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INTRODUÇÃO 

O presente projeto é destinado ao poder público do município, especialmente às divisões de              

turismo e imprensa, que, em conjunto, dividirão as responsabilidades de operação,           

manutenção e implantação de uma campanha publicitária para São Roque. 

 

Campanha publicitária 

Segundo Toaldo e Machado, 2012, (pág. 2 e 3), 

campanhas publicitárias caracterizam-se por    
constituírem um conjunto de peças, inter relacionadas,       
integradas entre si, as quais podem ser veiculadas em         
diferentes meios com um mesmo objetivo em comum:        
apresentar uma marca, um produto/serviço, um ponto       
de venda, uma ideia, uma promoção.  

Estabelecendo uma conexão com a campanha pretendida no presente trabalho, podemos           

determiná-la como um conjunto de peças inter relacionadas e integradas, com o objetivo de              

apresentar os serviços e produtos do munícipio de São Roque ligados à ruralidade, tais como a                

alcachofra, propriedades rurais, vinhedos e outros que estejam em consonância com o            

mercado de turismo. 

 

Princípios de marketing para a campanha 

Conceitos ligados ao marketing foram consultados durante a elaboração desta campanha por            

serem considerados relevantes a seu desenvolvimento. Um deles é o marketing verde,            

contexto sobre o qual RAFAEL, 2013 (pág 34) afirma: 
[...] o marketing ecológico, cuja principal função seria        
incorporar responsabilidade social e ambiental à      
imagem da empresa, e que entre suas novas bandeiras         
estariam a valorização do consumo consciente e a busca         
por uma atitude colaborativa do consumidor para a        
preservação do planeta.  

Os conceitos de marketing social e societal também foram consultados, conforme abaixo            

respectivamente, 

Responsabilidade social e marketing social não é       
somente suporte estratégico. [...]. As campanhas de       
marketing social podem proporcionar credibilidade ao      
nome da empresa junto aos mercados e consumidores        
finais, quando a base da campanha estiver       
fundamentada em consistentes programas de     
responsabilidade social corporativa (POZO e     



 

TACHIZAWA, 2012). 

A teoria de Marketing Societal está por trás dos         
movimentos contrários à globalização e ao consumo de        
massa, forçando os profissionais de marketing a       
procurarem uma nova estrutura para restabelecer a       
confiança do consumidor. Este novo conceito de       
marketing reconhece que a satisfação dos consumidores       
individuais não atende aos anseios da sociedade como        
um todo. E expressões que englobam os temas        
inter-relacionados são: desenvolvimento sustentável,    
liderança social e práticas éticas (SILVA, MINCIOTTI       
e ROMEIRO, 2011, pág 9, citando Ikeda, Campomar e         
Miura, 2000). 

As referências citadas amparam a elaboração da campanha em sintonia com a definição de              

turismo rural (veremos mais à frente), e com os objetivos de desenvolvimento sustentável da              

Organização Mundial do Turismo (OMT, em inglês, UNWTO), que visam utilizar o turismo             

como ferramenta para auxiliar uma mudança positiva no mundo. Ao possuir a            

responsabilidade pela promoção do turismo responsável, sustentável e universalmente         

acessível, a instituição dispõe da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e dos             

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (tradução própria, em inglês 2030 Agenda for           

Sustainable Development and the Sustainable Development Goals). 

 

Fonte: World Tourism Organization (UNWTO), 2020. 

Turismo Rural 



 

A definição apresentada pelo Ministério do Turismo sobre o turismo rural é a seguinte, 

Turismo Rural é o conjunto de atividades turísticas        
desenvolvidas no meio rural, comprometido com a       
produção agropecuária, agregando valor a produtos e       
serviços, resgatando e promovendo o patrimônio      
cultural e natural da comunidade (BRASIL, Ministério       
do turismo, 2010, pág. 18). 

Considerando a realidade de São Roque, podemos entender as atividades no meio rural             

voltadas ao turismo com base no que se constituem a oferta de serviços, equipamentos e               

produtos (como hospedagem, alimentação, operação, agenciamento, eventos, entre outros). 

