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a) Relação nominal dos seus principais clientes à época da licitação, com a 

especificação do inicio de atendimento de cada um deles: 

1. PREFEITURA DE SÃO PAULO 
CIDADE DDE 
SAO PAULO Periodo de atendimento: marçol/2007 até a presente data. 

2. GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 

GOVERNO 
DO ESTADO DO PARANA 

Periodo de atendimento: setembro/2017 até a presente data. 

3. APPA-Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina 

Periodo de atendimento: fevereiro/2020 até a presente data. DO PARANÁ 
oaisiCA INTELTONTE 

4. COPEL- Companhia Paranaense de Energia 

cOPEL Periodo de atendimento: fevereiro/2021 até a presente data. Pura Enengia 

5. COMPAGAS - Companhia Paranaense de Gás 

Periodo de atendimento: maio/2019 até a presente data. cOMPAGAS 
Companhia Paranaense de Gas 

GASNatura 

6. INSTITUTO ÁGUA E TERRA 

INSTITUTO ÁGUA E TERRA Periodo de atendimento: maio/2020 até a presente data. 

7. CDHU- Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São 
Paulo 

CDHU Periodo de atendimento: setembro/2021 até a presente data 
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b) A quantificação ea qualificação, sob a forma de curriculo resumido- contendo, 

no minimo, nome, formação e experiência dos profissionais que poderäo ser 
colocados à disposição da execução do contrato, discriminando-se as áreas de 
estudo e planejamento, criação on-line e off-line, produção de rádio, TV, cinema, 
internet, produção gráfica, midia e atendimento: 

A Lua está presente nos Estados de São Paulo e Paraná, em escritórios com estruturas 
completas e equipes experientes para proporcionar um atendimento integral, 
comprometido com o resultado dos nossos clientes. 

Apresentamos, abaixo, os 32 profissionais que fazem parte do quadro de colaboradores 
da agência e que poderão ser colocados à disposição da execução do contrato para 
atender a Secretaria da Comunicação Social e da Cultura. 

Vale ressaltar que tais profissionais listados possuem grande experiência e estarão em 

constante treinamento para o melhor desempenho das suas funçôes. 

Nome 
Daniel Sena 

Departamento 
Diretoria 

Cargo 
Diretor de Operações 

João Brito Atendimento Diretor de Atendimento 

Giovanna Túlio Atendimento Coordenadora de Atendimento 

Larissa B6llico Atendimento Atendimento 

Vitória Lima Atendimento Atendimento

Estudo, Planejamento e Pesquisa Diretora de Estudo, Planejamento 
e Pesquisa 

Cynthia Beltrão 

Estudo, Planejamento e Pesquisa Gerente de Estudo, Planejamento 

e Pesquisa 
Diretor de Criação 

Renata Menezes 

Humberto Montenegro Criação 

Fernando Freitas Criação Vice-Presidente de Criação 

Caio Grafietti Criação Diretor de Arte Off-Line 

André Pessoa Criação Redator 

Criação Diretor de Arte 
Albérico Bini 

João Saraiva Criação Redator 

Diretor de Arte On-Line 
Fernando de Castro Criação On-Line 

Redator 
Ricardo Santiago Criação 

Criação Redatora Digital 
Karina Carvalho 
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João Gilberto Cração Arte-Finalista 

Maico Melo Criação Arte-Finalista 

Rosemeire Pedroso Produção Grafica Gerente de Produção 

Carolina Ursaia Produtora Executiva Produção rädio, TV, cinema e 
intemet 

Edson Tartaia Coordenador de Produção Produção ràdio, TV, cinema e 
intemet 

Vera Massabki Midia Diretora de Midia 

Kleber de Oliviera Midia Gerente de Midia 

Veronica Doetzer Midia Coordenadora de Midia 

Scarlat Santos Midia Midia On-Line 

Camila Duarte Midia Checking 

José Fernando Mello Midia Analista de Dados 

Financeiro Diretora Financeira Rita Ribeiro 

Financeiro Gerente Financeiro 
André Silva 

Financeiro Assistente Financeiro 
Mayara Wettermann 

Financeiro Assistente Financeiro 
José Carlos Cardoso 

Auxiliar Financeiro Financeiro Beatriz Gonçalves 
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Area: Diretoria 

Daniel Sena 
Diretor de Operações 

Formação acadêmica 
Graduado em Administração de Empresas pela UPE (Universidade de Pernambuco), com 
honras pelo trabalho desenvolvido como consultor júnior, MBA em Marketing pela mesma 
instituição, MBA em Gestão de Projetos pelo lBMEC (Instituto Brasileiro de Mercado de 
Capitais), especialização em Planejamento/Ferramentas de Gestão, Monitoramento e 
Controle pelo INDG (Instituto Nacional de Desenvolvimento Gerencial), atual Falconi 
Consultores, e curso de Desenvolvimento de Equipes pela Berlin School of Creative 

Leadership 
Experiência profissional 
Iniciou a vida profissional como consultor organizacional, tendo há mais de 12 anos 

migrado para o mercado de publicidade e propaganda. Já passou por grandes agências, 
como RGA, Blackninja Comunicação, DM/Blackninja, Companhia de Comunicação e 

Publicidade, em São Paulo e Pernambuco. Em 2015, o modelo de gestão 

implementou ganhou o prêmio GPTW (Great Place To Work) entre as três melhores 

agências para trabalhar do Brasil e, atualmente, compõe a equipe da Lua Propaganda. 
Atendeu clientes de grandes portes, como GM - General Motors, Vivo-Telefônica, CPTM, 

Detran-SP, Governo do Estado de Pernambuco, JBS (Vigor Grego), Prefeitura do Recife 
Sesi/Senai-SP, Fiesp-SP, Coca-Cola Company, Odebrecht Empreendimentos, Nestlé 
Danone, Merz (laboratório farmacêutico), Coren-SP, Prefeitura de São Paulo, Governo do 

Estado do Paraná, Dersa, Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers) 

Eletropaulo, CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de 

São Paulo), Governo do Estado de São Paulo, Metrô-SP, Ministério da Saúde, Heineken, 

entre outros 

que 

Nos principais trabalhos que coordenou, gerenciou grandes verbas, 
265.000.000,00 para a Prefeitura de São Paulo, entre os anos de 2017 e 2022, RS 

375.000,00 para o Metrô-SP, no ano de 2017, RS 64.000.000,00 para o Governo do 

Estado de São Paulo, entre os anos de 2017 e 2018, RS 3.355.000,00 para a Vitacon 

S.A., entre os anos de 2017 e 2019, e RS 107.000.000,00 para o Governo do Estado do 

Paraná, entre os anos de 2017 e 2022. 

como R$ 
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Área: Atendimento 

João Brito 
Diretor de Atendimento 

Formação acadêmica 
Formado em Comunicação Social (Publicidade e Propaganda) pela Universidade Católica 
de Salvador, com pós-graduação pela ESPM (Escola Superior de Propaganda e 

Marketing de São Paulo), em Ciências Sociais Aplicadas ao Consumo, e extensão em 
Planejamento de Comunicação, pela Miami Ad School São Paulo, e Planejamento de 

Midias Digitais pela Fundação Getulio Vargas. 

Experiência profissional 
Publicitário com 15 anos de experiência na gestão de contas de médio e grande portes 
dos mais diversos segmentos de mercado: varejo (Pernambucanas, Carrefour, Insinuante 
e Lojas Maia), administração pública (Governo do Estado de São Paulo, Prefeitura de São 
Paulo e Prefeitura de Salvador), indústria (Sadia e Procter &Gamble) e imobiliário 
(Vitacon e Klabin Segal), Vitacon, Eletropaulo, Abrasce (Associação Brasileira de 
Shopping Centers), CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do 
Estado de São Paulo), tendo passado por grandes agências do mercado, como: F/Nazca. 
JWT, Neogama/BBH e Propeg 

Nos principais trabalhos que coordenou, lidou com a liberação e gerenciamento de 
grandes verbas, como R$ 276.000.000,00 para a Prefeitura de São Paulo, entre os anos 
de 2016 e 2022, RS 375.000,00 para o Metrô-SP, no ano de 2017, RS 84.000.000,00 para 
o Governo do Estado de São Paulo, entre os anos de 2016 e 2018, R$ 3.355.000,00 para 
a Vitacon SA., entre os anos de 2017 e 2019, e R$ 107.000.000,00 para o Governo do 
Estado do Paraná, entre os anos de 2017 e 2022 
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Area: Atendimento 

Gíovanna Túlio 
Coordenadora de Atendimento 

Formação académica 
Graduada em Comunicaçáo Social pela Universidade do Vale do Itajaí (Univali), e pós 
graduanda em Planejarmento de Comunicação Integrada pelo Centro Universitário 
Internacional (Uninter) 

Experiência profissional 
Há 12 anos, atua no mercado como executiva de marketing e cormunicaçáo, com vasta 
experiencia em comunicaçáo pública nas áreas de planejamento estratégico e 
Coordenação. No mercado publicitário, atuou na gestáo de contas públicas e privadas de 
todos os portes e segmentos. Entre os principais clientes atendidos, estäo o Governo do 
Estado do Paraná, Sebrae/PR, Senac/PR, Sesc/PR, Neodent, Faculdade llapeo, Rede 
Condor de Supermercados, Prefeitura de Ponta Grossa, Prefeitura de Almirante 
Tamandaré, entre outros 
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Área: Atendimento 

Larissa Bóllico 
Atendimento 

Formação acadèmicaa 
Graduada em Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e Propaganda. pela 
Pontificia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) e pós-graduanda pela FAE em 

Marketing Digital. 

Experiência profissional 
Publicitária com dez anos de experiência na gestäo de contas de médio e grande portes 
dos mais diversos segmentos de mercado: varejo (Farmácia Nissei e Supermercado 
Festval), administração pública (Governo do Estado do Paraná, Prefeitura de Curitiba, 
Senac Paraná, Sesc Paraná, Sebrae Paraná e Portos do Paraná), indústria (O Boticário, 
Brado Logistica, Bottero, Bergerson e Masisa) e educação (Grupo Positivo e Faculdade 
llapeo), Prefeitura de São Paulo e CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 
Urbano do Estado de Säo Paulo), tendo passado por agências, como: Master, Getz, Taste 
e CCZ 

9 

lua.agRua Filencio Ramos, 195, conjunto 126 Vils Olnpie, Sto Pulo/SP A Candido da Abreu 776. conjn 1001 EP. 80530-000 



Área: Atendimento 

Vitória Cristina Araujo Lima 
Atendimento 

Formação acadêmica 
Formada em Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e Propaganda, pelo 
Centro Universitário Belas Artes de São Paulo (Febasp), com especialização em 
Marketing Digital pela Digital House Coding School. 

Experiência profissional 
Desde 2018 no mercado publicitário, desenvolve e acompanha todo o processo de 
campanhas junto aos respectivos clientes, como: Vitacon Participações S.A., Abrasce 
(Associação Brasileira de Shopping Centers), Dersa, Governo do Estado do Paraná,
APPA (Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina), Companhia Paranaense de 
Energia, Companhia Paranaense de Gás, Prefeitura Municipal de São Paulo, CDHUU 
(Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo). 
Realiza a interlocução entre o cliente e os diversos departamentos da agência. 
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Area: Estudo, Planejamento e Pesquisa 

Cynthia Belträo 
Diretora de Estudo, Planejamento e Pesquisa 

Formação académica 
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal de Pemambuco (UFre). com 
especialzação em Gesão de Comunicaçãoe Markeing 

Experiencia profissional 
Publicitária com mais de 12 anos de experiència na área. é especalista em planejamento 
de marketing e comunicação para grandes cientes públicos, como Prefetura de Säo 
Paulo, Coverno do Estado do Paraná, Portos do Paraná, Companhia Paranaense de 
Energa e CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de 
São Paulo). Também realizou trabalhos para os dietes: Governo do Estado de 
Pernambuco Chesf e Mercedes-Benz Conguistou prêmios como Neurónio e 
Profissionais do Ano coma campanha Queimadas", da Chesf 
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Area: Estudo, Planejamento e Pesquisa 

Renata Menezes 
Gerente de Estudo, Planejamento e Pesquisa 

Formação acadêmica 
Graduada em Comunicação Social pela Universidade Católica de Pernambuco 

Experiência profissional 
Publicitária com mais de 26 anos de experiência na área de comunicação. Trabalhou no 

marketing do Minas Shopping e do Shopping Guararapes. E também na construção de 

marcas, como: Instituto Ayrton Senna, Sadia, Alpargatas, VR (Vale-Refeição), Natura, 

Fiesp e Banco Bamerindus. Além disso, trabalhou na Propeg Nordeste e Martpet 

Comunicação, nos departamentos de criação e atendimento. Sócia-fundadora e diretora- 

executiva da empresa Novva - Novos Valores em Comunicação, uma empresa de 

inteligência em comunicação e marketing. Atendeu clientes como: Prefeitura de Såo 

Paulo, Governo do Estado do Paraná, entre outros 
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Area: Criação 

Humberto Montenegro 
Diretor de Criação 

Formação acadêmica 
Graduado em Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e Propaganda, pela 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 

Experiência profissional 
Publicitário com mais de 19 anos de experiência na área de comunicação, atuando 
sempre na área de criação de campanhas e marcas. Também possui larga experiência 
como Diretor de Criação pela Ampla Comunicação e Aporte. Trabalhou criando e 

gerenciando trabalhos para o Shopping Center Recife, Queiroz Galvão, Café São Braz, 
Governo do Estado de Pernambuco e do Espirito Santo, Pitu, Ferreira Costa, Vitarella, 
Prefeitura de São Paulo, Vitacon Participações S.A., Governo do Estado do Paraná, 
APPA (Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina), Companhia Paranaense de 

Energia, Companhia Paranaense de Gás e Prefeitura Municipal de São Paulo, CDHU 
(Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo), entre 
outros. 
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Área: Criação 

Fernando Freitas 
Vice-Presidente de Criação 

Formação acadêmica 
Graduado em Comunicação Social, com habiltação em Publicidade e Propaganda e 

Relações Públicas, pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP). 

