

mídia, ação que permitirá comparação em tempo real entre o passado e o presente,

seja planejado.

o futuro

ranca

J
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r' Cenário macro: define a situaçäo abrangente que a Pridea terá de enfrentar, em face dos objetivos

definidos

t Interpretação de Media Audiû a Pridea Comunicação aplicará um questionário junto aos principais

veículos e fonnadores de opinião a fim de aferir o relacionamento entre esse público e o Governo de São

paulo. A ferramenta permite verificar a opinião da imprensa sobre temas e políticas públicas desenvolvidas

pela entidade, além de aprimorar o relacionamento com os jornalistas por meio de um atendimento mais

direcionado.

(

,/ Objetivos a serem alcançados / cenário macro: Com base nos dados coletados com as ações acima

descritas, a pridea ini elaborar objetivos a serem alcançados, com a determinação de metas a serem

atingidas, sempre seguindo as premissas da Secretaria de Relações Internacionais do Estado de São

paulo e da propria Secretaria Especial de Comunicação. Será executado um 'oroad map" para a

comunicação, com as seguintes ações tiíticas:

Criação de um cronograma de ações importantes, com possíveis oportunidades de comunicaçäo a

curto, médio e longo Ptazo;

Elaboração de matriz de riscos, com mapeamento de temas sensíveis e definição de abordagem a

cada tema;

Identificação de ..influenciadores", pessoas da mídia que podem levar mensagem adiante de

maneira rápida e certeira;

Definição de mensagens-chave a serem difundidas via mídia;

Elaboração de matriz de oportunidades, que irá gerar a difusão de serviços de relevância pafå a

população.

2 . PLAI\EJAMENTO

Prarzo de Execução:

5 dias após o diagnóstico
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Este será o momento de pensar o futuro, de elaborar como será a base da comunicação da Pridea. Ao

longo do tempo, a rotina permitirá que o trabalho se molde à expectativa da Secretaria de Relações

Internacionais do Estado de São Paulo, mas já de início a Agência irá elaborar um planejamento que

servirá para definir ações de comunicação integrada.

A partir da coleta do diagnóstico, os profissionais da Pridea, com a experiência adquirida em anos de

atendimento sequencial a contas públicas, além do conhecimento adquirido em demais clientes do setor

privado, irão se reunir para elencar os seguintes pontos: objetivos, cronogr¿rma, prioridades, público-alvo,

( estratégias, porta-vozes, mensagens a serem transmitidas, plano de ação e plano de gestão de crises.

3.IMPLEMENTAÇÃO

Prazo de Execuçäo:

Início imediatamente após o término do planejamento

Todos os pontos elencados anteriormente têm como objetivo uma implementação eftcaz de uma gestão de

comunicação. processos e métodos já testados e com resultados comprovados serão seguidos à risca, em

uma estruturada rotina de trabalho. Isso irá maximizar os resultados positivos do Governo do Estado de

São Paulo, aprimorando o diálogo com a população e, como consequência, a prestação de serviço.

A implementação terá compromisso permanente com a celeridade do atendimento, com a boa relação com

a mídia, com a elaboração correta de materiais a serem distribuídos, com o cumprimento de prazos e com a

oferta de feed-back constante à Secretaria de Relações Internacionais do Estado de São Paulo e à

Secretaria Especial de Comunicação (Secom). Além do atendimento reativo, a equipe de comtrnicação da

pridea estará aptaacolocar em prática ações proativas planejadas. Todas as atividades terão em

procedimentos pré-definidos, permitindo, assim, a otimização de projetos e

documentos serão elaborados de acordo com o assunto a ser tratado:

Calendario de atividades, eventos, possíveis problemas e oportunidades
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. Papers de posicionamento, Q&A e demais informações

o Indicações de melhores práticas e procedimentos para gestão de crises

r Press-kits

o Mailings de imprensa

o Perfis de veículos, jornalistas e demais formadores de opinião

o Contatos de porta-vozes e demais técnicos e gestores do Instituto

o Mapade tarefas

o 2 Relatórios difuios de atividades

{ r - ¿.v¡.r,IAÇ.Äo

Prazo de Execução:

Imediato, ocorrendo em concomitância à implementação

Além dos dois relatórios de atividades diários, a Secretaria de Relações Internacionais do Estado de São

Paulo e a Secretaria Especial de Comunicação receberão um relatório quinzenal e um relatório mensal de

avaliação. A saber:

O primeiro sobre a esfiatégia no período, com resultados obtidos, além de propostas pala os 15 dias

seguintes;

O segundo, com o consolidado do mês anterior.