 

Life Cycle Canvas - LCC  

O Life Cycle Canvas (LCC) é um modelo visual de gerenciamento de projetos, contempla              

todas as suas fases do ciclo de vida (Iniciação-IN; Planejamento-PL; Execução-EX;           

Monitoramento e Controle-M&C; e Encerramento-EN), com uma tela para cada fase, assim, é             

dinâmico, flexível e simples, traz informações objetivas e relevantes que melhora a            

comunicação entre os envolvidos, além de apresentar uma visão integrativa e holística da             

organização. É um modelo brasileiro proposto por Veras (2016), tem sua base conceitual             

construída a partir do guia PMBOK (Project Management Body of Knowledge). Possui cinco             

blocos divididos por cores e que devem ser construídos sequencialmente, de maneira que             

explica cinco perguntas básicas, seguindo a estrutura do modelo 5W2H da área de gestão de               

qualidade: Por que?; O que?; Quem?; Como?; Quando?; e Quanto?.  



 

 

Fonte: https://www.lifecyclecanvas.com.br/ 

 

PROJETO SÃO ROQUE RURAL 

 

Justificativas 

Este trabalho se apresenta relevante perante a necessidade de valorizar atrativos ligados à             

ruralidade, além dos relacionados ao vinho. Necessidade apontada pelo PDTM em que foi             

identificado menor intensidade de turistas para gastronomia e natureza, apesar do município            

possuir vocação para o turismo rural. Baseado nisso, o objetivo geral do plano é “[..] estimular                

ações que valorizem e fortaleçam os serviços e produtos turísticos baseados na ruralidade do              

município com destaque para a gastronomia e experiência no espaço rural, valorizando as             

plantações de alcachofra e videiras.” e o específico que é “fortalecer a identidade do destino               

de turismo rural”. Assim, este projeto remete ao apresentado no plano de turismo, e também               

na comprovação do Turismo Rural enquanto estratégia para preservação ao patrimônio local e             

os casos de sucesso de Turismo Rural em todo o território nacional.  

 

 

Objetivo 



 

Ao considerar os tópicos já citados, entende-se que uma campanha publicitária com            

princípios de marketing verde, social e societal, cooperaria na divulgação dos serviços e             

produtos turísticos rurais, para valorizá-los e fortalecê-los. Assim, o objetivo deste projeto é:  

Desenvolver uma campanha publicitária com princípios de marketing verde, social e           

societal, para divulgar e exaltar os serviços e produtos turísticos rurais, com destaque             

especial para especial aqueles relacionados com a alcachofra, para valorizá-los e           

fortalecê-los. 

 

Objetivos específicos 

- Criar uma campanha publicitária de viável aplicação para o município; 

- Desenvolver um vídeo promocional no Youtube; 

- Atuar nas seguintes mídias sociais: Instagram, Facebook e Twitter; 

- Promover os produtos turísticos rurais de São Roque; 

- Por meio da promoção, valorizar e fortalecer tais produtos e serviços. 

 

Metas 

- Aumentar 25% o número de visitantes da Expo São Roque (cerca de 60 mil em               

2019);1 

- Aumentar as vendas de Alcachofra e vinhos (sem dados recentes); 

- Aumentar o número de visitantes da cidade além da expo. 

 

Benefícios  

Dar visibilidade, diferencial competitivo e posicionamento de mercado aos serviços e           

produtos turísticos relacionados com a ruralidade - em especial com a Alcachofra - e assim,               

aumentar o número de turistas nesses espaços e o número de ingressos para os proprietários e                

para a cidade.  

 

Produto 
1(JEONLINE, 2019) 



 

Campanha publicitária composta por ações nas redes sociais (Instagram, Twitter, Facebook),           

ações com influenciadores, com a comunidade e produção audiovisual. 

            Requisitos 

- Contratação de uma agência de comunicação → responsável pelo desenvolvimento e           

aplicação da campanha. 

- Orçamento público para execução → para financiar as contratações necessárias. 

- Equipe técnica disponível → tempo hábil para se dedicar as fases do projeto e              

acompanhá-lo durante todo o cronograma. 

- Equipe técnica capacitada → responsável pelas contratações, prazos, planejamento das          

aplicações, implantação, manutenção, controle do projeto e resultados. 

            Restrições 

- Sem orçamento para contratação da agência de comunicação → inviabiliza o projeto            

por falta da contratação de fornecedor fundamental do projeto 

- Falta de conhecimento técnico da divisão de turismo e imprensa para execução da             

campanha → risco de não explorar todas as potencialidades do projeto. 

