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EXPERIENCIA NO
SETOR PÚBLICO

lmportante ressaltar que a ADAG é uma das agências

brasileiras com maior experiência no atendiment0 a

clientes do setor público. Fundada em 1970, desde

1983 nossa empresa tem tido a oportunidade de

prestar serviços em todas as esferas da administração

pública federal, estadual e municipal, constituindo,

com isso, uma bagagem especializada e bastante

relevante, em termos de realizações.

de Transportes Urbanos, CPTM - Companhia Paulista

de Trens Metropolitanos, CDHU - Companhia de

Desenvolvimento Habitacional e Urbano, DERSA

- Desenvolvimento Rodoviário S/4, Prefeitura de

Jundiaí, Prefeitura de Guarulhos e Prefeitura de São

José dos Campos, entre outras.

A ADAG tem mantido o equilíbrio em sua carteira

entre clientes dos setores público e privado. Ao longo

de seus 47 anos, foi responsável pela comunicação de

anunciantes como: Kraft Lacta Suchard, Refinações

de Milho Brasil, Arisco, Liotécnica do Brasil (Sopas

Qualimax), Cadbury ADAMS, Arcor, Effem Foods,

Yamaha do Brasil, Grupo Saint-Goban (Weber

Quartzolit, lsover e Placo), Colégio Pueri Domus,

ESPN4 - Escola Superior de Propaganda e Marketing,

Universidade Metodista, Rede de Lojas Besni, Rede

de Franquias China in Box, Marchand (Bronzeador

Cenoura & Bronze) e, no setor de trademarketing:

Gessy Lever (0M0 e Comfort), The Coca-Cola Company,

Cervejaria Kaiser, entre outros.

FESTIVAL DO

Durante todo esse tempo, tivemos a chance de

contribuir com as políticas públicas de instituições

como: CEF - Caixa Econômica Federal, BNDES -
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e

Social, Ministério da Reforma Agrária, Ministério da

Educaçã0, Secretaria de Comunicação do Estado

de São Paulo, Secretaria do Meio Ambiente, Banco

Nossa Caixa, Banco do Brasil, COSESP - Companhia

de Seguros do Estado de São Paulo, CETESB -
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo,

ARTESP - Agência de Transportes do Estado de São

Paulo, Desenvolve SP, EMTU - Empresa Metropolitana

Como resultado desse esforç0, a ADAG mantém um histórico relevante em relação

às premiações do setor, entre as quais, destacam-se as seguintes entidades:
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,\
RELEVANCIA
socrAL

No decorrer desse tempo, a ADAG tem se empenhado

em manter-se sintonizada com as transformações

técnicas vividas pela sociedade e pelo mercado,

tendo como principal propósito de sua comunicação

a relevância social. Essa intenção é o que a motiva

a ser uma empresa permanentemente atenta,

inquieta e pulsante.

A ADAG partic¡pou de importantes momentos da vida

econômica e social brasileira, como, sinteticamente,
"Diretas Já", "ECO|1Z", criação e lançamento dos

pr0gramas Poupatempo, Qualis, Bolsa Escola, Dia

Nacional da Família na Escola, preservação do Livro

Didático e Museu do Futebol. E, sob a inspiração de seu

fundador, Luiz Celso de Piratininga, participou inten-

samente da realização do 3o Congresso Brasileiro de

Propaganda e da criação do C0NAR - Conselho Nacional

de Autorreg u lamentação Pu bl icitá ria, q ue esta beleceu

referencial ético da comunicação brasileira.

N0 decorrer deste tempo, a ADAG desenvolveu

experiência comprovada para responder a uma ampla

gama de necessidades de comunicaçã0, integrando-

se ao Marketing e ao Planejamento Estratégico de

Comunicação de seus clientes. A ADAG desenvolve

um modelo de trabalho baseado em três eixos

principais: ESTRATÉGtA, TNOVAÇÃO E tNTERAT|V|DADE,

desenvolvendo propostas que aproximam as marcas

de seus consumidores.