(mais abaixo pormenorizamos como serão os relatórios).

Todas as ações realizadas pela equipe da Pridea Comunicação terão mensuração constante, permitindo

alterações e adequações ao longo de sua execução. Os resultados serão aferidos mediantes a exposição de

mídia e seu impacto na sociedade. A avaliação dos objetivos mais abrangentes poderá ter o apoio de

pesquisas de opinião. Tanto a análise de mídia quanto a avaliação de result¿dos permitirão

periódica do diagnóstico e do planejamento, permitindo a redefinição, se assim for

até objetivos.

Metodolosia de Atendimento
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A Pridea irá formar um grupo de profïssionais que trabalhará diretamente para o atendimento ao solicit¿do

neste edital,püãa Secretaria de Relações Internacionais do Estado de Säo Paulo, de maneira integrada.

A metodologia que será colocada em práticapalao atendimento ao serviço deste edital foi desenvolvida ao

longo dos anos de experiência da Agência junto ao atendimento de contas públicas e gerenciamento de

crise em diversos clientes.

No total, 12 jornalistas estarão à disposição da Secretaria de Relações Internacionais do Estado de São

Paulo e da Secretaria Especial de Comunicação, conforme determina a carga hor¿iria no edital, para

( ¡erem alocados onde o departamento definir, para melhor aproveitamento de informações. Estes

profissionais também estarão em constante contato com os demais colaboradores da Pridea Comunicaçäo,

de diferentes experiências, formações e capacidades, para uma troca de informações que tem se moshado

sempre proveitosa.

A equipe trabalhará presencialmente no período das 6h às 22h, diariamente. Após este horiário,

profissionais se manterão de plantão telefônico por meio do celular. Aos finais de semana e feriados haverá

equipe de plantão 24horuspor di4 presencialmente ou por telefone. Haverá acompanhamento de eventos e

agendas dos gestores. E em quaisquer dias e horários os profissionais poderão ser demandados para

atendimento presencial.

A Agência se compromete a garantir a presteza e qualidade do serviço, obrigatoriamente cumprindo as

exigências de formação básica e experiência profissional comprovadas.

De forma sucinta" a Pridea elenca abaixo processos para o pronto atendimento que poderão ser

implantados conforme a definição do órgäo, garantindo, assim, o intercâmbio permanente de informações,

avaliação de prioridades, fomecimento de rapidas respostas à imprensa e oportunidades de ações j à

mídia.

.L-

ì

o Reunião semanal para planejamento

r Reunião mensal para apresentação de resultados
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O Reunião mensal para avaliação de resultados, oportunidades e próximas ações

Todos estes procedimentos poderão ocorreÍ de maneira online, se assim desejar a Secretaria de Relações

Internacionais do Estado de Si[o Paulo e a Secretaria Especial de Comunicação.

Modelo

É importante ressaltar que a Pridea atua de maneira planejada e organizada para atendimento à imprensa.

por isso, define um modelo que inclui metas e objetivos para cada profissional, além de responsabilidades.

Além disso, a pridea Comunicação exige que seu time de assessores interaja com jornalistas e apure de

maneira completa as pautas solicitadas. Um protocolo de indagações é incentivado, buscando levantar

todos os pontos de dúvidas e necessidades do jornalista solicitante.

O trabalho de busca por informações também é outro ponto a ressaltar. Muitas vezes, mais do que apurar

corretamente a pauta a ser respondida" o trabalho de verificação interno, no órgão ou empresa-cliente, é

mais importante. Além dos dados a serem respondidos, a equipe da Pridea se aprofirnda e procura

diferenciais, números e novidades para compor as narrativas.

O mesmo acontece na proposição de pautas. A Pridea não abre mão do trabalho propositivo (quando o

assessor de imprensa sai à frente a sugere pautas ao colega jornalista que trabalha em veículo de

comunicação), que deve acontecer diariamente, e de maneira segmentadq sempre completando o trabalho

reativo (quando recebe-se demanda de imprensa).