Partes interessadas 

Com base no objetivo deste projeto que é promocionar os atrativos rurais da cidade de São                

Roque, as partes interessadas são aquelas relacionadas à produtos e serviços ligados à             

ruralidade. De acordo com o documento síntese do Plano de Desenvolvimento Turístico            

Municipal de São Roque (2020), alguns dos atrativos que compunham a oferta turística e se               

constitui como parte interessada deste projeto são:  

- Roteiro do Vinho 

- Expo São Roque 

- Festival das Cerejeiras 

- Festival de orquídeas e plantas 

- O Parque Natural Municipal Mata da Câmara 

- Plantações de Videiras 

 

 



 

Equipe  

- Prefeitura de São Roque: aprovar o projeto e ajustar de acordo com outras             

necessidades. 

- Agência de comunicação: criar os conteúdos e textos publicitários. 

- Divisão de turismo: ser responsável pelo relacionamento com os seguidores, responder           

comentários, interagir, re-postar, entre outras ações necessárias para seguir o          

planejamento de postagens criado pela empresa de comunicação. 

- Divisão de imprensa: autorizar os conteúdos e fazer ajustes nos conteúdos e            

cronograma se necessário. 

 

Premissas 

- Problemas na plantação e na colheita 

- Restrições de locomoção 

- Cancelamento dos eventos e visitações 

- Mudança da gestão pública 

- Fatores externos 

- Covid 19 

- Eleições 

- Crise econômica 

 

Entregas 

Relatório da situação atual das redes sociais 

 

O município dispõe de um site específico sobre o turismo, com os pontos turísticos da cidade,                

alguns roteiros, opções de alojamento e gastronomia, eventos e outras informações para            

orientar os turistas a respeito da cidade. A prefeitura possui também um canal no YouTube               

com 486 inscritos, uma página no Facebook com 22.684 seguidores e uma conta no Instagram               

com 72 seguidores. 



 

 

Página inicial do turismo da prefeitura. 

Fonte: https://www.turisaor.hospedasite.com/ 

 

Canal do YouTube da prefeitura. 

Fonte:https://www.youtube.com/channel/UCo2FKp6NaWBTuXGfOYWGHPA  

https://www.turisaor.hospedasite.com/
https://www.youtube.com/channel/UCo2FKp6NaWBTuXGfOYWGHPA


 

 

Instagram Prefeitura de São Roque 

Fonte: www.instagram.com/prefeituradesaoroque/  

A rota do vinho possui um Instagram a parte do Instagram da cidade. Com 106 mil seguidores                 

e 1.225 publicações de alta qualidade. Além disso, existe um site que divulga somente o               

roteiro (http://www.roteirodovinho.com.br/). Há ainda um Instagram para a estrada do vinho           

(@estradadovinho), com menos seguidores que o anterior (602).  

Há ainda um Instagram de uma usuária que é utilizado para divulgar a cidade              

(@saoroqueportal <https://www.instagram.com/saoroqueportal/>).  

A ideia de possuir outro canal de divulgação para promocionar um produto específico, já              

implementada pela cidade, se assemelha ao que este projeto se propõe, mas nesse caso,              

aplicado para os atrativos rurais, agregando além dos produtos relacionados ao vinho, aqueles             

relacionados com a alcachofra e outros. 

http://www.instagram.com/prefeituradesaoroque/


 

A dona do Instagram @saoroqueportal mencionado acima, pode ser uma oportunidade de            

parceria com uma influencer para divulgação da campanha, já que ela possui alcance de 11               

mil seguidores.  

 

Objetivos e metas  

O objetivo principal da campanha é promocionar os produtos e serviços turísticos rurais,             

criando uma relação com os visitantes através das redes sociais. 

- Dar visibilidade aos atrativos rurais. 

- Estar presente nas redes sociais. 

 

Metas dentro da campanha 

- 1 mil de seguidores no Instagram (representa cerca de 10% dos seguidores do roteiro              

do vinho), com interação constante de pelo menos 15% desses nas postagens; 

- 2 mil curtidas no Facebook, com 10% desse número representando seguidores da            

página; 

- No Twitter alcançar 1.700 seguidores (cerca de 5% de seguros do perfil de turismo de               

São Paulo). 

- Desenvolvimento completo da campanha dentro do budget máximo de R$ 8 mil reais; 

- Desenvolvimento completo da campanha dentro do prazo estabelecido de um ano           

(janeiro - dezembro). 

 

Conceito e mensagem definida 

Uma cidade acolhedora para o turista, especialmente aqueles com interesse particular no            

turismo rural, turismo ecológico e turismo de base comunitária, e em elementos ligados à              

ruralidade, tais como a alcachofra (plantio/colheita/culinária), os vinhedos (e vinhos), e           

demais produtos e serviços dentro desta delimitação em São Roque. 