Experiência profissional 
Publicitário com mais de 15 anos de experiência na área de criação como redator 
Atendeu diversos clientes, como: Metrô-SP, Eletropalo, Governo do Estado do Paraná, 
Governo do Estado de São Paulo, Prefeitura de São Paulo, CDHU (Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo) Vitacon Participações 
SA, BMW, Banco Santander, 1BM, Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão, Sadia, 
Procter & Gamble, American Express, Allianz Group, Caminhões Mercedes Benz, MSC 

Cruzeiros, Uninove, GSK e DHL. 

Também foi roteirista de videos na TG Video e Cinema, finalista do Young Creatives 
London International Awards (2006), segundo colocado no prêmio Jóvenes Creativos do 
FIAP (2006), ganhador do Leo Burnett GPC 7+ (2013) e Leo Burnett 8 Ball (2014), com 

trabalhos selecionados pelo Anuário do Clube de Criação de São Paulo e pela Revista da 

Criação do Jornal Meio&Mensagem.
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Área: Criação 

Caio Grafietti 
Diretor de Arte Off-Line 

Formação acadêmica 
Graduado em Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e Propaganda, pela 

Universidade Anhembi Morumbi. 

Experiência profissional 
Publicitário com mais de 25 anos de experiência em propaganda. Atendeu clientes commo: 

O Estado de S. Paulo, Banco Santander, Unilever, Grupo Pão de Açúcar, Nissan, Adidas,

Caixa Econômica Federal, Pedigree, Tim, Hyundai, AACD, Governo de São Paulo, 

Sabesp, Prefeitura de São Paulo, Mercedes-Benz, Bic, Polenghi, Gafisa, Governo do 

Estado do Paraná, CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do 

Estado de São Paulo), Copel, entre outros. 

Recebeu alguns dos principais prêmios nacionais e internacionais, como Cannes Lions, 
New York Festival, Fiap, Clube de Criação de São Paulo, Effie Awards e Colunistas 
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Área: Criação 

André Pessoa 
Redator 

Formação acadêmica 
Graduado em Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e Propaganda, pela Universidade Católica de Salvador (PUC) 
Experiência profissional 
Publicitário com mais de 25 anos de experiência em propaganda. Durante esse periodo, 
atuou como redator e copywriter. Já trabalhou em diversas agências, como Nova SB, 
Ogivy, Propeg, Havas Worldwide, Fischer America, ldeia 3 e DM9, atendendo diversos 
clientes, como Aché Pharmaceuticals, Bristol-Myers Squibb, Takeda Pharmaceuticals 
Johnson& Johnson, Reckitt Benckiser, Unicef, OMS (Organização Mundial da Saúde), 
Claro, Telefónica, TIM, Vivo, ABlnBev, Heineken, Citroen, Concessionárias Ford, Honda 
Automóveis e Motos, Banco ltaú, Caixa Banco, Loteria da Caixa, Valor Económico 
Panasonic, Philips, Accor Hotels, Latam Airlines, Ministério da Saüde, Apex, BNDES 
Febraban, MPU, Metrô-SP, Detran, Sabesp, Governo de São Paulo, Prefeitura de São 
Paulo, Copel, CHDU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado 
de São Paulo), Governo do Paraná, entre outros. 
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Área: Criação 

Albérico Bini 
Diretor de Arte 

Formação acadêmica 
Graduado em Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e Propaganda, pela 

Faculdade Campo Real (Guarapuava-PR) e pós-graduado em Comunicação Audiovisual 

pela PUC-PR. 

Experiência profissional 
Publicitario com mais de 14 anos de experiência na área de comunicação. Durante a 

carreira, conquistou prêmios no Brasil e no exterior, como: Cannes, One Show, El Ojo de 

beroamérica, London Internacional Awards, além de CCSP e CCPR. Possui experiência 
como Head of Art. Atendeu clientes, como: Banco do Brasil, Tim, Oi, Volvo, Rede Condor 

Petrobras, Governo do Paraná, Prefeitura de Curitiba, Prefeitura de São Paulo, Jovem 

Pan, Gazeta do Povo e RPC e atuou em grandes agências do Paraná, como Master, CCZ 

e Vivas. 
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Área: Criação 

João Saraiva 
Redator 

Formação acadêmica 

Graduado em Comunicação Social pela UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte) e pós-graduado em Marketing Estratégico pela Uni-RN (Universidade Rio Grande 

do Norte). 

Experiencia profissional 
Publicitário com mais de 24 anos de experiência em propaganda, redigiu e conceituou 

campanhas para grandes anunciantes e contas públicas. E professor licenciado de 

Criação Publicitária e Planejamento. Durante a carreira, foi vencedor de vários festivais de 

cnatividade regional, nacional e internacional, como Profissionais do Ano, da Rede Globo, 

em 2014. Atendeu clientes como: Governo do Estado de São Paulo, Governo do Estado 

de Pernambuco, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Furnas, Metro do Rio de 

Janeiro, Infraero, Cruz Vermelha, Prefeitura Municipal do Recife, Prefeitura Municipal de 

João Pessoa, Centerplex, Minhoto, Tim, Globo Nordeste, Diário de Pernambuco, 

Capricche, Prefeitura de São Paulo, entre outros. 
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Área: Criação On-Line 

Fernando de Castro 
Diretor de Arte On-Line 

Formação acadêmica 

Graduado em Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e Propaganda, pela 

Universidade de Uberaba e cursando Design de Interiores na Ebac (Escola Britanica de 

Artes e Criatividade). 

Experiência profissional 
Publicitario com 15 anos de experiência na área de criação de contas de médio e grande 

portes dos mais diversos segmentos de mercado: administração pública Ministêrio das 

Comunicações, Ministério da Saúde, Ministério das Cidades, Ministério do Esporte, 

Ministério da Cidadania, Supremo Tribunal Federal, Correios, Banco do Brasil, Caixa 

Economica Federal, Governo de Brasilia, Terracap, BNDS, Governo do Estado do Rio de 

Janeiro, Sebrae, Prefeitura de São Paulo, CDHU (Companhia do Desenvolvimento 

Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo), Governo do Paraná. Indústria L'Oréal 

de Paris, Garnier, Richester, Vodol Prevent, e ONGs Safernet, Unicef, WWF. 
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Área: Criação 

Ricardo Santiago 
Redator 

Formação acadêmica 
Graduado em Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e Propaganda, pela
UFPE (Universidade Federal de Pernambuco). 

Experiência profissional 
Profissional com mais de 20 anos de experiência em propaganda, criou e dirigiu 
campanhas para grandes anunciantes e contas públicas, como: Nestlé, TIM Nordeste, 

hevrolet - sendo o autor do primeiro projeto de naming rights da marca 

de shows em Pernambuco Governo de Pernambuco, Prefeitura do Recife, Governo do 

Amapá, Governo de Alagoas, Governo do Paraná, Portos de Paranaguá e Antonina, 
Prefeitura de São Paulo, entre outros. Também recebeu reconhecimento pelo trabalho 
criativo em festivais de alcance nacional e internacional, como Prêmio Anuário do Clube 
de Criação de São Paulo, ACT Responsible - Black Expo from Cannes to Rio (do Festival 
de Cannes) e 200 Best Adsto Savethe World, da Lürzer's Archive, revista de referência 

mundial em propaganda. 

ara uma casa 
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Area: Criação 

Karina Carvalho 
Redatora Digital 

Formação acadêmica 
Graduada em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE) e pós-graduada em Comunicação e Marketing em Midias Digtais pela 
Universidade Estácio, onde aprimorou técnicas de conteúdos de planejamento, 
desenvolvimento e arquitetura da informação. 

Experiência profissional 
Publicitária com 15 anos de profissäo, atuou nas diversas áreas da publicidade como 
redatora e analista digital. Realizou trabalhos para Nestlé, General Motors, Odebrecht, 
Carrefour, Governo de Pernambuco, Prefeituras do Jaboat�o do Guararapes, Ipojuca, 
Paulista e do Recife, Copergás, Construtora Dallas, Imobiliária Recife, Shopping Plaza, 
Banco Gerador, Rede Banorte Matriz, Prefeitura de São Paulo, Governo do Estado do 

Paraná, entre outros. 
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Área: Criação 

João Gilberto 
Arte-Finalista 

Formação acadêmica 
Tecnólogo em Computação Gráfica pela Takano Fotolito e Gráfica 

Experiência profissional 
Atua há mais de 20 anos no mercado publicitário, tendo iniciado a carreira como operador 
de programas em computação gráfica. Em seguida, migrou para a área de criação como 
arte-finalista, passando pelas agências Newcomm Bates, New Style, Ogilvy e Lua. 
Atendeu diversos clientes, como: Claro, Motorola, Unilever, Gerdau, Pantene, Governo do 
Estado de São Paulo, Prefeitura de São Paulo, Lifan Motors, AES Eletropaulo, entre 

outros. 
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Area: Criação 

Maico Melo 
Arte-Finalista 

Formação acadêmica 
Graduado em Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e Propaganda, pela 
PUC-PR 

Experiência profissional 
Atua há mais de 15 anos no mercado com projetos de comunicação envolvendo criação, 
finalização e tratamento de imagens para campanhas impressas e digitais, pa9sando 

pelas seguintes agências: Candy Shop, Heads Propaganda, GETZ, EKclam e Ponto Z, 

Atendeu diversos clientes, como: Prefeitura de São Paulo, Dersa, Governo do Estado de 

São Paulo, Governo do Estado do Paraná, Administração dos Portos de Paranaguá e 

Antonina, Companhia Paranaense de Energia, Companhia Paranaense de Gás, Dersa, 
CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo) 
Vitacon S.A., Caixa Econômica Federal, Claro, Volvo, Electrolux, Prefeitura de Curitiba, 

entre outros 
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Area: Produção Gráfica 

Rosemeire Pedroso 
Gerente de Produção 

Formação acadèmica 
Graduada em Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e Propaganda, pela 
Universidade de Mogi das Cruzes. 

Experiència profissional 
Com mais de 17 anos de carreira na área de comunicação em agências de publicidade e 
propaganda, possui experiência em Produção, com ampla atuação em editoras e 

agências de propaganda, como Editora Meio& Mensagem e Saviezza Propaganda, 
atendendo os clientes: GE, Dako, Dow Agrosciences, Merial, entre outros. Destaca-seo 
prêmio POPPAI 2001 para Totem PDV Merial. Na Editora DCL, supervisionou produções 
no mercado nacional e no exterior. Recebeu o Prêmio Fernando Pini 2008 na categoria 
Livro Infantil. Em 2015, colaborou na pesquisa e orientação para a produção de Livro 
Didático em Artes, editado pela FTD, que foi premiado com o 3° lugar no Prêmio Jabuti. 
Gerenciou o GT Produção da Rede SPADAG e foi membro do GT Produção da Sinapro 
SP. Atendeu clientes, como: Governo do Estado de São Paulo, Weber Saint-Gobain, 
ESPM, Ajinomoto, Prefeitura de São Paulo, Pontal, Besni, CPTM, Merz, Detran-SP, 
Ministério da Saúde, Metrô-SP, Grupo Ceuma, Conselho Federal de Quimica e Cursos 

Evolute 
Nos principais trabalhos que coordenou, lidou com a liberação e gerenciamento de 
grandes verbas, como RS 180.000.000,00 para a Prefeitura de São Paulo, entre os anos 
de 2019 e 2022. 
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Area: Produ~ao de Radio, TV, Cinema e Internet 

Carolina Ursa1a Pires 
Produtora Executiva 

Forma~ao academ1ca 

Graduada em Comunica9ao Social, com habl11ta9ao em Public1dade e Propaganda pela 

Pont1fic1a Univers,dade Cat61ica de Sao Paulo. 