Os principais horiários das redações são respeitadoso assim como todos os profissionais e influenciadores

são mapeados por area de interesse, fazendo com que o contato seja feito de modo a facilitar a rotina do

profissional e aumente seu interesse pelo assunto que esta sendo oferecido pela assessoria de

Todo dia, a equipe coordenada pela Pridea Comunicação deve enviar releases à

asstrnto tratado, tanto por tipo de veículo, abrangência (regional, estadual e nacional o

f-
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procedimento potencializa as chances pata o tema ganhar espaço na imprensa regional e nos diferentes

tipos de mídia.

Treinamento de Porta-Vozes e Mailinq

A utilização de porta-vozes é constante, já que é valorizada pela imprensa, exatamente por propiciar

explicação pormenorizada sobre o assunto tratado. Todos os porta-vozes são previamente selecionados e

capacitados, exatamente para que passem de maneira clara a mensagem mais correta. O objetivo é fixar

mensagens, alinhar discursos e reforçar técnicas que proporcionem mais eficácia aos porta-vozes em

dezenas de situações, inclusive gestäo de crise.

Porta-vozes bem preparados podem ser fortes aliados em estratégias de comunicação. A sensibilização de

gestores para a importância da comunicação faz pafie deste treinamento. O alinhamento do discurso é

essencial para evitar percepções errôneas.

Além disso, um mailing com cerca de 52 mil jornalistas e 14 mil veículos, ern todo o Brasil, é

rotineiramente utilizado, púã grandes divulgações ou com segmentação, em um sistema que permite

escolher a(s) editoria(s) de interesse, sempre com pelo menos um jornalista por veículo.

Relatórios

Diariamente, a Pridea enviará à Secretaria de Relações Internacionais do Estado de Sõo Paulo e à

Secretaria Especial de Comunicação relatórios de tabalho de seus profissionais. Serão dois envios diários:

ìrm no início da tarde - relatando demandas e providências da fuea de Comunicação no

e um à noite completo, com a previsão de reportagens para o dia seguinte e o ocorrido

Além disso, outros dois relatórios serão produzidos. O quinzenal: com estratégias e

anterior, assuntos planejados anteriormente para divulgação ou esclarecimento,

reporüagens neutralizadas e reportagens demrbadas, além de números sobre matérias positivas, negativas e

neutras e tempos de entrevistas de gestores. O mensal: relatório geral sobre o trabalho da Assessoria

Imprensa e Comunicação. Este relatório terá:

Av Francisco Mata razzo,1752 conjunto 2308/2309 - Ågua Branca
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Sumário executivo: texto resumindo o acontecido em relação à imprensa no mês, com as ações

tomadas pela Assessoria;

Resumo numérico de atividades: tabela com números relativos a atendimentos à imprens4 follow-

ups, apurações, textos publicados e materiais produzidos;

Atendimentos a pedidos de veículos: tabela com a quantidade de atendimentos à imprensa, com

separação paracadajomal, TV, rádio, site de notícias e emissoras de TV de todo estado;

Follows realizados: cópias de todos os follow-ups realizados no período, incluindo o release

enviado à imprensa;

Atividades desempenhadas dia a dia: com separação por data" todas as atividades dos profissionais

realizadas em cada dia do mês;

Análise de exposição na mídia: grrificos que demonstrem a avaliaçäo dirária de reportagens, com,

além do total, segmentações por tþo de veículo, órgão afetado, cidade veiculada e veículo;

Matérias publicadas na mídia: cópia de todas as reportagens publicadas na imprensa sobre o órgão,

no período;

Papers produzidos;

Eventos e Produtos: lista explicativa de todos os eventos realizados pelo suas

respectivas informações;

{

a

Planejamento Estratégico e Operacional: descritivo da elaboração de ações

médio e longo prazo;

curto,
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Monitoramento de Imprensa: resultado no período do monitoramento de imprensa, identificando o

veiculado sobre o assunto no mês anterior.