 

Público alvo 

De acordo com o PDTM os atrativos envolvidos nesta campanha possuem o potencial de              

atrair visitantes de todo o Brasil em conjunto com outros atrativos, e alguns considera-se que               



 

podem atrair visitantes de todo o estado de São Paulo, desde que combinados com atrativos               

próximos. Assim, como esses atrativos serão trabalhados em conjunto, o público alvo desta             

ação são: 

- Turistas de todo o Brasil, especialmente os de São Paulo 

- Pessoas interessadas em agricultura, natureza e gastronomia. 

- Casais jovens, famílias pequenas e idosos aposentados 

 

Estratégias 

- Fazer um concurso de melhor foto tirada em São Roque (exemplo da ação             

implementada pela Secretaria de Turismo de Minas Gerais2). 

- Criar uma hashtag #saoroquerural nas redes sociais. 

- Fazer ações com influenciadores digitais.3 

- Incluir a população nas ações da campanha por meio de participação nas filmagens e              

fotografias.  

- Fazer uma ação específica com a população local através de histórias de pessoas reais              

que vivem em São Roque e querem compartilhar o que mais gostam da cidade. 

- Criar enquete no Instagram: “Como você usa a Alcachofra?”. 

- Compartilhar informações sobre a alcachofra roxa de São Roque e diferença entre a             

convencional. 

- Criar uma série de conteúdos sobre as produções rurais da cidade: o processo de              

plantio e produção de vinho e alcachofra; características de cada alimento;           

curiosidades. 

- Sugerir opções de passeios e roteiros pela cidade durante todo o ano. 

- Compartilhar comentários de turistas deixados no Tripadvisor ou outras plataformas. 

- Trazer informações úteis para os turistas: como a chegar na cidade; locomoção entre             

os atrativos; onde se hospedar; o que fazer durante um dia; Expo São roque; etc. 

- Inserir as marcas dos patrocinadores das peças gráficas como forma de pagamento. 

2 A ação #contos minas, foi um concurso de fotos para materiais e criar engajamento, através da 
mescla entre o modo clássico e moderno de viajar, devido ao tradicionalismo mineiro. Considerada 
uma das dez ideias mais inovadoras no setor público nacional e premiada no Estado de Minas 
Gerais, inclusive, foi utilizada como ideia para a campanha promocional oficial do turismo do Estado 
em 2017 "Minas Gerais: venha viver a sua história", que resultou um vídeo sobre a cidade. 
3 Utiliza-se o termo influenciador digital para denominar a determinados usuários das redes sociais 
que possuem um fluxo maior de interações com o seu grupo social 
 



 

KPI’s para acompanhamento 

As key performance indicators - KPI’s (em portguês “indicador-chave de desempenho”) são            

ferramentas que auxiliam na medição do desempenho e, por conseguinte, do sucesso de um              

projeto, uma organização, uma campanha, etc… 

Como sugestão para o presente trabalho, elencamos algumas KPI’s para serem utilizadas            

como forma de mensurar a campanha projetada e indicar os resultados em vista das metas e                

objetivos. 

Perspectiva Resultados 

- Desvio de prazo 

- Desvio de custo 

- Alcance 

- Engajamento 

- Taxa de rejeição 

- Produtividade 

Perspectiva Controle 

- Índice de desempenho dos fornecedores 

 

Plano de ação 

1. Após a aprovação do projeto e a contratação da agência de publicidade, a primeira              

função será desenvolver uma identidade visual, que consiste na criação de logo,            

definição das cores, fontes e elementos gráficos que acompanharão e farão parte da             

campanha. 

2. Quando definido, uma equipe da agência deverá visitar na cidade, para fazer as             

produções visuais. E a partir disso criar os conteúdos para as redes sociais. Caberá a               

empresa contratar os serviços necessários: influenciadores e atores. 

3. Com toda a produção realizada, a próxima etapa será criar os perfis nas redes sociais e                

agendar as publicações. 

4. Toda a produção será entregue ao município que será responsável pelo relacionamento            

nas redes sociais, responder comentários, perguntas, dúvidas e interagir com o           

público.  



 

 

Cronograma de postagem 

 

Junho 

 

Fonte: elaboração própria 

Julho 

 

Fonte: elaboração própria 

Agosto 

 

Fonte: elaboração própria 

 

Aquisições 



 

As aquisições necessárias para a execução da campanha seriam a contratação da agência de              

publicidade, compra de um software de marketing de mídia social, contratação de            

influenciadores e contratação de atores. Essas aquisições estão detalhadas em cursos e o             

financiamento de algumas será feito através de parcerias de divulgação. 