Experiencia profissional 

Possu, ma,s de 18 anos de expenenc1a profissional, tendo atuado em produtoras de video 

e agenc1as de public1dade Com vasto conhec1mento na area aud1ov1sual, comp6s a 

equ,pe das ma1ores produtoras do mercado, como GW Comunica9ao, Vapt, Avalanche, 

Repubhka F1lmes e Mfxe. Na sua diversificada expenenc1a, atendeu cl1entes como GNT 

coordenando a produ9ao execut,va do programa Saia Justa, programas do Canal Futura e 

na produ9ao de importantes filmes publicitanos para o Governo do Estado de Sao Paulo, 

Prefe,tura de Sao Paulo, entre outros 
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Area: Produ~o de Radio, TV, Cinema e Internet 

Edson Tartaia 
Coordenador de Produc;ao 

Fonna~o academ1ca 
G-aauaoo em Comun cac;ao Social com bacharelado em Pubhcidade e Propaganda pelo 
Certro U11-.ers1tano Posatavo 

Ex.periencia profissional 
P1.,o otano com 20 anos de experiencia na gestao de produyao graftca, RTVC e produto 
eM CO'ltas de med10 e grande portes de diversos segmentos coma automobilistico 
Renau t. N ssan) telefoma (TIM GVT) ahment1cio (Ferrero Rocher) e outras marcas (0 

Botcarto D sney Brasil) Tenda passado par grandes agenc1as do mercado, coma Grey 
.M~ Repense, Komm e OpusMultipla 
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Area: Midia 

Vera Massabk1 
D1retora de Mid,a 

Fonna~ao academica 

Graduada em Comunrca9ao Social com habilitayao em Pubhc1dade e Propaganda, pela 

Un vers dade Anhembr Morumb1, com cert1ficayao em Marketing Drgrtal e Redes Soc1a1s, 

pela Sao Paulo Digital School e Tecnrcas de Apresentayao, pelo Grupo de Midia de Sao 

Paulo 

Experienc,a profissional 
Possu, mars de 17 anos de expenencra na area de mid1a, na qual atendeu clrentes de 

d versos segmentos de atua9ao come ahmentos comun1cayao educayao governos 

estadual (Secom - Metro - CPTM - Detran), Municipal (Sao Paulo Tunsmo e Prefe,tura 

de Sao Paulo) e federal (M1nrsteno da Saude) , h1g1ene hotelana moda laborat6no 

farmaceut1co mercado financerro companhra aerea, 1ndustna de bnnquedos 1mob1hano e 

vareJo 
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Aroa: Midia 

Klobor do Ohvoira 
Goronto de Mld,a 

Forma~ao acadomica 
Graduado em Comunica9ao Social, com hab11ita9ao em Public1dade e Propaganda, pela 
Faculdade de Boa V1agem 

Exporiencia profissional 
Pubhcitano com ma1s de 20 anos de experienc1a, sendo responsavel pelo planeJamento 
estrateg1co e tat1co de mld1a Possu1 experienc1a na gestao de mld1as on e off Atendeu 
diversos clientes como Governo do Estado de Pernambuco, Prefe1tura de Jaboatao dos 
Guararapes Prefe1tura do Recife, Prefe1tura de Sao Paulo, Dersa, Govemo do Estado de 
Sao Paulo Governo do Estado do Parana, Administra9ao dos Portos de Paranagua e 
Antonina Companh1a Paranaense de Energia, Companhia Paranaense de Gas, Dersa, 
COHU (Companh1a de Oesenvolv1mento Hab1tac1onal e Urbano do Estado de Sao Paulo), 
V1tacon Part1c1pa9oes S A , entre outros 
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Area: Midia 

Veronica Doetzer 
Coordenadora de Midia 

Forma9ao academica 
Graduada em Comuntca9ao Social, com habilita9ao em Public1dade e Propaganda, pela 
Un verstdade Catoltca do Parana, com p6s-gradua9ao em Marketing pela FAE (Faculdade 
de Administrayao e Econom1a) 

Experiencia profissional 
Publicitaria com 20 anos de experiencia na area de planeJamento estrateg1co e tatico de 
midia. operayao de campanhas e coordenai;:ao de equ1pe, de clientes dos mats diversos 
segmentos do mercado. vareJo (Carrefour. GM}, adm1ntstra9ao pubhca (Governo do 
Estado do Parana, Copel, Prefettura de Sao Paulo, Admintstra9ao dos Portos de 
Paranagua e Antonina) tndustna (OAF Caminhoes, Grupo Dasa, Volvo, 0 Boticano) e 
mobiliario (Macodesc, Tecnisa), tendo passado por agenc1as do mercado como 
Repense, OpusMultipla, G/PAC e CCZ. 
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Area: Midia 

Scarlat Santos 
Midia On-Line 

Forma~ao academica 
Graduada em Comunica9ao Social, com bacharelado em Publlc1dade e Propaganda, pelo 
Centro Univers1tario Internacional Uninter 

Experiencia profissional 
Publlcitaria com expenenc1a na gestao de midias on e off de contas de media e grande 
portes dos ma1s d1versos segmentos do mercado, coma. vareJo (Shoppings Curitiba e 
James Delivery, Grupo RIC), adm1n1stra9ao publlca (Governo do Parana, Prefeitura de 
Sao Paulo, Adm1n1stra9ao dos Portes de Paranagua e Antonina), entre outros 
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Area: Midia 

Camila Duarte 
Checking 

Forma~ao Academica 
Graduada em Admm1slra,;ao Comerc1al e Gestao F1nance1ra pela Cetesc. 

Ex.periencia profissional 
Com expenencia de do1s anos na area de checking de m1d1a, atua na conferencia de 
documentos comprovantes e notas fisca1s Durante sua expenencia profiss1onal, atendeu 
d1versos chentes coma O Bottcario, Shopping Mueller, Fnmesa, Unimed, M6veis Campo 
Largo SECC (Secretana de Estado da Comunica9ao e da Cultura do Estado do Parana) 
APPA (Admmrstrayao dos Portes de Paranagua e Antonina), Copel (Companhia 
Paranaense de Energia), Copagaz, COHU (Companh1a de Oesenvolv1mento Habitacional 
e Urbano do Estado de Sao Paulo) entre outros 
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Arca: Midia 

Joso Fernando Mello 
Anahsta do Dados 

Forma~ao academica 
Graduado em CIenc1a da Computa9ao pela Ponttfic1a Universidade Catolica de Sao Paulo 
(PUC-SP) 

Experiencia profissional 
Com expenenc1a ha maIs de 18 anos na area de pubhc1dade. trabalha com digital desde 
2001 . sendo um dos pione1ros no Brasil a obter as cert1fica96es do Google AdWords 
Possui certificado Google Analytics {GAIQ) Liderou campanhas de performance para 
empresas como Yok1 Anador, Levis. Unilever, Webmotors, Hertz W51 Informatica, Mel1o 
Logistica Companh1a de Comunica9ao e Pubhc1dade entre outras Atendeu clientes 
como M1n1steno da Saude, Metro-SP Grupo Educac1onal Ceuma Prefeitura de Sao 
Paulo Governo do Estado do Parana e Conselho Federal de Qu1mica. E e professor na 
Faculdade de Belas Artes ESPM, FAAP e Faculdade lmpacta Tecnolog,a. 
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Aroa: Financoiro 

Rita Ribeiro 
Oirotora Finance1ra 

Formac;ao academica 
Graduada em Adm1nistra9ao, com hab1hta9ao em Marketing, pela Universrdade Federal 
de Pemambuco (UFPE) e p6s-graduada em Gestao de Pessoas pela Faculdade 
Frassinett1 do Recife (FAFIRE) 

Experiencia profissional 
T ecnica em contabrhdade, com experiencra em processamento, batxas de pagamentos, 
cobran<;a contas a pagar e a receber, alem de reahzar a concrlia980 das contas, controle 
de contas e garant1a, relacionamento operacronal com bancos, controle do fundo fixo e 
analise/validar;ao de impastos federais e municipais Garante tambem o alcance das 
metas de faturamento, acompanhamento em contratos publicos, pnvados e planeJamento 
oryamentario Atendeu d1versos clientes, coma· Govemo do Estado de Pernambuco 
Prefe1tura de Jaboatao dos Guararapes, Prefeitura do Recife, Prefertura de Sao Paulo, 
Dersa, Governo do Estado de Sao Paulo, Governo do Estado do Parana, Admm,stra,;;ao 
dos Portos de Paranagua e Antonina, Companhia Paranaense de Energia Companhia 
Paranaense de Gas, CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitac1onal e Urbano do 
Estado de Sao Paulo), V1tacon Participa,;;oes SA , entre outros 
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Area: Financeiro 

Andre Silva 
Gerente Administrativo 

Forma~ao academica 
Graduado em Ciencias Contabeis pela Universidade Associa9ao Educac1onal Nave de 
Julho e tecnico em Logistica pelo Centro Estadual de Educa9ao Tecnica Paula Souza 

Experiencia profissional 
Atuando ha cinco anos na area financeira, respondendo pela area adm1nistrativo
financeira do setor publico e privado, no controle de recebimento e pagamentos de 
repasses e despesas, cadastros de fornecedores, controle de contratos, controles e 
fechamentos de relat6rios contabeis, atuando tambem na area de faturamento. na 
emissao de notas fiscais, conferencia e organiza9ao de documentagoes Atendeu 
diversos clientes, coma: Prefeitura de Sao Paulo, Dersa, Governo do Estado de Sao 
Paulo, Governo do Estado do Parana, Administragao dos Portos de Paranagua e 
Antonina, Companhia Paranaense de Energia, Companhia Paranaense de Gas CDHU 
(Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de Sao Paulo) 
Vitacon S.A., entre outros. 

• lua.ag 
P,cpoganda Udo I r F,dsr: a Romos 195 ""'I'-Alo, 1 l6 • V,lo 0(-.p,c Sao Pa:.':: 9' 

CEP 04551-010 • Tels 1' 234-4 450 ~ 



Area: Financeiro 

Mayara Wettermann 
Assistente Financelro 

Formac;ao academica 
Cursando C1enc1as Contabeis na Un1Bras1l 

Experiencia profissional 
Ha se,s anos atua no setor finance1ro, atendendo d1versas contas publicas e pnvadas entre elas Coleg,os Mansta, Grupo Opet Barigu1, Parana Clinicas Governo do Estado do Parana Copel, Adm1nistrac;ao dos Portes de Paranagua e Antonina, Prefe1tura de Sao Paulo, CDHU (Companh1a de Desenvolvimento Hab1tac1onal e Urbano do Estado de Sao Paulo) Trabalhou nas agenc1as G/PAC, TIF Comunicac;ao e Vivas Comunicac;ao 
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Aron: Flnoncolro 

Joso Cnrlos Cnrdoso 
Asslstonto Flnoncoiro 

Formac;ao ocadomlca: 
Graduado em Adm1n1straQoo de rmprosos e I ecn1co em Administra9ao de Cmpresas pelo 
Centro lntcrescolar Almiranle Soares Dutra. 

Exporioncia profissional 
Com expen~ncia ha ma1s de 20 anos na area financeira, reallza faturamentos, contas a 
pager receber, cobrarn;:as e processes internos dentro de agtmcias de publicidade 
Atendeu diversos cltentes, come Governo do Estado de Pernambuco, Prefeitura de 
Jaboatao dos Guararapes, Prefettura do Recife, Prefettura de Sao Paulo, Dersa, Governo 
do Estado de Sao Paulo, Governo do Estado do Parana, Administra9ao dos Portos de 
Paranagua e Antonina, Companh1a Paranaense de Energia, Companh1a Paranaense de 
Gas CDHU (Companhia de Desenvolv1mento Habitac1onal e Urbano do Estado de Sao 
Paulo) V1tacon SA., entre outros 
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Area: Financeiro 

Beatriz Gon~alves de Oliveira 
Auxiliar Financeiro 

Forma~ao academica 
Cursando Admm1stra9ao de Empresas na Un1vers1dade Anhemb1 Morumbi 

Experiencia profissional 
Atua ha cinco anos na area admmistrativo-finance1ra, atendendo diversos cllentes, coma· 
Prefeitura Municipal de Sao Paulo, V1tacon SA , Dersa, Governo do Estado de Sao Paulo, 
Governo do Estado do Parana, Admm1stra9ao dos Portos de Paranagua e Antonina, 
Companhia Paranaense de Energia e Companhia Paranaense de Gas, CDHU 
(Companh1a de Desenvolvimento Hab1tac1onal e Urbano do Estado de Sao Paulo), entre 
outros 
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c) As instala~oes, a infraestrutura e os recursos materiais que estarao a disposi~ao 
para a execu~ao do contrato: 

1. lnstala1toes 

A Lua esta presente nos Estados de Sao Paulo e Parana, em escrit6nos com estruturas 
completas e equ1pes experientes para proporc1onar um atendimento integral, 
compromet1do com o resultado dos nossos clientes. 
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Escrit6no Sao Paulo-SP 

Nossa matriz esta situada na Rua F1dencio Ramos, n° 195, Conjunto 126, corac;:ao do 
Ba1rro Vila Olimpia, CEP 04 551-01 o, na c1dade de Sao Paulo-SP O escrit6rio esta 
distribuldo em duas salas de reuniao com capacidade para 12 pessoas, duas salas de 
operac;:ao com 22 estac;:6es de trabalho, CPD, almoxarifado, recepc;:ao, copa e 2 
banhe1ros Contamos tambem com area localizada na Avenida Professor Francisco 
Morato, n° 5.975, Vila Sonia, CEP: 05 521-300 - Sao Paulo-SP, destlnada a 
dep6sito/arquivamento de documentac;:ao. 
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2. lnfraestrutura de Tecnologia 

a} Telecomunica9ao extema e mterna: 