Divisão da Equine -12 Profissionais

o I Coordenador Geral

Será chefe da equipe, sempre em trabalho conjunto com os profissionais da Secretaria de Relações

fnternacionais do Estado de São Paulo e da Secretaria Especial de Comunicação. Durante todo o dia, o

contato entre a Secom e o Coordenador Geral será rotineiro. Este profissional será o responsável por

( manter a linha de conduta da equipe fiel ao indicado pela Secretaria Especial de Comunicaçãoo além de

avaliæ e planejar estrategicamente, em conjunto com os profissionais da Pridea, contatos e reuniões entre

membros dos órgãos e da imprensa e apoiar a seleção e qualificação de porta-vozes para contato com

profissionais de mídia. Juntamente com os colaboradores alocados na Pridea, o coordenador-geral terá

reuniões semanais com gestores da pasta para definições de pautas, agenda da semana e ajustes que se

fizerem necessiários.

Coordenação Geral: X'lávia Gonzalez de Souza Braz

r I Gerente de Imprensa - Manhã

profissional responsável pelo intercâmbio direto entre o Coordenador Geral e os demais integrantes da

equipe de assessoria de imprensa. Também será responsável pela elaboração e estratégias de divulgação

das ações e projetos da Pasta, atuando também na avaliação dos resultados obtidos. Manterá diariamente o

fluxo de informações entre as equipes da manhã e da tarde. Todas as respostas passadas à imprens4 assim

como sugestões de notas ou dados, deverão ser autorizadas pelo coordenador que estará constantemente em

contato com os gestores da Secretaria de Relações Internacionais do Estado de Säo Paulo e da

Secretaria Especial de Comunicação.

Gerente de Imprensa: Décio Trujilo Jr.

o)
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a 2 Assessores de Imprensa - Manhã

Os profissionais serão responsáveis pela interlocução direta com jornalistas, veículos de mídia e

formadores de opinião no período da manhã. Estarão em contato respondendo a todas as demandas e

oferecendo pautas e sugestões de conteúdos jornalísticos que possam virar matéria. Também serão

responsáveis pelo monitoramento de imprensa. Dará todo suporte à Gerência de Imprensa e manterão os

profissionais da pasta e da Secretaria Especial de Comunicação informados sobre o trabalho. Também

criará o relatório a ser enviado à Comunicação do Governo do Estado de São Paulo com as matérias

relacionadas à Secretaria de Relações Internacionais do Estado de São Paulo.

¡ {.ssessor de Imprensa: José Eduardo Barella

Ana Lucia Venerando

r I Gerente de Imprensa - Tarde

Este profissional também será responsável pelo intercâmbio direto entre o Coordenador Geral e os demais

integrantes da equipe de assessoria de imprensa. Também será responsável pela elaboração e estratégias de

divulgação das ações e projetos da Pasta" atuando também na avaliação dos resultados obtidos. Manterão

diariamente o fluxo de informações entre as equipes da manhã e da tarde. Todas as respostas passadas à

imprensa, assim como sugestões de notas ou dados, deverão ser autorizadas pelo coordenador que estará

constantemente em contato com os gestores da Secretaria de Relações IntemacionaÍs do Estado de São

Paulo e da Secretaria Especial de Comunicação. Também serão responsáveis pelo chamado fechamento do

1 dia, atuando tanto na produção do relatório que subsidiará a Secretaria Especial de Comunicação com as

demandas do dia seguinte.

Gerente de Imprensa: JulÍana de Sordi Gattone

a 2 Assessores de Imprensa - Tarde

o Estes profissionais serão responsáveis pela interlocuçäo direta com j

mídia e formadores de opinião no período da tarde até o fechamento do dia. Estará em contato

respondendo a todas as demandas e oferecendo pautas e sugestões de conteúdos jomalísticos que

possam virar matéria.Daútodo suporte à Gerência de Imprensa e manterá os profissionais da pasta

e da Secretaria Especial de Comunicação informados sobre o trabalho. Também afializaút o
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relatório a ser enviado à pasta e à Comunicação do Govemo do Estado de São Paulo com as

matérias relacionadas à Secretaria de Relações Internacionais do Estado de SÍio Paulo.