Como a realidade pública é sempre intensa e

diversificada, a ADAG entende que sua disponibilidade

para atender bem aos clientes e suas marcas deve ir

além das condições e cláusulas contratuais, na medida

em que, pautadas pelo bom senso, profissionalismo e

adequação ao cenário real, suas açÕes visam manter

seus clientes permanentemente satisfeitos por ter as

necessidades atendidas.
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RELAçAo NoMINAL DoS
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CTIENTE

JOSIL

MffiRGHER-
makes a d¡fferênce

DESDE

2000

2008

2008

2010

2010

2013

2013

201.4

2074

CATEGORIA

Construção

lndústria

Serviços

Farmacêutica

Produto

Setor Público

Terceiro Setor

Setor Público

Setor Público

PRODUTOS/
sERV|çOS

lnstitucional

Promocional

lnstitucional

lnstitucional

lnstitucional

lnstitucional

lnstitucional

lnstitucional

lnstitucional
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CLIENTE

¿Shire

ESTÊE LAUDER

Áclp

DESDE

2014

2015

2015

2015

2076

2016

2017

2017

2017

CATEGORIA

Farmacêutica

Cosméticos

Setor Público

Farmacêutica

Educação

setOr Públic0

Construção

Setor Público

Esporte

PRODUTOS/
sERVrçOS

lnstitucional

lnstitucional

lnstitucional

lnstitucional

lnstitucional

lnstitucional

lnstitucional

lnstitucional

lnstitucional e

Promocional
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CELSO PIRATININGA
DIRETOR.PRESIDENTE

FORMAçÃO ACADÊMtCA E TÉCNtCA

Graduado em Ciências Sociais - PUC-SP. Especializado

em Propaganda e Marketing - ESPM. Atualmente

é Conselheiro pela ABAP no C0NAR - Conselho de

Autorregulamentaçã0, CENP - Conselho Executivo

das Normas-Padrã0. Exerce também a função de

Conselheiro no SINAPROSP - Sindicato das Agências

de Propaganda do Estado de São Paulo.

EXPERIENC¡A PROFISSIONAL

Profissional com 40 anos de experiência no mercado

publicitário. Na ADAG, está à frente dos processos há

mais de 30 anos.

Atualmente, trabalha n0 planejamento de

concorrências e tem o rep0rt de toda a Diretoria

da Agência.

Principais clientes atendidos: Governo do Estado

de São Paulo; Kraft/Nabisco; Unilever Bestfoods;

Cadbury/ Adams; Coca-Cola Company; Ministério da

Educação - Governo Federal; Banco Nossa Caixa;

Caixa Econômica Federal; BNDES - Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico e Social; ESPM - Escola

Superior de Propaganda e Marketing; Universidade

Metodista; Abril Mídia; Honda Motors; Yamaha do

Brasil; lnstituio Ethos de Responsabilidade Social

Empresa ria l; Transpa rência Brasi l.

PRoJET05 E REALTZAçoES

Participação no lançamento da marca e do serviço

Poupatempo; participação no lançamento do

Programa 0ualis (o médico da família); organização

de conteúdos e campanha para 0 evento Eco-92,

do Estado de São Paulo; participação em diversos

lançamentos de campanhas institucionais para o

Governo do Estado de São Paulo durante os governos

de André Franco Montor0, Mário Covas, Geraldo

Alckmin e José Serra. Lançamento de campanhas

institucionais para a CEF - Caixa Econômica Federal,

e BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento

EconômÌco e Social; planejamento e coordenação da

Campanha Dia Nacional da Família na Escola para o

Ministério da Educação; lançamento das campanhas

de preservação do livro didático e de incentivo à leitura,

entre diversas 0utras, para 0 Ministério da EducaÇão;

planejamento e lançamento de campanhas para o

Banco Nossa Caixa (gestão José Serra). Participou

ainda de diversas campanhas para o lançamento e

divulgação de produtos de consumo das marcas Lacta,

Adams, Hellman's, Kaiser, Comfort, Honda, Yamaha,

Rede Besni, China in Box, entre tantas outras, bem

como de campanhas institucionais para empresas do

setor da educação como ESPM - Escola Superior de

Propaganda e Marketing, e Universidade Metodista.