- 34 hnhas 
- 18 ramaIs d,gitais 
- 32 rama s anal6g1cos 
- 1 aparelho de fax (Panasonic) 
- 1 aparelho lntelbras T1 8301 

b) Tl - Tecnologia da lnforma9ao 

-SOFlWARE 

Sistema de rede local Windows 2012 Server 
S stema de e-mail Locaweb 
Corexao de internet Linux 
Estay6es de trabalho Windows 1 O 

- HARDWARE COMPARTILHADO 

Serv,,dor de rede 
Del Server Power Edge T430 Intel Xeon® E5-2620 (Cache de 15 MB 2 40GHz, 8 0 GT/s 
Intel QPI} 
Memona RAM 32 GB 
DVD-ROM 6 discos rig1dos SAS de 1 8 TB 2 5", 10K rpm (Hot-Plug) 
S stema operacIonal Windows 2012 Server 

Serv,dor de intemeUfirewall 
HP 787242-S05 - Serv1dor Proliant HP MicroServer Gena Intel Pentium G2020T 
(2 5GHz) 
Memona RAM 8 GB 
DVD-ROM 2 discos rig1dos 1 TB, 3.5" 7200 rpm 
Sistema Linux 

Switches 
3 switches DELL X 1026 GIGABIT 

Recurses para a impressao 
2 Canon 1R-ADV C2030 (Impressora cop1adora e scanner) 
1 Kyocera Ecosys M2035 (1mpressora cop1adora e scanner) 

- ESTA<;OES DE TRABALHO (DESKTOP) 

13 Notebooksl5 2 5 GHz 8 GB DOR, HD 240 GB SSD DVD RW, Tela 15• 
3 Mac Book Intel Core 15 4 GB DOR HD 500 GB, Tela 13" 
2 Mac Book Intel Core i5. 8 GB DOR HD 250 GB SSD, Tela 13", Microsoft Office 2010, 
Avast Antivirus, Monitor 19· 
6 Workstation Core 2 Duo 2 8 GHz, 4 GB DDR2, HD 320 GB, DVD RW, Windows 7, 
Microsoft Office 201 O Avast Ant1virus, Monitor 19" 

- RECURSOS DA AREA DE CRIA<;AO 

t 
V 
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I 
9 iMac 5K Intel Core i5:32 GB DOR, HD Fusion Drive de 2 TB, Tela 27" 
2 iMac Intel Core i5:8 GB DOR HD 1TB Tela 21 5" 

I I I 

Softwares· Microsoft Office e Adobe CC 

- SISTEMAS APLICATIVOS: 

ERP. Publimanager 

- INTERNET: 

Vivo fibra 300 MB 
Transit 40 MB 

-R1V: 

1 Televisor 55" Samsung 
1 Televisor 47" LG 
1 Apple TV 4K 32 GB 
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d) a sistematica de atendimento e descriminar os prazos a serem praticados, em 
condi<roes normais de trabalho, na cria<rao da pe<ra avulsa ou de campanha e na 
elabora~ao de piano de midia: 

1. 0 principio da comunica<rao de 6rgaos publicos 

A Lua entende que no desempenho regular de suas ativ1dades, os 6rgaos publicos 
devem sempre nortear-se, quando da realizar;:ao de qualquer ar;:ao de pubhc1dade, pelo 
pnncipio constItuc1onal que determina que eles devam ter carater legal, educatIvo 
informat1vo, de orientar;:ao e mob11izar;:ao social , em respeito ao disposto no art 37, § 1°, 
da Constitu1r;:ao Federal , perseguindo a meta de efic1encia e racionalidade na apl1car;:ao 
dos recursos publicos, com permanente e sistematica avaliar;:ao dos resultados 

Diante disto, a Lua acred1ta que o pnncip10 que deve onentar a estrategia pubhc1tana da 
Secretana de Estado da Comunicar;:ao Social e da Cultura consIste em concebe-lo como 
um servir;:o pubhco de qualidade e que, como tal, deve zelar pela efic1encia de suas 
ar;:oes, sempre visando garantir ao cidadao amplo acesso as informar;:oes de seu 
interesse 

Por isso, sabemos da importancia de prestar um servIr;:o diferenciado e de qualidade 
superior, 1ndo alem das obngar;:oes trad1cIona1s de uma agencia de public1dade Neste 
sentido, a agencia se coloca a d1sposir;:ao, sempre que a Secretana da Comunicar;:ao 
Social e da Cultura achar necessario, para assuntos que nao estao diretamente hgados a 
comunicar;:ao, mas que possam contribuir para o amplo acesso as 1nformar;:oes por parte 
dos cidadaos paranaenses 

2. Roti na operacional 

( 

lremos d1spor de equipe de profiss1ona1s experientes, coordenada pelo Diretor de 
Atend1mento, em parcena com o Diretor de Planejamento e suas respect,vas equipes 
organizando os trabalhos por meio do software Publi, gerando relat6nos de 
acompanhamento do fluxo de demandas e prazos de todas os departamentos da agenc1a, 
garantindo a boa execur;:ao de todas as etapas do processo 

Toda a equipe estara envolvida para atender ao procedimento de seler;:ao 1nterna entre as 
agenc,as contratadas, sempre que demandada pela S~cretari~ da Comunicar;:ao Social e 
da Cultura, seguindo a metodologia aprovada pela admInistrar;:ao e pubhcada na 1mprensa 
oficial, em atendimento ao art. 2°, § 4°, da Lein° 12 232/2010 

~ 
S< 

Serao realizadas reunioes semanaIs de pauta, presenciais ou de forma virt_ ual, com a ~ 
equ,pe da Lua e O time da Secretana de Estado da Comunicar;:ao Social e da Cultu~a, f')""'-

ara 
O 

alinhamento geral do status de todos os trabalhos e~ andamento e 1dent1ficar;:_ao . ~ 
~e oportunidades que poderao ser exploradas na comunicar;:ao A? final de toda reuniao, 'vJ" 

· I d uta briefing ou qualquer outro assunto, a Lua envIara, d191talmente, ata com \ 
seJa e a e pa , t 'b · - d rt o s 
os pontos mais relevantes que foram d1scut1dos e as a n u1r;:oes as pa es, c m o ~ 
prazos acordados para a execur;:ao de cada tarefa 

I 
- d periodo de cada campanha a Lua env1ara, de forma impressa e 

Ap6s a cone usao O ' 1 - d -
. • 

1 
t • completo constando todos os detalhes daque a ar;:ao e comunicar;:ao rn. 

digital, re a ono finais piano de mid,a reahzado, custos de prodw;ao, pnncIpaIs /W 
planeJamento, per;:ads m ;er mensurados e breve avalia9ao com pontos fortes e ~ 
resultados que pu ere . ~

1 
, 

oportunidades a melhorar para futuras campanhas '-'\ 

•• lua og 
.,Propogondol.Jda ISP Romo, 95 ..-,tc,176 • \/ C)!mpa Sc,c,P tSP 

c,/04.S~l-O'O • Tel 'lZl.Ul<l~/'80809 

45 

I 
Pi 
A• Clln ;;tadoAb<eli n~ 0C • "° -., (..., 
c.u 80530-000 • lei ~ 3:.11 S "671 



~ erite:me- i:.a d "'ld"il.'Ca de u~ orgao pubhco. a Lua orgamza seu fluxo de trabalho para 
a~e:.~e a ~occs os p a.zos e necess oades do chenle, respeitando a cadeia de aprova~ao 
e \h."'"CISOeS "ecess.? as em cada carnoanha 

f:. p'"O-:i:.. ~e a agt!;jaae e a a,ta qua! dade do oroduto fina sac obnga~oes de todos os 
p.--c·ssc-~'S oa Lua Po· sso oara atend rnentos em eMergenc,as a agenc,a mantem 
e~ ... "':):? ;,a.ra p.3.ntao tete·on co 2.! horas por d,a sete dias par semana, a d1spos1~0 do 
~-:e. 

,arn':)e-r- acreartaros Que e oreaso o comorometiriento de todo o grupo envolv1do no 
~~"l.l ri'tel"'-:-0 ca CO'"'ta o Qye s gnrhca que o a110 escalao da agenc,a estara comprometido 
oo.- as a;:5cs ae C0'"'""1.micayao oa SECC 

!. lt2 o--ez:a celo ""aiS e evade n ve de etica e transparencia no relac1onarnento corn 
\"e·et. .os "o""'ececores e oarre ros trabalhando no sentido de obter as rnelhores 
CXX?~ ?5es "'.as "esoaac;:oes comero.a,s para transferir para a SECC as vantagens obtidas 

?a--a o '7o"'1eO'l'J1err~o de bens e servic,os espec,alizados a agenc1a 
- ;. ::,rese ... :a cotaeo,es pre1r as oe p~ para todos os servu;os a serern prestados par 
fc-ececo"cS 
- rD~ta cora~ oe p~ de foMecedares prev1amente cadastradas junta aa 
Ca=astro ce Lcitarites do Estaao ro Depanamento de Adm,nistra9fjo de Matena1s da 
Sec:re:aria oe Esraoo oa Aom mstrayao e PrevidenCJa 
- rP"eSe~ no rr n.mo tres cota¢es coietadas entre integrantes do cadastro que atuern 
no ...... ercaoo ao ramo oo ''omecmento pretend.do, 
- ~e co ~ecedor que constem na cota9fjo os produtos ou servi90s que a compoem 
secs pr~ unitar-os e tota e sempre que necessario o detalhamenta de suas 
es;:,ecrca¢es 
- Apreserta as cotac;oes ong na em pape bmbrado com a 1dentificayao completa do 
forreceoor nOO"'e comp1eto CNPJ ou CPF endere9Q telefone entre outros) e a 
ioen•"'ca~o do responsave pelas nforma¢es (name complete RG e e-mail) 
- Nao ,..a ,erdo poss b IClade de obter tres cotay6es a agencia apresenta 1usbficativa 
peranente por escrrto ao ges1or do contrato 

\ 
Quanoo o forT'ecr"lento de bens ou servI90s tiver valor supenor a 0,5% (cinco decimas (; 
po' cento) do ,alor glot>al do contrato a agenc,a env,ara carta-convrte com solic1tayao de 
orc;a-ento aos fomecedores que deverao apresentar as suas propostas em papel 
~--brado com 1dentificayao .nome complete CNPJ ou CPF endereyo telefone) 
ca--r.badas e assrnadas por representante legal da empresa em envelope lacrado para ~ 

aberrura em sessao ptiblica V """"t 
3. Confidencialidade / J' \_,,.S-

A Lua assume o comprom,sso de manter confidencialidade sobre todas as informar;oes 
tecnIcas e ootras ,elacionadas a SECC, comprometendo-se a manter a atuahzacao 
frequente da sua estrutura de tecnolog,a da informayao para garanllr a seguran9a dos 
dados armazenados, assim como adotar rohna de back-up, garantrndo seguran9a 
aosoluta no armazenamento dos matenaIs cnados e produzidos na agenc,a 

4. Prazos a serem praticados 

a og 9 



D 
E ·d m segu, a, descrevemos os prazos a serem prat,cados em condI9oes norma,s de 
trabalho, de Cna9ao, Produ9ao e Mld1a a part,r do briefing d~ cl iente 

Cnayao de campanha - 1 a 4 dias 
Criayao de peyas avulsas - 24 horas 
Elabora9,ao do Plano de M1d1a - de 1 a 3 d1as 
0 ·yamentos de produyao - 1 d1a 

t-.JOTA em casos de emergencia, todos as prazos se ajustarao as necess1dades do 
cl ente 

5. Responsabilidades e atribuiyoes 

Aba1xo estao descntas as responsabilidades e atnbui9oes dos profiss1onais que estarao 
em contato frequente com o cliente. 

a) Funyoes especificas do Atendimento: 

• Cumprir, com qualidade, todas as solic1ta96es do cliente, 
• Organtzar, comparecer e relatar todas as reunioes que envolvam a comunica9ao 
do cllente, 
• Organizar, junta com o cliente, prazos e cronogramas de trabalho, 
responsabihzando-se pelo cumprimento desses prazos, 
• Coordenar internamente o andamento dos trabalhos, mantendo o cliente informado 
sabre o processo, 
• Coordenar externamente o andamento dos trabalhos, mantendo o cliente 
1nformado sabre o processo, 
• CertIficar-se die que as trabalhos estao sendo conduz1dos de acordo com a 
sollc1ta9ao do cliente; 
• Controlar a aplIcayao das verbas de mid1a e produ9ao; 
• Manter o chente 1nformado, por meio de relat6rio semanal, sabre o andamento de 
todos os trabalhos, seja na fase in1cial, no meio ou na fase final do processo; 
• Estar atento e rnformar o cliente sabre oportunidades de neg6cio e mldia que nao 
esteJam 1mc1almente programadas; 
• SolicItar a aprova9ao do cliente para as OCs e PPs referentes ao trabalho em 

questao, 
• Apresentar or9amento, estimativas de produ9ao e pianos de mldia; 
• Aprovar com o cliente or9amento, estimativas de produ9ao e pianos de mldia, 