Assessor de Imprensa: Marcelo Moreira da Silva

Thais Helena Eggert Olenk

2 Gerentes de Pautas, Eventos e Assuntos Especiais - Manhã/Tarde

Dois jornalistas serão responsáveis pela busca de pautas, ou seja, ¿rs pessoas que buscarão dentro da

entidade assuntos que possam ser disseminados para a imprensa dentro das diretrizes e coordenadas

da Secretaria de Relações Internacionais do Estado de São Paulo. Os assuntos serão alinhados e

discutidos no âmbito da pasta e da Secretaria Especial de Comunicaçáo e poderão pautar agendas e

compromissos do secretiário Esses profissionais também cuidarão da criação de sugestões e

coberturas de eventos e de seus respectivos planejamentos. Também ftcaút a cargo destes

profissionais a redação de artigos a serem assinados por gestores da pasta ou outras fontes indicadas

pela pasta.

Gerentes de Pautas, Eventos e Assuntos Especiais: Marian¡ de Araújo Oliveíra Cùza

Douglas Martins de Souza

(

o 2 Jornalistas para Informações e Papers - Manhã/Tarde

Estes profissionais ficarão exclusivamente incumbido para o levantamento de informações relativos

à pasta e aos temas do setor. Além de elaborar papers com dados relevantes e atualizados. O

objetivo é subsidiar o secretário e demais representantes da entidade para as participações em

eventos, reuniões e encontros com a imprensa. Também ficarão incumbidos de envio papers para a

Secretaria de Relações Internacionais do Estado de São Paulo e para Secretaria Especial de

Comunicação. As informações colhidas serão compa¡tilhadas com os demais profissionais da

equipe de assessoria de imprensa.

Jornalista para Banco de Dadosr lnformações e Papers: Enio Lopes Gonçalves

Cláudia CecíIia Ramos

o Av Francisco Matarazzo,1752 conjunto 2308/2309 -
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o 1 Jornalista para Banco de Dados

A pridea manterá um jornalista dedicado ao gerenciamento de informações da Secretaria de

Relações Internacionais do Estado de São Paulo, tendo a incumbência de atualizar o banco de

dados para subsidiar a pasta e a Secretaria Especial de Comunicação, de acordo com suas

demandas. Também produzirá relatórios sobre ações, projetos e serviços e fornecerá, sempre que

necessário, dados importantes para a Secretaria de Relações Internacionais do Estado de São

paulo, oferecendo subsídios, com o olhar jomalístico, para divulgações e atendimentos à imprensa.

Jornalista para Banco de Dados: Rosângela Bezerra da Silva

( ExperÍência da equipe

Mais de 12 anos com nós-eraduac,io

l-F'lávia Gonzalez de Souza Braz

Flávia Gonzalezde Souza Braz é formada em jornalismo pela Universidade Metodista de São Paulo, Flávia

Braz tem MBA em Marketing Digital pela ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing). Realizou

diversos cì¡sos na área, como o Training Program Google Analytics, Gerenciamento de Projetos e

Planejamento de Comunicação em Meios Digitais, entre outros.

Tem experiência em comunicação estratégica na area pública. De setembro de 2007 a fevereiro de 2009

atuou como Coordenadora da Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo.

Foi responsável pela implantação do projeto digital da pasta, reformulando o Portal e criando a estratégia

( Oigitat das redes sociais de um universo de quatro milhões de alunos e cerca de cinco mil escolas, entre

20ll e 2013. Coordenou o setor de Comunicação e Imprensa da Secretaria de Educação do Estado de São

Paulo entre 2013 e2015.

Atuou em campanhas políticas e foi Gerente de Conteúdo na A2ad Comunicação. Participou da

implantação de diversos projetos na área pública e privada. Coordenou algumas campanhas, entre elas o

programa de proteção ao Pedestre da Prefeitura de São Paulo, em 2011, no planejamento estratégico de

redes sociais da CET e SPTrans. Atuou na Assessoria de Imprensa Secretaria de Saúde do Estado de São

paulo, entre 2009 e 2010, e na coordenação da comunicação do Instituto Butantan. Também foi editora de

revistas institucionais da pasta.

passou pelo Dirário do Grande ABC, onde atuou de janeiro a setembro de 2007 como

Av Francisco Mata razza,1752 conjunto 230812309 - Ag
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política. Iniciou a çaneira na Rádio Metropolitana como produtora e assessora de imprensa. Desde

fevereiro de 2016 até o presente momento é Diretora Executiva e Coordenadora de Imprensa da Pridea

Comunicação, responsável pela elaboração e implantação das estratégias de comunicação da Agência.