Adicionalmente, tem prestado serviços pro bono para

diversas organizaçÕes não governamenta¡s.

Tem realizado palestras em eventos promovidos

por instituiçÕes como APAS - Associação Paulista

de Supermercados; ABA - Associação Brasileira de

Anunciantes; APP - Associação dos Profissionais

da Propaganda; ECA - Escola de ComunicaçÕes

e Artes da USP; FIA - Fundação lnstituto de

r
Administração da USP
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P,ANOCREÞ

Ap::cxzeitanento de estud.os cursados na Escola
de Sociologria e PoIíLica d.e São pauJ-o

PolÍtica I
- : 

".,.Antropologia I
Econornia I
Socioloçria I
Psicaná]-ise
¡¿étodos e TÉcr¡icas de pesguisa f
H-LStOrra J-

F1].osofia I

O presente Histórico Escolar consta de
OBS: Anexo ao Certificado d.e Concl_usão
São Paulo, 21 de Junho de 1991.
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$ontitirin @nib¿rdiùnùc @utótim ùr Suo lþsuto

ß[ ßeitor¡ ùs Sontítíri¡ @nibersilsìe @ntótio¡ ùr Sfro lþaulo,

n0 ulo Ùr gu¡g ntrituígõø, tenùo em bídt¡ s conclugfro Ùo @urgo Ùe

6í0nci¡ø Socínig, enl2 ùe iunllo ù¿ 1991, contere o título ùc

ßuttl¡rel ¿m tiîntiugsotÍuiø ¡ PUC.SP

lLui¡ ttlso ùr lþirstiningilfigucirtùo lunior
brasileiro, natural do Estado de São Paulo, nascido a 05 de agosto de L962,

RG 11.2i9.140-1 - SP

r outorgn-lú¿ o prøentr ùÍBloma,

¡ tim ù¿ qm poddû go¡m ùe toùoø og ùfeÍtog e ilrunog¡tíb¡ø leg¡ig.

tá¿L c".l .4,1*
$fio ßau[0, 16 ùe øetemtru ùe 2014.

@¡rùee[ Dom @ùilo Sùro åcüerr
6rão 6ü¡nrlr

Srot¡. Dr¡. Smhffmgüùå 6úûtc¡¡ül I,únen¡

Prú-ßeltora ùl 6taùm¡õo

Íln¡¡ 6lntr¡ Tulø teLso ùr Sir¡tlníU¡figu¿lt¿ìo luníor
ÞlPlom¡ùo



cuRso DE ctÊNCßS SOCIA|S

Reconhecido pelo Decreto n.o 54.1261M, publíødo no
D.O.U. em 2111U1964, com vigência mantida pela Porlaria
MEC n.o 1.790/93, publicada no D.O.U . qn23112t1993.

Reconhecimento Renovado pela Portaria Seres/MEC n.o

2862012, publiæda no D.O.U. en 27 112f2012.

PONTIFiCIA UNIVERSIDADE

CATÓLßA DE SÃO PAULO

Secretaria de Adminístração Escolar

Diploma registnado sob n.o 75619,

Processo n.o 201 ¡14364,

nos termos do Artigo 48, da Lei 9394/96,

São Paulo, 18 de setembro de 2014.

De acordo,

ffi
Èh#

da

de

2a Via

3o
P
R*
ô

*

,ø'A'"u.
&4d+
4q$ili*
Wg
ffiffi
Ë¡Hffi¡#

þ1
d
E
ó

Ê3

*-Þ
-

ü
6)
Þ¡(f
:1.ô

*I

POMTFÍCA UNIVERSIORO¡ CRTÓUCA DE SÃO PAULO

A 1r via do presente diploma loi expedida com a Cédula de
ldentidade, RG n." 11.259.140 - SP e regislrada na
Universidade de São Paulo, sob o n.o 929866, processo n.o

92. 1.1 487 9.1.1 em 221051 1 992.