Apresentar campanhas ou trabalhos avulsos em todas as fas~s do processo, 
• Buscar a forma mais ag1I e eficiente de comunlca9ao com o cliente 

b) Func;oes especificas do Planejamento: 

• Estar presente em todas as reuni0es de briefing com o chente e de apresenta9ao 

de campanha, . _ 
• Coordenar a defini9ao e a execur;ao do mix de comunicac;:ao oferec1do pela 

agenc,a, . . b 6 . . bl. d 

( 

• Coordenar pesqwsas qualltativas e quantItatIvas so re o neg c10 e o pu 1co o 

cllente, · l · I d 6 · d 1· t · r..fY\ • Reallzar acompanhamento estrategIco inst tuc1ona o neg_ c10 o c 1en e, 1 ~ 
• Olrecionar a cria9ao das a9oes de comunica9ao do chente,. . \i, 
• Desenvolver novas ferramentas de estrateg1a e de comun1ca9ao para o cliente, ~ ~ 
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• Realtzar estudos comportamenta1s e apresentar ao cliente, 

Deserivoiver bnefings para a cnayao da agenda, 

• Desenvolver estrateg1as de comunicayao integrada para o chente 

c) Func;oes especificas da Produ9ao: 

I. Produyao Grafica: 

• Apresentar or~mento e est1mat1vas de produyao de materiars graficos para o 

atendrmento 
• Supervtsionar a qualidade do material a ser impresso/produzido, 

• Superv1s1onar e aprovar a seleyao de terceiros (fomecedores), buscando sempre a 

melhor relayao custo-beneficio; 
• Supervis1onar trabalhos Junto ao fomecedor; 

• Estar atualizado e pesquisar as melhores praticas, tecnologias, inovac;oes e 

fomecedores para oferecer para o cliente 

11. Produ9ao Audiovisual/Eletronica: 

• Apresentar orc;amento e estimativas de produc;ao de filmes, audiovrsuais, spot e 

comerciais 
• Superv1s1onar a realizac;ao de filmes, audiovisuars, spot e comerciais; 

• Supervisronar e aprovar a selec;ao de terceiros (fornecedores), buscando sempre a 

melhor relayao custo-beneficio, 
• Supervisionar trabalhos junto ao fomecedor; 
• Estar atualrzado e pesqursar as melhores pratrcas, tecnologias, 1nova96es e 

fomecedores para oferecer para o cliente. 

d) Func;oes especificas da Cria9ao: 

• Analisar, estudar e pesquisar tendencias criativas do mercado, 

• Oesenvolver propostas crrat1vas 1ntegradas para os meios on-line e off-line; 

• Proper soluc;oes criativas que tragam novidade e ineditismo para o cliente; 

• Cnar roteiros e leiautes que materralizem a ideia crrat1va proposta, 

• Acompanhar o processo de produc;ao da campanha para garantir a qualidade da 

entrega da hnha crrativa desenvolv1da 

e) Fun96es especificas da Midia: 

I. 

II. 

Planejamento de Midia: 

• Elaborar piano de midia adequado ao objetivo e ao publico-alvo a ser atingido, com 

base em pesquisas de midra, 
• Buscar o melhor custo-beneficio do mercado; 
• Desenvolver, com os velculos de comunicac;ao, projetos diferenc1ados em que a 

marca do clrente tera maier exposic;ao pelo menor custo, 

• Apresentar e acompanhar o planejamento junto ao clrente 

Execuc;ao: 

• Emrtir APs a serem assinadas pelo cllente, 
• Reservar espac;os dos veiculos aprovados no piano de mid1a, 
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• Sollc1tar material a Produc;:ao Grafica, com espec1fica9oes de formates e cor, 

• Em1t1r Pis aos veiculos, 
• Controlar e entregar os matenaIs de ve1culac;:ao aos veiculos, 

• Venficar se a veIcula9ao ocorreu conforme a reserva. 

Ill. Controle (checking): 

• Controlar APs assinadas pelo cliente, 
• Fiscalizar a veiculac;:ao por meI0 de checking eletr6nico (TV e radio) e 

comprovantes impresses (rev1stas, jornal etc.) em1t1dos pelos veiculos de 

comunicac;:ao, bem coma as faturas emitidas pelos veiculos de comunicac;:ao, 

• Ap6s a confirmar veiculac;:ao, hberar o faturamento ao cl1ente. 

IV. Pesquisa de Midia: 

Analisar e avahar os dados fornecidos pelos veiculos de comunicac;:ao e pelos 

1nstItutos de pesquisas, como EasyMedia, Checking Spot, lbope, Monitor, Marplan, 

IVC (Institute Venficador de Comunicac;:ao), Jove, lnstar, Planviews Rd Panning, TGI 

(TatgetGroup Index), ComScore, Comm spoint Influence etc.; 

• Abastecer o plane1amento de midia com informac;:oes atualizadas, sempre que 

necessario e solicitado 

f} Fum;oes especificas do Financeiro: 

• Contas a pagar e a receber; 
• Cadastro de fornecedores e clientes, 

• Faturar e controlar o pagamento de fornecedores; 

• Contab1hzar; 
• Apresentar orc;:amento de produtos e servIc;:os ligados a manutenc;:ao; 

• Reahzar relat6nos financeiros, 
• Auxiliar nas questoes fisca1s e legais 
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e) a discriminação das informações de marketing e comunicação, das pesquisas de 

audiència de circulaçãoe controle de midia que colocará regularmente à disposição 

da SECC, sem ônus adicionais, na vigência do contrato: 

Ferramentas adequadas para o melhor resultado 
A Lua utiliza o software de gestão Publimanager em todos os processos da agência. O 
Publimanager é um dos lideres de softwares de gestão no mercado de publicidade
nacional. Esse software agrega transparência ao investimento do dinheiro público e 
garante uma operação totalmente auditável, uma vez que mantém a rastreabilidade de 
todas as operações feitas. Também controla a entrada eo andamento dos jobs, o 

planejamento e a execução de midia, o checking eo faturamento. 

O módulo "planejamento de midia" comunica-se automaticamente com os bancos de 
dados de audiência e preço (tabelas jove). Além disso, o sistema conta com banco de 
dados sobre o target e módulo de simulação dos planos. O conjunto dessas ferramentas
desenvolvidas para a Lua e para os seus clientes irá assegurar à cONTRATANTE
rentabilidade acima da média para todos os investimentos realizados em midia. 

Além do software mencionado acima e de todo o conhecimento da agência na 
administração de contas públicas, a Lua oferecerá as seguintes ferramentas:

EasyMedia4: ferramenta de rádio que mensura a audiência,

performance e off-line, hábitos, 
KANTAR IBOPE MEDIA comportamento para os principais mercados brasileiros, participação 

das emissoras on-line 

do segmento e share para todos os públicos-alvo disponiveis. Dados 

mensais/trimestrais; 

SPOT 
Checking Spot Auditoria e Pesquisa: ferramenta que auxilia o 
acompanhamento e a checagem eletrônica dos comerciais
veiculados no meio TV. Entrega relatório de divergências do que de 
fato foi veiculado e falhas de exibição INTELIGENCIA DE MÍDIA 

IVC (Instituto Verificador de Circulação): instituto responsável pela 
auditoria de multiplataforma de midia com o objetivo de fornecer ao 
mercado dados detalhados sobre comunicação, tráfego de web, 
circulaçãoe tiragem de jornais e revistas, eventos e campanhas de 
mídia out-of-home. Dados mensais, 

Instituto 
Verificador de 
Comunicação 

Jove: sistema especializado no fornecimento de tabelas de preço 
eletrônicas dos meios TV, revista, jornal, cinema e rádio dos 

principais veiculos do País; Jove 
ABELA DE PHEÇOS DE MIOIA 

Instar: banco de audiências de TV, base São Paulo, para 32 targets. 
Simulação de planos de TV com dados de alcance e frequência para 

KANTAR 1BOPE MEDIA tod os os públicos-alvo disponiveis e mercados regulares lbope. 

Dados mensais 

Planviews: programa do lbope que permite a análise do alcance e da 

KANTAR IBOPE MEDIA equencia dos planos de midia de TV aberta e fechada para tarqets 

cobertura, além das variáveis utilizadas (GRP específicos, 
frequência etc.); 
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Rd Planning: programa do lbope que permite simular entregas de 
midia nas emissoras de rádios, ou seja, simular quantos ouvintes 

são atingidos e quantas vezes cada um deles é impactado por 

determinada campanha; 

KANTAR IBOPE MEDIA 

Target Group Index (TGI): ferramenta que permite identificar, 
Conhecer e agrupar consumidores a partir de seus hábitos e 
preferências de consumo e aponta canais de mídia ideais para 
impactar o público-alvo;

KANTAR IBOPE MEDIA 

ComScore (NASDAQ 
multiplataforma que mede com precisão audiências, marcas e 
comportamento do consumidor onde quer que esteja. Combina 
inteligência de medição digital, TV e cinema com vastos detalhes 
demográficos para quantificar o comportamento de consumidores
multitelas numa escala massiva, 

SCOR): software on-line de medição 

comscore 

lbope Monitor Evolution: ferramenta que realiza a análise do 
investimento publicitário. Faz o monitoramento dos principais
veiculos: cinema, internet, jornal, mobiliário urbano, outdoor, rádio, 
revista, TV aberta e TV por assinatura. 

KANTAR IBOPE MEDIA 

Commspointlnfluence: ferramenta de mídia que combina pesquisa 
de consumidores e especialistas de midia, medindo o alcance 
frequência, hábitos de consumo e poder influente de cada canal. 
Ajuda a montar estratégias de midia pensando em mix de meios 
equilibrados, otimizando a efetividade da campanha.

commspoint
influence
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Peça 1-Repertório 

Agência: Lua Propaganda Ltda 

Cliente: Prefeitura Municipal de São Paulo 
Produto: Institucional 

Peça: Filme para Tv 

Titulo: Mulheres 

Duração da peça: 60 

Data de produção: 1°13/2019 

Periodo de veiculação: 8 a 12/3/2019 

Veiculos de comunicação: Band, Cultura, Globo, Rede Record, Rede TV!, SBT 

Problema que se propôs a resolver: 

Em 2019, para celebrar o Dia Internacional da Mulher, criamos para a Prefeitura de São 

Paulo a campanha Mulheres de São de Paulo", que mostrou, por meio de depoimentos 

reais uma série de projetos especiais da administração municipal destinados 

exclusivamente às paulistanas. 

No filme para TV, exibimos a história da estilista Telma Maria Pereira, que, pelo Programa 

Mais Mulheres, da Prefeitura de São Paulo, recebeu capacitação na área de 

empreendedorismo, permitindo que ela aumentasse a rentabilidade do seu ateliê 
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Peça 2- Repertório 

Agência: Lua Propaganda Ltda. 
Cliente: Prefeitura Municipal de São Paulo 
Produto: Institucional 

Peça: Spot de rádio 
Titulo: Mulheres 

Duração da peça: 60" 

Data de produção: 27/2/2019 
Periodo de veiculação: 8 a 15/3/2019 

Veiculos de comunicação: Rádio Band FM, Rádio Nativa FM, Rádio Transcontinental, Rádio 
Gazeta FM, Rádio 105 FM, Rádio Metropolitana, Rádio Mix, Rádio Alpha FM, Rádio 89 FM 
Rádio Nova Brasil e Rádio Antena 1 

Problema que se propôs a resolver: 

Em 2019, para celebrar o Dia Internacional da Mulher, criamos para a Prefeitura de São 
Paulo a campanha "Mulheres de São de Paulo", que mostrou, por meio de depoimentos 
reais, uma série de projetos especiais da administração municipal destinados 
exclusivamente às paulistanas 

No spot de rádio, contamos a história da Maria de Fátima, que, pelo Programa Atende+, da 
Prefeitura de São Paulo, que atende pessoas sem condições de mobilidade autônoma, 
garantiu seu direito de ir e vir com transporte gratuito porta a porta. 
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Peça 3-Repertório 

Agência: Lua Propaganda Ltda. 
Cliente: Prefeitura Municipal de São Paulo 
Produto: Institucional 
Peça: Mobiliário Urbano 
Titulo: Se beber, não dirija 
Dimensões da peça: 120 cm x 175 cm 
Data de produção: 19/4/2019 
Periodo de veiculação: 23/4/2019 a 6/5/2019 
Veiculos de comunicação: Otima e JCDecaux 

Problema que se propôs a resolver: 

Com o objetivo de estimular a mudança de comportamento da população paulistana na 
associação de consumo de álcool e direção, a Prefeitura de São Paulo lançou campanha 
de segurança viária em parceria com a Vital Strategies e Bloomberg Philanthropies. A midia 
exterior teve papel relevante para impactaro püblico, já que está nas ruas, próxima do 
trânsito da cidade. 