Além de coordenar e participar de encontos de relacionamentos com representantes da imprensa nacional.

2-Juliana de Sordi Gattone

Juliana de Sordi Gattone formou-se em 2000 em Comunicaçäo Social, com Habilitaçäo em jornalismo.

possui MBA pela F¡ndação Getulio Vargas. A profissional tem ampla experiência nos principais setores -
poder público, grande imprensa, agências e colporações, atua háL 25 anos no mercado desenvolvendo e

( ìiderando projetos de comunicação para diversas areas (saúde, con$lmo, polític4 finismo, laz-er, construção

civil, serviços, varejo).

No poder público foi secret¡íria-adjunta de comunicação na Prefeitura de Santo André. Atuou como

repórter e editora-chefe no Diário do Grande ABC de 2000 a2009.Integrou a equipe de novos projetos no

Grupo Estado de 2010 a2012. Foi gerente de atendimento de relações com a mídia de2012 a2013 na

agência E2MpD pR Comunicações. Na CDN Comunicação, atuou como Gerente de Comunicação de 2015

a20lT.Aindatrabalhou na Máquina Cohn & Wolfe e InnerVoice Comunicação Essencialo ocupando

cargos de gerência e direção de projetos. Na Pridea Comunicação, atualmente, é gerente executiva,

atendendo clientes como o Detran e a Artesp.

Mais de 12 anos sem nés-sraduacão

{ 3-né.io Trujilo Junior

Jornalista profissional há 38 anos, Décio Trujilo Junior formou-se pela Faculdade Cásper Líbero de São

paulo. Fez pós-graduação por intermédio do Curso Master de Jornalismo para Editores pelo Instituto

Internacional de Ciências Sociais (IICS) de São Paulo, em convênio com a Universidad de Navarra

(pamplona/Espanha). Possui ampla experiência em veículos impressos. De 1980 a 1986 atuou como

produtor e editor da Divisão de Publicações Infanto-juvenis da Editora Abril. E de 1988 a 1990 foi editor

do Guia do Estudante da Abril. Foi repórter, chefe de reportagem e editor de Geral das editorias de

educação, saúde, religião, polícia, cidade, ciência, comportamento de 1990 a 1992 tto Jornal da Tarde.

Décio Trujilo Junior atuou ainda como chefe de reportagem no jornal O Estado de S. Paulo como

reportagem e editor de Geral entre os anos de 1992 a 1998. Neste ano ingressou na Gazeta
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foi editor dos cadernos Grande São Paulo e Turismo no período de 1998 a2000. E em 2001 foi chefe de

redação na GazetaMercantil Informações Eletrônicas. Em 2002 voltou a Gazeta Mercantil como editor do

caderno Estado de São Paulo e chefe da editoria Gazpta do Brasil, de economia regional. De janeiro a

agosto de2004, foi editor de política. Também foi editor do Jomal daTarde entre 2007 e2012- Neste

mesmo ano, retomou ao Estado de S. Paulo, como coordenador do projeto do portal do Jornal do Carro. Foi

também chefe de redação da Agência Brasil. Na area pública coordenou a assessoria de imprensa da

Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Est¿do de São Paulo de2004 a2005.

4-Ana Lucia Venerando

I' Ana Lucia Venerando é formada em Comunicação Social em 1987, com habilitação em Jomalismo. Tem

ampla experiência no atendimento de contas públicas e privadas de diversos segmentos, principalmente nas

areas de Educação e Cultura. De 1997 a 2010, foi assessora de imprensa da Secretaria de Estadual de

Educação, atuando no atendimento à imprensa de todo o País e na divulgação dos progr¿lmas da pasta, além

de produzir conteúdo editorial (releases, notas, artigos e texto para o site).

Também trabalhou como revisora e repórter da Editora Técnica Especializada, empresa responsável pelas

revistas..Carga & Transporte" e"4x4 OffRoad". Também atuou como repórter no jornal Di¿írio do Grande

ABC nas editorias de Cidade, Geral, Polícia e Cultura, de 1996 a 1997. Desde 2010, trabalha na Pridea

Comunicação como gerente de relações com a mídia. Responsável pelo gerenciamento de clientes da

Agência, como por exemplo da Oryanzação Social Amigos da Arte, Organização Social ligada à

Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.