 

Riscos 

- Burocracia lenta 

- Falta de envolvimento da comunidade 

- Falta de interesse dos Stakeholders 

- Projeto não ser aprovado pela gestão da cidade 

- Não alcançar o público-alvo 

- Público alvo sem condições financeiras 

 

Custos 

 

 

Tempo 

 

Aquisição Valor Financiamento 

Agência de publicidade 
(Agência de Comunicações 
ECA Jr.) 

R$6.000 Estabelecimentos que serão 
beneficiados / poder público 

Software de marketing de 
mídia social (Promo 
Republic) 

50$/mês Estabelecimentos que serão 
beneficiados / poder público 

Influenciadores Fim de semana com 
transporte hospedagem e 
alimentação como forma de 
pagamento 

Parceria com empresa de 
hospedagem (São Roque 
Park Hotel); alimentação 
(Don Patto Village); 
transporte (europcar) e 
passeios (Fully Viagens). 

Contratação de atores Visibilidade nas redes 
sociais 

Parceria com a Cia Ecos. 



 

 

  

Dez-Jan Aprovação do projeto pela Prefeitura e patrocinadores. 

Jan-Fev Processo de contratação da empresa responsável pela produção das peças e 
textos publicitários. 

Mar-Mai Período de produção dos materiais. 

Jun-Ago Postagem nas redes sociais pela divisão de turismo e de imprensa do 
município de São Roque. 

Set Levantamento de dados e avaliação dos resultados. 



 

ANEXOS 

 

Exemplos de campanhas turísticas 

- Espanha te espera - TurEspaña: 
https://www.youtube.com/watch?v=CTxHckGWEDw&feature=youtu.be 

- The Original Cool - Holanda: https://www.youtube.com/watch?v=hqEh0iFWlgs 
- Fly Over - Montréal: https://www.youtube.com/watch?v=0uWGXw-q_WM 
- Inspired by Iceland - Islandia: 

https://www.youtube.com/watch?v=npawmHVaf-E&has_verified=1 

 

Exemplo da identidade visual e redes sociais 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CTxHckGWEDw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hqEh0iFWlgs
https://www.youtube.com/watch?v=0uWGXw-q_WM
https://www.youtube.com/watch?v=npawmHVaf-E&has_verified=1
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CAMPANHA    
PUBLICITÁRIA

FOMENTO NA DIVULGAÇÃO
DE SÃO ROQUE

BEATRIZ BARRETO DE AQUINO
SARAH SANTOS DELGADO



Quem?
O presente projeto é destinado

ao poder público do município,

especialmente às divisões de

turismo e imprensa, que, em

conjunto, dividiriam as

responsabilidades de

operação, manutenção e

implantação da campanha.



Este trabalho se apresenta relevante perante
a necessidade de valorizar atrativos l igados

à rural idade, além dos relacionados no
vinho. Por isso, entendemos que uma

campanha publicitária com princípios de
marketing verde, social e societal ,

cooperaria na divulgação dos serviços e
produtos turíst icos rurais,  para valorizá-los 

 e fortalecê-los.  
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Contratação de uma agência de comunicação

REQUISITOSREQUISITOSREQUISITOS

Orçamento público para execução

Equipe técnica disponível

Equipe técnica capacitada



Sem orçamento para contratação da agência de
comunicação.

Falta de conhecimento técnico da divisão de turismo e
imprensa para execução da campanha.
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RESTRIÇÕESRESTRIÇÕESRESTRIÇÕES
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PREMISSASPREMISSASPREMISSAS

Problemas na plantação e
na colheita Restrições de locomoção

Cancelamento dos eventos e
visitações

Mudança da
gestão pública

Fatores Externos COVID 19 Eleições Crise econômica
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Agência de comunicação

Divisão de turismo

EQUIPEEQUIPEEQUIPE

Divisão de imprensa



A
P

R
E

S
E

N
T

A
Ç

Ã
O

  

Burocracia lenta

RISCOSRISCOSRISCOS

Falta de envolvimento da comunidade

Falta de interesse dos Stakeholders

Projeto não ser aprovado pela gestão da cidade

Não alcançar o público alvo

Público alvo sem condições financeiras



  Objetivos da Campanha
O objetivo principal da campanha é promocionar os

produtos e serviços turísticos  rurais, criando uma

relação com os visitantes através das redes sociais.