Assim, a peça para mobiliário urbano precisava ter uma mensagem forte que estimulasse 
a mudança de comportamento dos motoristas. Nesse sentido, a peça trouxe a imagem de 
estilhaços de vidro e, dentro dela, era possivel enxergar um jovem com expressão de 
desespero ao ver a vitima de um atropelamento do qual ele foi o responsável. No titulo, o 
impactante apelo: "Você poderia viver com a culpa de destruir a vida de alguém? Nunca 
beba e dirija. 

lua.ag SP Rua Fidencio Romos, 195, conjunto 126 Vila Olimpio, São Paulo/SP 
CEP: 04551-010 Tels 11 2344-1450/3845-8057 
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Peça 4- Repertório 

Agência: Lua Propaganda Ltda. 
Cliente: Prefeitura Municipal de São Paulo 
Produto: Institucional 
Peça: Filme para TVe Internet 
Titulo: Dengue 2019 
Duração da peça: 30" 
Data de produção: 27/9/2019 
Periodo de veiculação: 8/10/2019 a 14/12/2019 
Veiculos de comunicação: TV Globo, TV Band, TV Cultura, Rede Record, Rede TVI, SBT, 
Facebook, YouTube e Instagram 

Problema que se propôs a resolver: 

Em 2019, criamos para a Prefeitura de São Paulo a campanha Dengue - Eliminação de 

Criadouros, com o objetivo de instruir a população e incentivar a prática da eliminação dos 

possiveis focos de proliferação do mosquito Aedes aegypti. Para dar mais visibilidade e 

credibilidade à nossa mensagem, utilizamos como protagonista da nossa comunicação o 

rapper Thaide, celebridade bastante conhecida pelo público, sobretudo nas periferias da 

cidade, onde o número de casos de dengue é maior. 

No filme de TV, peça principal da campanha, Thaíde iniciava um "papo reto" com o 

espectador alertando que os focos de Aedes aegypti poderiam estar na casa de qualquer 

pessoa e acabar com eles era responsabilidade de todos. Sempre acompanhado por 

agentes de saúde da Prefeitura, o nosso protagonista apareceu ao lado de pessoas comuns 

ensinando como eliminar água parada nas suas casas. Por fim, ele concluía: "Se você 

também fizer a sua parte, vamos acabar com os focos do mosquito". 
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Peça 5-Repertório 

Agencia: Lua Propaganda Ltda. 
Cliente: Prefeitura Municipal de São Paulo 
Produto: Institucional 
Peça: Post Redes Sociais 
Titulo: Meme 
Dimensöes da peça: 600 px x 750 px 
Data de produção: 17/12/2019 
Periodo de veiculação: 20/12/2019 
Veiculos de comunicação: Facebook, Instagram e Twitter

Problema que se propôs a resolver: 

Com o objetivo de instruir a população e incentivar a prática da eliminação dos possiveis
focos de proliferação do mosquito Aedes aegypti, a Prefeitura de São Paulo lançou, em 
2019, a campanha Dengue Eliminação de Criadouros, na qual utilizamos como garoto-
propaganda o rapper Thaide, celebridade carismática bastante conhecida pelo público,
sobretudo na periferia da cidade. 

Entre os diversos materiais produzidos, a peça Meme, um post para redes sociais, teve 
como objetivo impactar o público utilizando linguagem muito comum na internet atualmente. 
A peça trouxe a imagem de Thaíde, de forma cômica, em dois momentos: antes e depois 
de eliminar os focos do mosquito. Assim, impactamos o público de modo inusitado e 
envolvente reforçando a mensagem principal da campanha. 
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Peça 6-Repertório 

Agência: Lua Propaganda Ltda. 
Cliente: Prefeitura Municipal de São Paulo 

Produto: Institucional

Peça: Filme para TV 
Titulo: Thelma 
Duração da peça: 30" 
Data de produção: 4/5/2020 

Periodo de veiculação: 13 a 31/5/2020 
Veiculos de comunicação: TV Globo, RedeTV!, Rede Record, SBT, TV Band, TV Cultura, 
TV Gazeta, GloboNews, BandNews, Rede Brasil e TV Gospel 

Problema que se propôs a resolver: 

Para intensificar a sensibilização junto à população paulistana sobre a importância de ficar 
em casa durante a quarentena por conta da pandemia de Covid-19, criamos para a 

Prefeitura de São Paulo campanha estrelada por Theima Assis - vencedora do reality show 

Big Brother Brasil 2020 

No filme para TV, peça principal da campanha, a campeã do reality show da Globo, que 
também é médica e paulistana, contou que ficou confinada durante três meses na casa do 
BBB, mas que, ao retornar para a própria residência, na cidade de São Paulo, continuou 
respeitando o isolamento. No filme, Thelma dizia: "Passei os últimos três meses dentro de 
uma casa. E agora eu voltei para minha casa, aqui, em Pirituba, perto de onde eu cresci e 
realizei o sonho de ser médica. E, como médica, eu Ihe faço um apelo: fique em casa". 
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Peça 7-Repertório 

Agência: Lua Propaganda Ltda 
Cliente: Prefeitura Municipal de São Paulo 

Produto: Institucional 

Peça: Filme para TV 
Titulo: Aos Poucos 
Duração da peça: 30 
Data de produção: 16/7/2020 
Periodo de veiculação: 27/7/2020 a 14/8/2020 
Veiculos de comunicação: TV Globo, RedeTVI, Rede Record, SBT, TV Band, TV Cultura, 

TV Gazeta, GloboNews, BandNews, Rede Brasil e TV Gospel 

Problema que se propôs a resolver 
Após extensos e exaustivos meses de isolamento social e proibição de funcionamento de 

diversos setores da economia, por conta da disseminação do novo coronavirus, em julho 

de 2020, a Prefeitura de Sao Paulo iniciou um lento processo de retomada das atividades 
em um momento em que a pandemia ainda gerava preocupação. Mesmo ciente da 
necessidade de reativar a economia da cidade, a população tinha o receio de que as 
flexibilizações causassem novo aumento no número de casos de Covid-19. 

Assim, como objetivo de informar os paulistanos de que a cidade de São Paulo continuava 
em quarentena, mas que, aos poucos, as atividades estavam sendo retomadas com muita 
cautela, criamos para a Prefeitura de São Paulo um filme com linguagem popular e 
amplamente conhecida: o jogo "Pega-Varetas", A utilização desse jogo estabeleceu a 
metáfora de que a abertura da cidade estava sendo feita com muito cuidado e 
planejamento, seguindo todas as recomendações e protocolos sanitários defendidos pelos 
especialistas. Assim, aos poucos, um passo de cada vez, seria possivel vencer a pandemia 

A 
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Peça 8- Repertório 

Agência: Lua Propaganda Ltda. 

Cliente: Prefeitura Municipal de São Paulo 

Produto: Institucional 

Peça: Filme para TV 

Título: Vacina Sampa 
Duração da peça: 30 
Data de produção: 1/3/2021 

Periodo de veiculação: 15/3/2021 a 30/4/2021 

Veiculos de comunicação: Globo, Band, Cultura, Gazeta, Record, Rede TV!, SBT, 

GloboNews, BandNews, Rede Brasil, TV Boa Vontade e TV Gospel 

Problema que se propôs a resolver: 

Com o objetivo estimular o download do aplicativo e-saúdeSP pela população da cidade de 

São Paulo, lançamos a campanha Vacina Sampa, com imagens de pessoas que sorriam

por trás das suas máscaras, trazendo animação leve e moderna, com trilha dinâmica e QR 

Code fixo na tela na maior pate do filme, por meio do qual era possivel baixar o aplicativo 

nas plataformas Android e iOS. 

Após o início da veiculação, o número de aquisições do aplicativo cresceu 

exponencialmente, passando da média de 500 downloads por semana para a média 

semanal de mais de 17.650 downloads, um crescimento de mais de 3.400%. 
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Peça 9-Repertório 

Agência: Lua Propaganda Ltda 
Cliente: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo 
Produto: SAC 211117-001 

Peça: Filme para TV 
Titulo: CDHU Meio a Meio 
Duração da peça: 30" 
Data de produção: 6/12/2021
Periodo de veiculação: 17 a 23/12/2021
Veiculos de comunicação: SBT Sorocaba, SBT São José dos Campos, SBT Araçatuba 
SBT Ribeiro Preto e SBT Jaú 

Problema que se propôs a resolver:

Com o objetivo de divulgar as ações mais importantes da Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) mostrando que os diversos 
programas da companhia continuaram em andamento mesmo durante a pandemia, 
criamos a campanha Prestação de Contas, que abordou os diversos programas
habitacionais do Estado de São Paulo, como o Nossa Casa, Vida Digna, Vida Longa e Viver 

Melhor 
O filme para TV, peça principal da campanha, foi estrelado pelo apresentador Ratinho, 
celebridade com forte apelo entre a população mais carente, principal beneficiada pelos 
programas da CDHU. Nesta peça, foram divulgados os programas Viver Melhor, que reforma as casas das pessoas que mais precisam e dão título de propriedade; e Vida Longa, 
que constrói condomínios planejados para proporcionar conforto, segurança e dignidade para os idosos. 
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Peça 10- Repertório 

Agência: Lua Propaganda Ltda. 
Cliente: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de Säo Paulo 
Produto: SAC 211117-001 
Peça: Anúncio de Jornal 
Titulo: CDHU Vida Digna 
Dimensões da peça: 24,6 cm x 45 cm 

Data de produção: 15/12/2021 
Periodo de veiculação: 19 a 30/12/2021

Veiculo de comunicação: Jornal A Tribuna 

Problema que se propôs a resolver: 

Com o objetivo de divulgar as ações mais importantes da Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) mostrando que o trabalho da 

companhia é cercado de caráter social que proporciona moradia digna para as familias 
mais carentes do Estado de São Paulo, criamos a campanha Prestação de Contas, que 
abordou diversos programas, como Nossa Casa, Vida Digna, Vida Longa e Viver Melhor. 

O anúncio de jornal, veiculado na cidade de Santos 
Programa Vida Digna CDHU, que constrói moradia digna em condominios planejados para 
proporcionar nova vida para as familias em situação de extrema pobreza que moram nas 
palafitas situadas na Baixada Santista. 

SP, teve como objetivo divulgar o 
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Esta folha encerra o item Repertório da Proposta Técnica, com todas as páginas 
numeradas sequencialmente e rubricadas pelo representante legal. 

Curitiba, 30 de março de 2022. 
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PROGRAMA 
VIDA DIGNA, 
NA BAIDKADA 
SANTISTA. 
ÉUMA VIDA MELHOR 
PARA QUEM MAISPREGISA 

LONGE DAS PALAFITAS.I 

ndeminie ilustreda de 

Sentor Y 

3 MIL FAMÍLIAS SENDO 
BENEFICIADAS 

A CDHU manteve o ritmo de obras do Programa Vido Digna 

mesmo na fase malis citica da pandemia O resultado d que 
Jmil familias vdo trocar as palafitas por uma vida meihot 

em opartomentos. Porque, em Sdo Paula, é assim. O som de 
moradias sendo construidas d musica. 

CDHU SAOAUL cDHU.SP.Gov.aR 

TABALHO E RESETO POR VOCE 

N 
REPERTÓRIO 
Peça 10 
Cliente: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo 
Peça: Anúncio de Jornal 
Dimensões originais: 24,6 cm x 45 cm 



Cidade de São Paulo 
Dezembro 20, 2019 

Eliminar os focos do mosquito Aedes aegypt 
é coisa séria. Toda semana, dé uma geral 
em sua casa: limpe as calhas e lajes, 

elimine os pratos dos vasos de planta, 
feche bem as caixas d água e verifique 
se há acúmulo de água sobre a tampa. 

Saiba mais em https./bit ly/2vhCmBg #PrefSP 
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REPERTÓRIO 
Peça 5 

Cliente: Prefeitura Municipal de São Paulo 

Peça: Post Redes Sociais 
Dimensões originais: 600 px 750 px 



na Rdncia rm 195 o cndda da ce 776 

lua cano ciics la lpi 

e poula- 
OASS1010 
1123441450 

crba pr 

sOS30 000 
:41 30154677 

JCDecaux 

Você 
PODERIA 
vIVER COM 
ACULPA 
DE DESTRUIR 
A VIDA 

DE ALGUÉM? 

NUNCA BEBA E DIRIJA 
Vital 
Strategies SROEAUno Philanlropics 

PREPETURAMOV 

29°C 0 

Ep 

REPERTÓRIO 
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case Operayao Ba1xas Temperaturas - Prefertura de Sao Paulo 

Cenano 

o periodo do ano compreend1do entre ma,o e setembro e marcado pela ocorrencia de 

baixas temperaturas na c1dade de Sao Paulo que em alguns d1as chegam a ating1r 

numeros mfenores a 10 °C Estes d1as de inverno ma1s ngoroso representam uma 

situayao de alto nsco para a populayao ma1s vulneravel que mora nas ruas da c1dade 

A populayao de rua da capital paulrsta e estrmada em ma1s _de 24 mil pessoas se_gundo 

dados de 2019 Sao md1viduos sem moradra regular, que ut1llzam os logradouros publlcos 

coma espayo de morad1a e s~stento, vivendo em s1tu?yao de extrema pobreza com em 

muitos casos fragihdade nutnc1onal e quadro de saude debrlltado, que pode evoluir a 

6b1to em caso de exposryao ao frio 1ntenso. 