S-Marcelo Moreira da Silva

Marcelo Moreira da Silva formou-se em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo, pela

Faculdade de Comunicação Social Casper Líbero, em 1990. O profissional atuou em importantes veículos

de imprensa, entre eles no jornal Folha de S. Paulo, como repórter e editor assistente de editorias como

Economia e política. Trabalhou n¿rs mesmas editorias no Grupo O Estado de S. Paulo. Também foi editor-

executivo do extinto jornal GazetaMercantil, atuando nos cademos Nacional e Economia. Foi ainda editor-

executivo do jornal Diário do Grande ABC. Na TV Gazeta, foi editor do programa "Dinheiro Vivo". O

jornalista foi premiado pela Info Exame 2000 de melhor serviço WAP, Top 3, na categoria

2001 e Top 10 na categorialazer e serviços do Ibest 2001.
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6-Enio Lucciola Lopes Gonçalves

Formado em Comunicação Social, com habilttaçáo em Jornalismo pela Universidade Católica de

pemambuco, Enio Lucciola atuou como repórter na Rrâdio e TV Educativa. Teve a mesma função no SBT.

Também foi repórter sênior da TV Globo e chefe de reportagem na Fundação Padre Anchieta. O

profissional, tem portanto, ampla experiência na área de emissora de TV em levantamento de pautas,

reportagens. Também foi coordenador da equipe da assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança

Pública do Estado de São Paulo.

( I)e8 a 12 anos sem pós-eraduacão

7- Cláudia CecíIia Ramos

Cláudia Cecília Ramos é formada em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco (Unicap),

concluído em 2001. Entre 2000 e 2001 trabalhou como assessora de imprensa da TIM, Casa Cor e TV

Globo. No período de 2001 a 2005 atuou no jornal Folha de Pernambuco como editora assistente da Coluna

Em Foco (poder, política, economi4 eventos) e repórter nas editorias de cultura, economia e política. A

profissional também trabalho no Jornal do Commercio, exercendo diversas funções, entre elas, repórter no

segmento de política, economi4 defesa do consumidor. Entre 20ll e 2012 foi editora da coluna social do

jornal Diário de Pemambuco. A jornalista foi repórter de política, editora assistente da Coluna Direto da

Fonte e do Blog.No setor público, Cecília Ramos também tem ampla experiência. Foi Secretária Executiva

de Imprensa, de 2015 a2018, atuando no relacionamento com a imprensa, acompanhamento em viagens;

( produção de conteúdo, interface com as secretarias de Estado; coordenação das gerências de apoio de

comunicação e redes sociais. Além de executar funções como redatora de conteúdo, monitoramento de

redes sociais, interface com a imprensa em campanhas políticas, como por exemplo, a do prefeito Bruno

Covas em2020.

8-Mariana de Araújo Oliveira Calza

Mariana de Araújo Oliveira Calza é jornalista profissional formada pela PUC - Pontifícia Uni

Católica de Campinas em 2000. Entre os anos de 1998 a 1999 iniciou a carreira em redação, como revisora

de textos jornalísticos e publicitiirios. De 2000 a 2001 foi repórter da Folha da Cidade de Itatiba, sendo

responsável também pela edição e fechamento dos Cadernos de Mod4 Cidades e Variedades. Em 2001
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ingressou na áreade Assessoria de Imprensa, onde segue até hoje. Até 2006 atendeu a Secretaria do Estado

dos Transportes, assessorando os órgãos DER (Departamento de Estradas de Rodagem), DAESP

(Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo) e DH (Departamento Hidroviário). Entre os anos de

2006 a 2013 atuou na Prefeitura de Itatiba como responsável pela Assessoria de Imprensa, atendendo às

secretarias de Cultura, Esportes e Turismo; Saúde; Finanças e Negócios Jurídicos. A partir de janeiro de

z1l1,transferiu-se para a assessoria de imprensa do Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Itatiba

e ainda a assessoria direta da primeira-dama e Presidente do Fundo Social.

9-José Eduardo Barella
( José Eduardo Tavares Barella é formado em Comunicação Sociat pela PUC São Paulo em 1986. Ano em

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.

O jornalista atuou como integrante da equipe que recebeu o Prêmio Abril de Jornalismo de 1988'

concedido à editoria por reportagem de capa sobre o Leste Europeu. De 1989 a 2000, foi redator de

matérias sobre política internacional do Jornal da Tarde, pertencente ao gnrpo O Estado de S. Paulo.