Såo Paulo, 16 de setembro de 2014.
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APOSTII.A

VAUDO SOI'IE¡¡fË
COl'i SEIO DE

ÀUTE¡I1¡CIDÁDE
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PONTIFÍCN UNVERSIDADE CATÔLICA DE SÃO PAULO

AnoÞda(s) a(s) Apostila(s)

Ræha
da

de

Sâo 18 de selembro de 2014.



poNTrFÍcrA UNTvERSTDADE ceróuca DE sÃo peuro
Recredenciada pela Portaria do MEG |1" 62212012, D.O.U. 1AlOSl2O12.

Secretaria de Administração Escolar

PUC*SP

CERTIFICADO DE CONCLUSAO

Certificamos, para os devidos fins, que LUIZ CELSO DE

PIRATININGA FIGUEIREDO JLI¡{IOR, sob o número de matrícula

85003641, concluiu nesta Universidade o Curso de Ciências Sociais,

Bacharelado, tendo cumprido os créditos exigidos para o curso e colado

grau em 12 dejunho de 1991.

O referido curso foi reconhecido pelo Decreto no 54.126164, publicado no Dia¡io Oficial da União em21/10/7964,

reconhecimento Portaria Seres/MEC n' 28612012, Publicada no Diário Oficial da União em

27

São Paulo, 09 de setembro de 2014

de Souza

OAüÆ DE RE6, qfl 
L PEs. IIAI

s,Pbu/o 1 I

,-- CÛNTERE 0

cr Âna Paula de Eliane Villa
Anelista Sênior:,6t I 06388581 034 Secretaria de Adm¡nistraçáo Escolar

SAE . PUC/SP

Rua Monte Alegre, 984 - São Paulo/SP - CEP 05014-901 - Fone: (11) 3670-8000 -
http://www.pucsp.br V
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PATRICIA FIGUEIREDO
DIRETORA EXECUTIVA

FORMAçÃO ACADÊM|CA E TÉCN|CA

Pós-graduada em Marketing pela Escola Superior

de Propaganda e Marketing - ESPM, Graduada em

Comunicação Social pela Fundação Armando Álvares

Penteado - FAAP, Apresentation Skills, Finanças para

não Financeiros pela São Paulo Business School - BSP,

e Planejamento de Comunicação (BOOTCAMP) pela

Escola Superior de Propaganda e Marketing * ESPM.

EXPERIENCIA PROFISS¡ONAL

Profissional com mais de 30 anos de experiência

na área de Marketing e Comunicaçã0, planejando,

desenvolvendo, implementando e avaliando ações

de comunicação para grandes empresas nacionais

e multinacionais tais como: NET Serviços, Grupo

Martins, Lacta Succhard, General Motors do Brasil,

Nabisco, Roche Farmacêutica e Shire.

Atuando há mais de 5 anos à frente da diretoria

executiva da ADAG, é focada em resultados e no

produto dos nossos clientes.

Direciona a prospecção de novos clientes,

participando também dos planejamentos e

estratégias desse grupo.

PROJETOS E REALTZAçÕES

Realizou Campanhas de Conscientização do

Combate ao Câncer de Mama, Doenças Genéticas

Raras e Projetos para a Terceira ldade.

Ë c{
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AÇAO ARMAI\DO ALVARES PENTE,ADO
FACULDADE DE COMUNICAÇÃO

.t
0 iretor da FACULDADE DE C0MUNICAÇ40, no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusâo

COMUNICAÇÃO SOCIAL "" em 01 de julho de 1986107 FO67 113 o Curso de

conferé 0 rr'rut0 de BACHAREL EM coMUNtcAçÃo SoctAL

PATRfCIA MARIA DE PIRATININGA FIGUEIREDO

nali brasileira natural do Estado de São Paulo nascid a a 17 de julho de 1963

Cédula de identidade R.G. 16.112.044/SP e outorga-lhe 0 presente Diploma, a fim de que possa gozar de

t0d0s os direitos e prerrogativas legais.