Para lidar com esta questao, todos os anos, a administrayao municipal realiza a Operayao 

Baixas Temperaturas, que monitora a prev1sao meteorol6g1ca e adota medidas para 

minimizar os 1mpactos das ondas de frio sobre a populayao de rua, com abordagens 

sociais e de saude para identificar e acolher pessoas em situayao de vulnerabilidade 

o,ante da d1mensao do problema, a participayao da populayao e fundamental. Qualquer 

c,dadao pode ac1onar a Prefeitura atraves do telefone 156 e solicitar a abordagem social, 

caso encontre alguem dormindo na rua em dias trios. 

01ante d1sso, a agencia foi convocada para realizar uma ayao de comunicayao com um 

obJetJvo determinado· despertar a solidariedade ativa do paullstano para que esteja atento 

em d1as de ba1xas temperaturas, acionando a Prefeitura pelo 156 quando presenciar 

pessoas em s1tua9ao de vulnerabilidade expostas ao tempo frio 

Desafio 

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergencias Climat1cas da Prefeitura de Sao 

Paulo, o ano de 2019 teria um inverno com temperaturas acima da media. Porem ondas 

de fno chegariam penodicamente, o que poderia provocar temperaturas abaixo do~ 13 °c 

determinando a decreta9ao de Estado de Alerta para o frio intense na cidade deflagrand~ 

as a96es da Opera9ao Baixas Temperaturas. ' 

Por nao ser possivel ter uma previsao completa dos dias de risco durante os 4 meses de 

campanha,_ o ~companhamento do clima deveria ser constante Neste sentido a 

co~unica9ao nao poderia ser e~tatica. Era necessario contar com uma campa~ha 

dinamica, que pnvlleg1asse o 1med1at1smo da mformayao para alertar os c1dadaos sobre a 

proximidade de periodo de ba1xas temperaturas, lembrando a populayao que, naqueles 

dias era necessano ficar atenta as pessoas em s1tua9ao de vulnerab11idade ao fno nas 

ruas da c1dade 

Solu9ao 

t 

~ 

Para atender aos obJet1vos propostos no briefing, cnamos uma campanha que buscava ~ 

co~over a populayao atraves do olhar de compa1xao das pessoas em s1tua9ao de \)J 

vpu nlerabtlrdade Para isso, selec,onamos quatro moradores de rua da c1dade de Sao 

, rsos e figunno e maqu1agem para preservar au o e os fotografamos em close sem recu d ~ 
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0 realismo da situayao em que eles viviam As fotos dos nossos quatro protagonistas 

estamparam a campanha apo,adas pelo conceIto "Nao seja fno neste rnverno", sempre 

acompanhado do comando "L1gue 156 se encontrar alguem dormindo na rua" 

Durante o periodo da Operayao Ba,xas Temperaturas, a agenc,a acompanhou 

drariamente a prev1sao do tempo junto ao Centro de Gerenciamento de Emergencias da 

Prefeitura de Sao Paulo e, sempre que havia rnd1cayao da prox1m1dade de uma onda de 

fno imc,ava um novo periodo de veiculayao da campanha. A cada evento de fno intense, 

as 'ruas de Sao Paulo foram tomadas por cartazes de mobiliario urbano, vinhetas 

eletr6nicas nos parne1s dig1taIs dos vagoes e estayoes do Metro, filme de TV de 30", filme 

de 15 para cinema, spots de radio de 30", ~lem de banners de internet, posts para redes 

soc,aIs e vmheta de 15" para lnstagram Stones. 

No periodo da noite, quando as temperaturas costumam ser mais baixas, a midia 

ganhava um reforyo especial e~ meios que ~ude~sem impactar as pessoas que 

circulavam pela cidade. Oas 19h as 5h da manha, verculamos um banner takeover no 

Waze com geolocalizayao nas areas de concentrayao de moradores de rua, com o alerta: 

Fno 1ntenso em SP" e o lembrete para ligar 156 caso encontrasse alguem dormindo na 

rua Na programayao noturna das radios, veiculamos um spot informative de 30", 

comumcando que a cidade estava em Estado de Alerta para Baixas Temperaturas e que 

era precIso ficar atento as pessoas em situayao de vulnerabilidade ao trio. 

Resuttados do Case 

A Operac;;ao Baixas Temperaturas de 2019 recebeu, em seus 122 dias de durayao, um 

total de 48 211 solicitay6es de acolhimento a pessoas em situayao de rua pelo telefone 

156 Um acrescimo de 16.284 solicitayoes em relayao a operayao do ano anterior, o que 

representa um aumento de 51 % no numero de solicitayoes. 

0 Facebook, maior rede social da atualidade, foi a plataforma que apresentou o retorno 

maIs representative da campanha. As nossas postagens tiveram um alcance de mais de 

2 4 milhoes de pessoas na cidade. Em todas as redes sociais, a nossa comunicac;ao 

apresentou alto ind ice de engajamento, totalizando 3.120. 733 de interay6es com as peyas 

da campanha. 

Sao dad~s que co~provam que a campanha integrada da Operayao Baixas Temperaturas 

da Prefe,tura de Sao Paulo foi extremamente bem-sucedida. Engajamos e informamos a 

poputac;;ao e, o mais importante, salvamos vidas. 

Sao Paulo, 22 de arya de 2022 

Joao Henr ue C CJtinho Brito 

Drretor de Atendimento 

Lua Propaganda Ltda. 
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Relato 1 - Pe~a 1 

Agencra Lua Propaganda ltda 

Clrente Prefertura Munrcrpal de Sao Paulo 

Produto lnstrtucronal 

Pe~a Filme para 1V 

Titulo. Celular 
Dura~ao da pe~a 30" 

Data de produ9ao 10/6/2019 

Periodo de ve1cula9ao· 24/6/2019 a 5/8/2019 

Veiculos de comunrca9ao 1V Globo, SBT, 

Gazeta e N Cultura 

Problema que se prop6s a resolver: 

Rede Record , N Banderrantes, RedeTVr ., 

Com o objetrvo de despertar a solidariedade ativa do paulistano para acionar a Prefeitura 

pelo 156 caso encontrasse alguem dormindo na rua em noites frras, lan~amos filme de "TV 

que mostrou um homem andando pelas ruas do centro de Sao Paulo, aparentemente, 

focado em seu celular e rndiferente ao seu redor. Ao passar por um morador de rua, ele 

se aproxrmou do homem vulneravel e pudemos ver que, na verdade, ele usou o celular 

para solicitar o acolhrmento da Prefeitura. 

6 
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Re ato 1 - Pe,.a 2 

Agencia Lua Propaganda ltda 

Chente: Prefe1tura Munrcipal de Sao Paulo 

Produto ''1st1tuc o'la 
Peya Soot de raa o 

T1tulo A erta 
Dura\.ao da pe~· 30" 
Data de proau,.ao 1 4'6/2019 
Pe ooo oe ,e1Cl- ac-.ao: 5r'20 .. 9 a 5 8/2019 

Ve1cl. os ae con'"''l ca~o Rados Ba1d f M l'IJat·va FM, Transcontinental FM, Gazeta FM 

105 FM J:e··;: F~\ TOP Jo\em Pan D1sne)' Energia 97, Mix, Alpha, 89 FM. Antena 1: 

,c\a 8 -as "-•ss Ft-., G obo F~I CBN BandNews Bande,rantes, Transite, Eldorado 
I 

Caprtal, T a"0'1 e T,a:1samerca 

Problema que se propos a resolver: 

~os oe· oaos def. o '1tenso durante a no1te quando as temperaturas costumam ser mas 

ba xas a m o·a ganhou reforQO especial em me10s que pudessem 1mpactar as pessoas 

cue c ·o..i'avan, pela c1dade coma o radio Das 19h as Sh veiculamos spot informat vo de 

30• cornun cando que a c1dade estava em Estado de Alerta para Baixas Temperaturas e 

que era crec1s0 ficar atento as pessoas em s1tuayao de vulnerabilidade ao fno 

\ 
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Relato 1 - Peca 3 

AgenCla Lua Propaganda Ltda 

crente P-ere 'ura Murnqpal de SAo Paulo 

Proouto. i,s; :uc o.,a 
Peca Ir.stag ·a"" Sto es 
T,l~ o "'ao sea· c 
~ ...... ensoes oa !)e\.a 1 OSO px :\: 1920 P:\: 

Data ce p·oo,.1~0 19!6!'2019 

Pe:iooo ae vercula~.ao ~5 6'2019 a 6/9 .2019 

ve·cu o ce comunrcac-.jo '1Stagram 

Problema que se propos a resolver: 

Co.,..n o ob et1vo oe cesoertar a so dar edade at,va do paul1stano criamos campanha que 

buscou CO!'~o~er a pom. a~o po' me.10 do olhar de compa1xao das pessoas em situa~o 

ce ,-u --e-ab ..:iace 0 a·a sso se1ec1onamos quatro moradores de rua da c1dade de Sao 

Pauc0 e cs ·c~og--afa=os effl Close sem recursos de figunno e maqu1agem para preservar 

o rea s,....,c ca s :ua~o em que eles v1v1am As fotos dos nossos protagonistas foram 

a"" -acas e""" 1.,r,a , nheta de 15 com trilha marcante apo1ada por lettering com o 

corce :c \ao se.a frio neste 1nvemo sempre acompanhado do comando "Baixe o app 

156 se enco"":rar a guern donn,ndo na rua Nas mid1as dig1ta1s mobile estimulamos que a 

sc c:a~o co aco .., mento fosse fe,ta pelo aplicativo 156 . 



Relato 1 - Pe9a 4 

Agenc,a Lua Propaganda Ltda 

Cllente, Prefe,tura Municipal de Sao Paulo 

Produto lnst1tuc1onal 

Peya BannerTakeover 

Titulo Fno mtenso em SP 

D1mensoes da pe9a 788 px x 240 px 

Data de produyao 19/6/2019 

Penodo de ve,culayao 6/7/2019 a 15/8/2019 

Veiculo de comunicayao· Waze 

Problema que se propos a resolver: 

No pertodo da noIte, quando as temperaturas costumam ser mais ba1xas, a mid1a ganhou 

refo1"90 especial em meios que pudessem impactar as pessoas que circulavam pela 

c,dade Das 19h as 5h, ve,culamos banner takeover no Waze, com geolocaliza9ao nas 

areas de concentra9ao de moradores de rua, com o alerta: "Frio intense em SP" e o 

embrete para ligar 156 caso encontrasse alguem dormindo na rua 
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Relato 1 - Pe,;a 5 

Agenc,a. Lua Propaganda Ltda 
Cliente. Prefeitura Municipal de Sao Paulo 
Produto lnstituc,onal 
Pe,;a Mob1liano urbano 
Titulo Nao seja fno neste inverno 
Dimensoes da pe9a. 118,5 cm x 175 cm 
Data de produ9ao 18/6/2019 
Perfodo de veiculai;:ao· 25/6/2019 a 15/7/2019 
Veiculos de comunica9ao JCDecaux e Ot,ma 

Problema que se prop6s a resolver: 

Com o obJetivo de despertar a solldariedade at1va do paul,stano, cnamos campanha que 

buscou comover a popula,;ao por me10 do olhar de compa1xao das pessoas em s1tua9ao 

de vulnerabilidade Para isso, selecionamos quatro moradores de rua da c1dade de Sao 

Paulo e os fotografamos em close, sem recurses de figunno e maquiagem, para preservar 

o reallsmo da situa9ao em que eles viviam As fotos dos nossos protagonistas 

estamparam os cartazes de mob11iano urbane da c1dade apo1ados pelo conce1to Nao seJa 

trio neste inverno", sempre acompanhado do comando "L1gue 156 se encontrar alguem 

dormindo na rua" 
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Case "Educa9ao no Transite" - Prefe1tura de Sao Paulo 

Cenano 

Em 2018. o Brasil ocupava a triste posIc;ao de terceIro pais com ma,s mortes no transito em 
todo o mundo, segundo o Global Status Report on Road Safety. lnternamente, Sao Paulo 
era o estado com maior numero de 6b1tos no transito e, a cidade de Sao Paulo por 
concentrar os maIores corredores de trafego do pais, apresentava um numero expressive 
de ac1dentes Foram 849 vitimas fatais no transito da cidade, naquele ano 

Atenta a esta questao, a Prefeitura de Sao Paulo elegeu como objetivo 24, do seu Programa 
de Metas 2019/2020, reduzir as mortes no transito Para isso, estruturou o piano de 
seguran9a viana do municipio, que traz, como um dos pilares de a9ao, a realiza9ao de uma 
campanha de comunica9ao continuada sobre Seguranc;a Viaria. Ass1m, a agenc1a fo1 
convocada para realizar uma ac;ao de comunicac;ao para incentivar e promover uma 
mudanc;a de comportamento dos paulistanos no transito da cidade. 