Também foi repórter na revista Veja de 2001 a 2006. Esteve à frente de importantes reportagens e

entrevistas sobre política internacional e de temas como ciência" economia, meio ambiente, religião,

esporte, saúde e tecnologia. O profissional produziu cerca de 150 matérias assinadas, três delas capa da

revista. Foi enviado especial para ? Colômbia e a Bolívi4 para apuração de matérias especiais. Vencedor

do Prêmio Abril de 2003,pela entrevista com o dissidente cubano Oswaldo Payâ.

(

I)e 4 a I anos com pós-eraduacão

10-Rosângela Bezerra da Silva

Rosângela Bezenaé formada em Comunicação Social, com Habilitação em Jornalismo, pela Universidade

Metodista. possui pós-graduação em Comunicação Organizacional e Relações Públicas - Faculdade Casper

Líbero. A profissional possui experiência em cobertura de grandes eventos, como por exemplo, Jogos

Olímpicos de Sydney (2000) como assessora de imprensa da marca Pão de Açúcar. Também possui

experiência nas áreas de economia, finanças, negócios, varejo, consumo, seguros, saúde, esportes, culttra,

política, responsabilidade social, entre outras. Atualmente é executivo de relações com a

Comunicação.
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I)e 4 a Sanos sem pós-sraduação

ll-Douglas Martins de Souza

Douglas Martins tem formação acadêmica em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo, pela

Universidade Nove de Julho, em 2008. Durante sua trajetória profissional realizou atividades de

comunicação por onde passou durante sua trajetória profissional. Também atuou em campanha política

desenvolvendo estratégias de divulgação, produção de

conteúdo,releases, mailings qualificados e interface di¿iria com jornalistas de cobertura política. Atualmente

é gerente de mídia na Agência Pridea. De 2008 a2013, foi assessor de imprensa da Secretaria da Segurança

í ¿úUli"u do Estado de São Paulo, uma das maiores secretarias de estado. Dentre as atividades realizadas,

podem ser elencadas toda a interlocução com a imprensa, apuração de informações junto as repartições

policiais e autoridades da iárea, desenvolvimento de ações para divulgação de políticas públicas na área de

Segurança, contato diário para alinhamento de estratégias com a equipe da comunicação do Govemo do

Estado, briefing para eventos, gerenciamento de crise, acompanhamento e intervençäo imediata juntos aos

veículos de imprensapararespostas em tempo real sobre a Secretaria" follow-up para coletivas de imprensa

e cobertura em eventos para produção de conteúdo publicado no site institucional. E entre 2Aß a 2018, foi

gerente de atendimento passando a executivo de comunicação na assessoria de imprensa da mesma pasta

est¿dual.

l2-Thais Helena Eggert Olenk
( Ihui, Helena Eggert Olenk formou-se em Comunicação Social, em Jornalismo, pela UniFiamFaam Centro

Universitario. A jornalista tem vasta experiência em emissoras de TV. Em 2007 ngressou na TV

Bandeirantes, onde desenvolveu pautas do Jomal da Band e do Jomal da Noite. Além da elaboração de

conteúdos sobre comportanìento, políticq economi4 educação, saúde e serviços. De 2009 a2016 frabalhou

no SBT no programa Conexão Repórter. Foi chefe de produção, responsável pelo encaminhamento e

orientação de produtores, para captação de conteúdo externo, organrzaçäo de orçamento para reportagens

nacionais e internacionais, controles de equipe de reportagem, gravações de entrevistas e cabeças de

abertura do programa nos estudios da emissora, além de editora de textos. Também foi produtora do

programa Domingo Espetacular na TV Record. De 2009 a2016 trabalhou no SBT como chefe de produção

Conexão Repórter, sendo responsável pelo encaminhamento, orientação de produtores para
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conteúdo extemo, controle de equipes de reportagem, gravações de entrevistas e cabeças de abertura do

programa nos estudios da emissora. Também tem amplo konw-how na átrea pública. Foi assessora de

imprensa da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo e coordenadora de comunicação da Secretaria

Municipal de Saúde de São Paulo.

São Paulo, 13 de janeirc de2022.
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