Expedido em Sâo Paulo, a 02deagosto de 19 86 , sob o nQ

O¡retor c. D€
Presidente da

D¡plomsdo
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CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Habititação em Publicidacle e Propaganda e

Relações Públicas reconhecida pelo Decreto

Federal n.a 7o.956, de 9l8l7z, publicado no

DOU de rcf\l7z, pâg- 7.v7'
Habilitação em.Rádio e Televisãr: e Cinema

reconhecida pela Portaria MEC n'o 343 de

ylllS+, publicado no DOU de 3lïlïa, páLg'

rr.3r8.
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FUNDAçAO.ARMANDO ALVAR ES PENTEADO
, F.acüldâde de Comunicação

'R. A¡ogos¡, 903 - Fonc: 826423:t R 6t - CEp 01242 - São paulo
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Observações

Nome: Patricia Maria de Piratininga Figueiredo
Nascimento: 1710711963
Nacionalidade: Brasileira
RG: 16.112.044
Filiação Pai: Luiz Celso De Píratininga Figueiredo

Mãe: Maria De Fatima De P. Figueiredo

RESULTADOS

P.Letivo Disciplina

.29920269-
\<ãr-¡t

Gréd. C.H. Média oloFreq Situação Obs.

IDENTIFTCAçÃO

Histórico Escolar
PÓS-GRADUAçÃo EM MARKETING

1

L99e /2
2
2ooo / L

2ooo / L

zooo / t
3
zooo /z
zooo / 1
20oo /2
2ooo /2
4
zrsotit
20aL/L
2o0L / t
5
zoot/z

3

z

3

2

3

')

Ky

,!

3 45 L0.00 100 * Aprovado

2 30 8.50 l-00 3 Aprovado

3

3

)

Workshop de Comunicação e Negócios II - Oral

86.67* Aprovado

100 ? Aprovado

86.672 Aprovado

80.00? Aprovado

.Aprovado

Aprovado
Aprovado

80.00? Aprovado

90.00? Aprovado

80.00t Aprovado

80?

80.08
100 *

8.50
7.O0

8.50

7.50
9.00
9.00

9.00
7 .50

7.00
8.00

45

45

30

45

30

30

45

30

45

30

Marketins østratésíco 
$

A Empresa e Seu arrøi.llt. !
Comportamento de Con¡traÇ
Básico de FinanCas 

þ

Fat.or llixÌrano Corro Ðiferènclal Ccnpe!:it!
Gerência de Negócio= r(V
Marketinq G]roba]/ /"ry

Gerência de Marketi ,gÚ I
workshop de Negociaçáo|l.
Finanças Aplícada ao Marketing
Gerenciamento de vtarcas 

/Í

Total de Carga Horária:

Total de Créditos:

Média Final Ponderada:

S Paulo, 26 de fevereiro de 2002

SUELI BRAGION LEITE
Secretária Acadêmica

L,.qt-çs',c"¿ €rnP¿-ss A'<{^a L

C-Arn Pr nIA\ '- z;:lon
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DECLARAçAO

ADAG Comunicação ElRELI, inscrita no CNPJ 62.624.81210001-65, com sede na Rua Claudio Soares 72,11o andar,

São Paulo-SP, DECLARA, para 0s devidos fins de atendimento ao Editalde Concorrência para a Contratação de

Serviços de Publicidade - Concorrência CDHU no 150/18 - Processo no 10.43.150, que a Sra. Patrícia Maria

de Piratininga Figueiredo Mauger, portadora do RG. número 16.112.044-l-, presta serviços a esta empresa desde

20L2,na função de Diretora Executiva.

São Paulo,09 de agosto de 2019.

t$lz6l +-
Luiz Celso de Piratininga Figueiredo Junior

cPF. 056.514.888-5s

RG: 11.259.140-1

ADAG CoMUNtCAç40

R. Cláudio Soares, 72 - Sala 1108 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05422-030

T. +551L 5504-5000 | www.adag.com.br

u
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DULCE PIRATININGA
ATENDIMENTO

FoRMAçÃO ACADÊM|CA E TÉCNtCA

Pós-graduada em Marketing de Serviços - ESPM.