Oesafio 

O C6digo de Transite Brasileiro e considerado pelos especialistas como um dos melhores 
do mundo. Ele determina, de forma clara, as normas de conduta para os motonstas e 
pedestres e define as infrac;oes e as pun19oes para quern o desrespeita. Entretanto, todo o 
ngor da lei nao e suficiente para garantir a seguranc;a nas ruas e avenidas das cidades 

Segundo Lawrence Friedman, em seu livro Impact How Law Affects Behavior (Harvard 
University Press, 2016), "as normas juridicas nao sao respeitadas por forc;a de coerc;ao 
estatal. Leis sao observadas porque espelham os valores culturais da sociedade a que se 
destinam". Com isso, para mudar o comportamento da populac;ao, era precIso apelar para 
a mudan9a de seus valores culturais, estimulando que as pessoas buscassem ser melhores 
enquanto usam as ruas e os sistemas de transporte, para construir um transito melhor. 

Soluc;ao 

Para cumpnr o desafio proposto, ma,s que uma campanha, criamos um mov,mento, que 
ganhou o nome "Hoje Nao - Um movimento pela vida segura no transito". Ao inves de 
apenas repetlrmos as praticas usuais de educac;ao no transito, esperando que a soc,edade 
mudasse repentinamente seu comportamento (como a maioria das campanhas ja 
existentes), provocamos uma reflexao diaria, tornando mais facil e reahsta a melhora na 
conduta das pessoas nas ruas Para transformar a seguranc;a viana, basta repetIrmos todos 
os dias "HoJe nao vou avanc;ar o sinal", "Hoje nao vou exceder os limites de veloc1dade" 
etc Oessa forma, a mudanc;a de comportamento e d1aria, feita com pequenos passes 

Esta ac;ao tomou as ruas de Sao Paulo desde o seu lanc;amento. o filme de TV de 60" traz,a 
uma trilha marcante com total pertinenc,a a nossa estrategia, a musica SuJe1to de Sorte, de 
Belchior, valorizando sua contundente mensagem "Tenho sangrado dema,s, tenho chorado 
pra cachorro Ano passado eu morn, mas esse ano eu nao morro", enquanto as cenas 
mostravam pessoas refletindo e mudando seu comportamento nas ruas 

(;; 

Para gerar engaJamento, convidamos a populac;ao a levantar a bande1ra do nosso 
movimento Para 1sso, a sede da Prefeitura e os principais monumentos da c, ~de, como o ~ 

~.1!1,:,,_~z::.--· U)~ ~ ,ee lua ag SP 
9 ) • ., 01 >DC p 

1 ,\.U lA J~4 ) ' 



Teatro Municipal, o Obelisco do lbirapuera ea estatua do Borba Gato, ganharam bandeiras 

brancas simbolizando a paz no transito. Pelo perfodo de 15 dias, 1.000 taxistas circularam 

pela cidade com uma bandeira branca fixada no vidro dos seus carros. Realizamos ainda 

uma serie de ac;:oes nos semaforos dos cruzamentos mais movimentados de Sao Paulo, 

com faixas e bandeiras brancas que chamavam a atenc;:ao de quern passava. 

Passada a primeira etapa de mobilizac;:ao, a mensagem passou a ser direcionada aos 

motociclistas, principais vftimas de acidentes de transito nas ruas de Sao Paulo. Nesta fase, 

a filme trazia o impactante depoimento de uma mae que perdeu o seu filho em um acidente 

de moto. Nos abrigos de 6nibus, estampamos a foto do motociclista Herbert, que teve a sua 

perna amputada depois de um acidente de transito, acompanhada do titulo: "Vftimas no 

transito. Hoje nao. Motociclista, respeite sempre o limite de velocidade". 

Alem dos filmes de TV, abrigos de 6nibus e ac;:oes de nao mf dia, a cam pan ha contou com 

anuncio de jornal, spots de radio, banners de internet veiculados em grandes portais e em 

mfdia programatica, posts nas redes sociais, vinheta de 15" para o lnstagram Stories e telas 

dos terminais de atendimento do Banco24Horas. 

Resultados do Case 

Ao comparar os dados dos meses em que a campanha estava no ar com o perf odo anterior, 

tivemos uma reduc;:ao significativa no numero de acidentes com 6bitos na cidade. Entre 

novembro de 2018 e janeiro de 2019, foram registrados 241 6bitos por acidentes de transito 

em Sao Paulo. Ja no perfodo de novembro de 2019 a janeiro de 2020, quando a nossa 

campanha estava no ar, o total de 6bitos foi de 172. Ou seja, no periodo anterior a 

campanha, o numero de 6bitos no transito da cidade foi 40% maier. 

Alem disso, em 2019, novembro e dezembro, com a campanha no ar, foram, 

respectivamente, o 2° e o 3° meses com menor numero de acidentes com vitimas na cidade. 

Estes meses, inclusive, ficaram mais bem posicionados que janeiro (4° lugar), que e 
historicamente um perf odo de me nos acidentes devido as ferias escolares. A titulo de 

comparac;:ao, em 2018, novembro ficou em 6° lugar, dezembro em 10°, ejaneiro em 1°, no /: 

ranking dos meses com menos acidentes. (/ 

Ao compararmos, isoladamente, os acidentes com vitimas de janeiro de 2020 (854), com a 

campanha no ar, com janeiro de 2019 (1.099), antes da campanha, podemos afirmar que 

2019 teve 29% mais acidentes com vf ti mas em Sao Paulo. 

A~sim, pode~os afir~ar que a ca~pa~ha de Educac;:ao no Transite para a Prefeitura de 

Sao Paulo fo1 uma ac;:ao de comunicac;:ao de sucesso Mobilizamos a populac;:ao da cidade 

~m torno do tema, promovemos uma mudanc;:a de comportamento no transito e, o mais 

Importante, salvamos vidas. 

r~o de 2022. .);JJti,. 
~J-o~ao~ H~e~n~r~qdu~e~C~ u~--in_h_o_B_r_it-o- ----YucC:4!.C~ 

Diretor de Atendimento Coordenadora de Publicidade 
Lua Propaganda Ltda. Subsec t · 

. re aria de Comunicac;:ao 
Prefe1tura de Sao Paulo 
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Relate 2 - Pe9a 1 

Ag~nc1a Lua Propaganda Ltda 
Cllente Prefe1tura Municipal de Sao Paulo 
Produto lnst1tucional 
Pe9a Ac;ao 
Tltulo Bande1ra Branca 
o,mensoes da pec;a 6,5 m x 4,5 m 
Data de prodw;:ao 25/11/2019 
Perlodo de ve,culac;ao 29/11/2019 a 6/12/2019 
Meios de expos,c;ao Obelisco do lb1rapuera, Teatro Municipal, Estatua do Borba Gato, 
Ed1flc10 Matarazzo - Sede da Prefe1tura de Sao Paulo 

Problema que se propos a resolver: 

Com o objetlvo de mob1lizar e engaJar a populac;ao nos esforc;os para a redU<; ao do 
numero de mortes e ac1dentes no trans1to, lanc;amos a campanha Educac;ao no Trans,to, 
para a Prefe1tura de Sao Paulo, que ganhou um movimento com o nome "HoJe Nao - Um 
mov,mento pela v1da segura no transito" A a9ao tinha uma bande,ra branca como simbolo 
e assinatura da campanha A bandeira branca foi escolhtda por ter um s1gnificado 
universal de paz, que, nesse caso, seria pela paz no transito. 

Para gerar engaJamento da populac;ao, a sede da Prefe1tura e os pnncipats monumentos 
da ctdade, como o Obellsco do lbirapuera , o Teatro Municipal ea Estatua do Borba Gato, 
ganharam bandetras brancas sImbolizando a paz no trans1to 
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Relate 2 - Pe~a 2 

Agenc1a Lua Propaganda Ltda 

C 1ente Prefeitura Municipal de Sao Paulo 

Produto lnst1tuc1onal 
Pec;a F,lme para TV e Internet 

Titulo Educa9ao no trans1to 60" 

Oura~o da pe9a 60' 
Data de produ9ao 22/11/2019 

Periodo de ve,culac;:ao 29/11/2019 
Veiculos de comunica9ao TV Globo, SBT, Rede Record, TV Bande1rantes, RedeTV! 

Gazeta TV Cultura, Facebook, YouTube e lnstagram 

Problema que se prop6s a resolver: 

A Prefe1tura de Sao Paulo lanc;:ou um mov1mento de conscientizac;:ao sabre seguranc;:a 

viaria com o obJetivo de mobilizar e engajar a populac;:ao nos esfor9os para a reduc;:ao do 

numero de mortes e acidentes no transito. A primeira fase teve coma obJetivo sensibilrzar 

a populac;:ao para o problema e contou com o lanc;:amento de filme mostrando cenas 

chocantes de acidentes, convocando a populac;:ao para mudar de comportamento e 

levantar a bandeira para um transito mais seguro A pec;:a usou como tnlha a musica 

MSuJetto de sorte", do cantor Belchior, com sua marcante estrofe "Ano passado eu morn, 

mas esse ano eu nao morro", que reforc;:ou o apelo a mudan9a de atitude para a reduc;:ao 

das mortes no transito 
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Relato 2 - Pe9a 3 

Agenc,a Lua Propaganda Ltda 

Cliente Prefertura Municipal de Sao Paulo 

Produto lnst1tuc1onal 
Pe9a Filme para 1V 
Titulo Motociclista 30 
Dura9ao da pe9a: 30" 
Data de produ9ao. 29/11/2019 

Periodo de veicula9ao. 6 a 31/12/2019 

Veiculos de comunica9ao· 1V Globo, SST, Rede Record , 1V Banderrantes, RedelVI, 

Gazeta e 1V Cultura 

Problema que se propos a resolver: 

A Prefeitura de Sao Paulo lan9ou um movimento de conscientiza9ao sobre seguranc;a 

viaria com o objetivo de mobrlrzar e engaJar a popula9ao nos esfor9os para a reduc;ao do 

numero de mortes e acidentes no trans,to A segunda fase teve como objet1vo sens1bil1zar 

a populac;ao sobre os acidentes fatais ocorridos com motocicl,stas Segundo o Relat6no 

Anual de Acidentes de Transrto de 2018 da CET, 366 motoc1clistas morreram no transrto 

de Sao Paulo O filme, pec;a principal da segunda fase, trouxe o depo,mento de uma mae 

que perdeu o filho por conta de um acidente de moto, trazendo o apelo para que os 

motocrclistas respeitem o limite de velocidade. A pe9a tambem usou come tnlha a musica 

"Sujerto de sorte", do cantor Belchior, com sua marcante estrofe "Ano passado eu mom, 

mas esse ano eu nao morro", que reforc;ou o apelo a mudanc;a de at,tude para a redu9ao 

das mortes no trans,to, segurdo do concerto da campanha, um ponto de partida para a 

mudan9a de conduta e combate a imprudencia no transito "Hoje nao Mov,mento pela 

Vida Segura no Trans,to". 
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Relato 2 - Peva 4 

Ag~nc1a Lua Propaganda lldo 

Cllente. Prete,tura Municipal de Sao Paulo 

Produto lnst1luc1onal 
P~ F1lme para internet 

Titulo Respe1te sempre o lim1te de velocidade 

Durac;:ao da peya: 3'35" 

Data de produc;:ao· 16/12/2019 

Periodo de veIculac;:ao 20/12/2019 

Velculos de comumcac;:ao Facebook e YouTube 

Problema que se propos a resolver: 

Em 2018 Sao Paulo regIstrou o maior numero de mortes de motoc1cl1stas nas ruas da 

c1dade sendo o excesso de veloc1dade a maror causa desses ob1tos Com base nesses 

dados lanc;:amos filme para redes socIaIs com o ob1et1vo de informar e educar os 

motocrclistas sobre o risco de morte assoc1ado ao excesso de velocidade e ao 

descumpnmento das leis de transrto Para aumentar o ,mpacto da mensagem produzimos 

filme com o depo,mento real de Herberth Vital que teve de amputar a perna esquerda na 

altura do Joelho, em decorrenc1a de ac1dente de mote nas ruas da crdade Esse v·deo 

alcam;ou maIs de 186 mil vIsuahzac;:6es cerca de mrl compartilhamentos e mas de 3 mil 

interac;:Oes no Facebook 
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Problema que se propos a resolver: 
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Esta folha encerra o item Refatos de Solugoes de Problemas de Comunica9a0 da 

Proposta Tecnica, com todas as paginas numeradas sequencialmente e rubricadas pelo 

representante legal. 

Curitiba, 30 de mar90 de 2022. 

Lua ropaganda Ltda. 

CNPJ: 05.916.755/0001 -54 

Maria de Fatima Maia Azevedo 

S6cia-Diretora 
CPF: 408.417.234-00 

RNE: W637904-C 
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