>> Dar visibilidade aos atrativos rurais.

>> Estar presente nas redes sociais.



1

3

4

5

6

2 M E T A 4

Desenvolvime

nto completo

da campanha

dentro do

budget

máximo de R$

8 mil reais

M E T A 1

1 mil de

seguidores no

Instagram

M E T A 2

2 mil curtidas

no Facebook,

com 10%

desse número

representando

seguidores da

página

M E T A 3

No Twitter

alcançar 1.700

seguidores

M E T A  5

Desenvolvime

nto completo

da campanha

dentro do

prazo

estabelecido

de um ano

M E T A

METAS DA CAMPANHA



O município dispõe de um site
específico sobre o turismo, com
tópicos como: pontos turísticos,

roteiros, hospedagem,
gastronomia, eventos,

institucional e turismo receptivo.
A prefeitura possui também um

canal no YouTube com 486
inscritos, e uma página no

Facebook com 22.684
seguidores.

AVALIAÇÃO ATUAL



Conceito e Mensagem

"Uma cidade acolhedora para o turista,

especialmente aqueles com interesse particular no

turismo rural, turismo ecológico e turismo de base

comunitária, e em elementos ligados à ruralidade,

tais como a alcachofra (plantio/colheita/culinária),

os vinhedos (e vinhos), e demais produtos e

serviços dentro desta delimitação em São Roque”.



Público-Alvo

>> Turistas de todo o Brasil, especialmente os de

São Paulo.

>> Pessoas interessadas em agricultura, natureza e

gastronomia.

>> Casais jovens, famílias pequenas e idosos

aposentados



Estratégias

>> Fazer um concurso de melhor foto tirada em São

Roque (exemplo da ação implementada pela

Secretaria de Turismo de Minas Gerais).

>> Criar uma hashtag #saoroquerural nas redes

sociais.

>> Fazer ações com influenciadores digitais.



Estratégias

>> Incluir a população nas ações da campanha por

meio de participação nas filmagens e fotografias. 

>> Fazer uma ação específica com a população

local através de histórias de pessoas reais que

vivem em São Roque e querem compartilhar o que

mais gostam da cidade.

>> Criar enquete no Instagram: “Como você usa a

Alcachofra?”.



Estratégias

>> Compartilhar informações sobre a alcachofra

roxa de São Roque e diferença entre a

convencional.

>> Criar uma série de conteúdos sobre as

produções rurais da cidade: o processo de plantio e

produção de vinho e alcachofra; características de

cada alimento; curiosidades.

>> Sugerir opções de passeios e roteiros pela

cidade durante todo o ano.



Estratégias

>> Compartilhar comentários de turistas deixados

no Tripadvisor ou outras plataformas.

>> Trazer informações úteis para os turistas: como a

chegar na cidade; locomoção entre os atrativos;

onde se hospedar; o que fazer durante um dia;

Expo São roque; etc.

>> Inserir as marcas dos patrocinadores das peças

gráficas como forma de pagamento.



Perspectiva Resultados

KEY KEY KEY PERFORMANCE INDICATORPERFORMANCE INDICATORPERFORMANCE INDICATOR

Desvio de Prazo Desvio de Custo Alcance Engajamento Taxa de Rejeição Produtividade

Perspectiva Controle

Índice de Desempenho de Fornecedores



Plano de Ação

1 . Após a aprovação do projeto e a contratação da

agência de publicidade, a primeira função será

desenvolver uma identidade visual, que consiste na

criação de logo, definição das cores, fontes e

elementos gráficos que acompanharão e farão

parte da campanha.

2 . Quando definido, uma equipe da agência deverá

visitar na cidade, para fazer as produções visuais. E

a partir disso criar os conteúdos para as redes

sociais. Caberá a empresa contratar os serviços

necessários: influenciadores e atores.



Plano de Ação

3 .Com toda a produção realizada, a próxima etapa

será criar os perfis nas redes sociais e agendar as

publicações.

4 .Toda a produção será entregue ao município que

será responsável pelo relacionamento nas redes

sociais, responder comentários, perguntas, dúvidas

e interagir com o público.
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FACEBOOKFACEBOOKFACEBOOK

Identidade visual padronizada com
logo de perfil e plano de fundo

utilizado tembém nas outras redes
da campanha

Descrição: "Página dedicada a
ruralidade de São Roque"

Postagens de acordo com o
cronograma definido para

campanha
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