Pós-graduada em lnvestimento Social Privado - ESPM.

PRoJEToS E REALTZAçõES

Projeto Cidadã0, elaborado na Comunidade de

Paraisópolis junto ao Colégio Nossa Senhora do

Morumbi, Projeto de Reciclagem com 0NGs em

Feiras da Francal, e na lnstituição Mackenzie,

desenvolvendo e elaborando campanhas e projetos

para 0NGs sem fins lucrativos.

o

a

EXPER¡ENCIA PROFISSIONAL

Experiência de 17 anos na área de Serviços e

Marketing, todos vividos na ADAG.

Suporte interno aos clientes da agência através de

follow-up junto aos atendimentos e controle das

estimativas de produçã0.

Grande conhecimento dos processos ligados

à administração de pessoas, endomarketing,

treinamento e desenvolvimento.

Favorecimento do processo de comunicação e

avaliação de resultados.

Contribuição na manutenção dos modelos e políticas

da empresa através de monitoramento de ações junto

a clientes e lideranças. Sinalização de divergências e

propostas de solução através de indicadores e com o

cumprimento às políticas, normas, procedimentos e

preceitos éticos estabelecidos pela empresa em sua

área de atuação (compliance).

u c{
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DEGLARAçAO

Declaramos que a Sra. DULCE MARIA DE PIRATININGA FIGUEIREDO,

portadora da cédula de identidade no g.8g1.951-9 concluiu o curso de pÓS-

GRADUAçÃO nnBn EXECUTIVO EM MARKETING DE SERVIçOS desta

Escola, no 1o semestre de 2003 com carga horária total de 600 horas/aula.

A Escola Superior de Propaganda e Marketing está Registrada no Ministério da

Educação sob o no 636, e para oS cursos de Pós-Graduação sáo respeitadas

as exigências da Resolução do CNE/CES no'1 de 03 de abril de 2001.

São Paulo, 18 de dezembro de 2012.

lvia Simões
Secretária Acadêmica

Eil

ESPM 5ão Paulo
RuaJoaquîmTáv0ra,1240 tiilatulariana 5ãoPaulo SP Erasii 04015-013 I11508i8200

1r
L

LÅ

ESPM

-"816-7740
ú-?00

s.' -

AUÎORIZAOO

- Valor Ce R$ 3,60

D9 SECURANçA

2019J2

li-'¿ | |À[J



ADAG

DECLARAçÃO

ADAG Comunicação ElRELl, inscrita no CNPJ 62.624.81U0001-65, com sede na Rua Claudio Soares 72,110 andar,

São Paulo-SP, DECLARA, para os devidos fins de atendimento ao Edital de Concorrência para a Contratação

de Serviços de Publicidade - Concorrência CDHU no 150/18 - Processo no 10.43.150, que a Sra. Dulce Maria

de Piratininga Figueiredo, portadora do RG. número 9.891.951-9, presta serviços a esta empresa desde 2002,na

função de Atendimento.

São Paulo, 09 de agosto de 2019.

Luiz Celso de Piratininga Figueiredo Junior

CPF: 056.514.888-55

RG: 11.259.140-1

ADAG COMUN¡CAçÃO

R. Cláudio Soares, 72 - Sala 1108 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05422-030

T. +55 L1 5504-5000 | www.adag.com.brr r ?



,
DEBORA RAZVRANAUCKAS PROTTA
ATENDIMENTO

F0RMAçÃO ACADÊMtCA E TÉCNtCA PRoJEToS E REALTZAçõES

a

o

a

MBA em Gestão Empresarial- Fundação Getúlio Vargas.

Pós-Graduada em Marketing - Escola Superior de

Propaganda e Marketing.

G rad uada em Pu blicidade e Propaga nda

Faculdade de Comunicação Social Cásper Líbero.

Trabalhos voluntários em associações de apoio ao

menor em situação de vulnerabilidade.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Com mais de 30 anos de experiência na área de

comunicacão atua na coordenação de contas e seus

desdobramentos para outras áreas (criaçã0, mídia e

planejamento).

Na ADAG atua no atendimento às contas e apoio

a equipe.

Participação desde a pré-produção até a finalização

de campanhas.

Foi responsável por departamentos de marketing,

criação e produção de materiais in house, com0

textos para anúncios, folhetos e materiais de venda

para terceiros.

Atendeu empresas como. lBM, Klabin Fabricadora de

Papel e Celulose, Jornal 0 Estado de S. Paulo e Jornal

Folha de S. Paulo.
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MINISTËRIO DO TRABALHO
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CARTIIRA DE TRABALHO I

Polegor Direilo

Loc. Nas-

Filiacâo

Obs.

..............Data -,7 !^. ) a' <'
.:*...1..,/ ì+1..... / .ç.*:.,..

:............4*

.:i. :=.!L..._._......
.7
I t 1-.4.. € _t,

. -.t.':¿

fx
\u-

rl:,
\i
r.J
(-.
.C
.fø\::.o

<!

tn
,.9

"Êirrz

,..,-.. i.:.,:... *:= tçt;.: 
".... ....

I:

*
;
!:

:

'I

t

:

a

',1:
)
ìi

oô

o

oo

f

z

Est. c¡"¡¡c./.!!-!L,. .. D* N. .1J';: rl¿1,

Esrado .....-.............-..

NAL DOIT

oB
FÈ

19

I

¡ r çV Cll lfÀ

(3cÌos

" l,Al.lDc i'

-'SCIìEVEì'¡ïE AUTÛRIZADO

pagls psr vci':ll -',hicrCe R$ 3,60

iliiliil't CÛi!í sEi-0 Ðr scc¡JRÀr¡çA'

=-.P

Í
I
k
a

n
D}lIE HiqIttü

g

.s.00[AL
'!r
n

.à
f),

Å?

-3

. FONE:
-CEP

rð¿

7Y



I

- CONIIAÌO Dt n/r¡ALHO 13

oo*ro-.....-.ffsTAÐO- 
D: a lã

I

... ..... .............G¡.8.SSg4.+.,,,1,g4.1.r{f . .. .:.:.-.... .....,{.

R* .-...Av;'fng...!.'.[.ìae.tanl*rì\,¿¡iüs"'-""" "" nt'Uõ""""

Município .....-..9;ãC...¡--.aUîO....................-*t '......gp.......-...

Esl. do

Cargo

Deta admissão ..... C..1.... ¿"

Remuneração

P\

t C.B.O. n9

oñ....
Registrc n9

'l .A+-

Data eída .."í:..--r.... de ..........

êt 4s c/ tcsL

/ I->-
...:...:....:.......:.

I9

29

J¿

eirr¿*

i :,:.

t
¡
h ItCORABI\/IE

K
2Å

381e7700

c0NFsiìÐ

[z .lutl

1:gcs ¡;or verba] - Valor de R$ 3,6O

t.iËr{rE ctM ssLo DE SEGURAT'Içâ'

AUTOruZADO

/ritË*

?¡¡- +¡ ,

AUîCNT

ì*



11 coxtl^to DE ttA¡AtHO
.:+i:$i: - KLABIN - FABR¡CÂD'R^ DE

Enprcgrdo ...................FÄP..8L...8..CEtttLOSE..Vl..........

Rna S¡mr¡l Klalt'n. ì/n:
Rua .......-.-.-. llnicio da Via

Município Þr
Esp. do

Csrso

enpregaaor ....1imI9i.5.ç¡...Li:l¡:-.ic.;.'.¡ii¡r;.+qmõ;g'0¡ieís.tldO;

'" "".; " "1 "':{'""'"""' ""î"" 
ì1 

"':" ""ir""""" " "''; ï...
nua .Y-Ç,!.i.....i.*:¡1,*-..;.,,....-I-C).¡.*t-:,.1=¡-:..... rnr .-(.-3-..þ.-''./-r-._
Município ....ì,..u:..ÇL;....<|.i:...\-¡-¿-1..... Est. ......i=..::......

EÐ. rro esraberecim""r ..7r¡,,Jç.,1, râ ..$¡;-u-.ì..kçå..
^1,,o'^'/-nl:caao .1d,x(tÈÐí......).f*.e*¡¿*e^...:.lz-,k .r.st MáÇ¡*..-

;";;;; ej ; ;i"..;i,i.", ,;,;ä
Rcgi$ro ne ...ltl.3.¿.'":.................... ìn,rricha .........................

Remunenção especifieda aÇ....|..í.,..ç..-r :.-.,.1"ii..Ç..,.Ç..--........., ^i .,,"
i..+;-.í-r.*.....:,t"-¿-.i.--^.,.;'."1i...-,cte*..c^, ' .*.'^..-:-=. -...,,Jì
....L<,,.......r.,.,'..-.s..\. ..... ....:..r.... . .. ..... . ........-:...............¡*....

\-\
ïri;i=;;;, - " '; :;;;r l,r,;,;;j;l;;;::;'i. ':'

" ""- "" " Ä;;. ä ;;;;;c;ä;;;;'; öc;';/ ä " --r'r'*:-*--'---'

19........-......................................-,........r.,.....................

2.o -..........-............ .r..--......-................
t.'
| )i' : - '!

Dara sída...=......i... 0e......1*::.-..:ì:.!::............... de 19....-.....-....

..:.;J:.:.......:..:.::..:.;j.:----.i:..-..-.-..-....:-í../-.....:.::r...:.......:-:.:-..--...'. -^':: i ' ;e,is.' ãòiimfiåþoói ó;';:;ü; ö7'l;i:"':'1::ï':"r':''i

CONTTATO DE IIAIALHO t5

,"; ;; i_i ;" _;:jiåj__:;" ;%,
' Resisrro r0.....S.Ç..*JE. FÉlFichâ

cspecifi cad¡ þ, #.-.l.,gt ç.

1.o....-............-.........-....

2.o ............

'"kïi'ßÎi dc

-' ::,i r'":';

---.'.:-''.^î..¡ t- ,.

dc

ìJi'l1:ìij;ili;rix

¡9 ...........

"7o

Àu-iîì1Tl
PO.R

r¡ cÊ I

I
::

lr

Tj iìuii S-'i'-¡l

:,: :.S 3,3i:
. . -:: --.:-1,i,ì

ffrr
nÂ
Lf /ì
til x

..: !,¿ ¿

nItt\u

[Sfii PIA D

- 410

ì f ]C - Ë5CÎEïÛiIîE AUTORÍZADO
. .. . ;:,_.i rcr!:) - t'a:cr de Rg 3,60

sûi.:::lÌTE Cûil,I s¡i_0 ,â

DOU

-':,:l: +

SEGURANçA

A UiE N î'.,,1.

j-!rTi'¿Û1?

c:

({
L\



. FOI,IE:

EX
0

¡r¡

¡4An

ll: Paulo,

,,1 ,¡,

--ñr,

16

Empægrdor

Munid¡io

Esp.

Cügo

D¡ta ¡dnis3¡¡o

Regist¡o n9

A9

o{

[s, do

corm^to D: na¡alno

C,,, ¡,.: v i,u,^ i ,Cr' LTDA
. CONIRATO DE TRATAIHO 17

c,&Ar8,A Af-.Aìcfl(A ilotls¡ttffit|nil 
rr 

^stLEIl 
A " tE'rpn'As""r''çox¡x€r¡

"""" "'f ïtrl D':¡ '2ÌE srÞE N 'f f lrtt s o r/ """"""r'r.
Rua " """""""""'tt e 'l'ta'to " """ " "' JIÞ*t¡c'o
Mmicípio :¡¡rlltf}'¡¡-.-}atÐl^t
Esp\e estabetccimento ..............-..--..

,**l/r.Í/rf{t,/,,',r.àii¿ir:,¿-}/rrllí:,1.s'./i,rt
""':?"""" "" " C8O n9

Dao admissào ....L;.1..... a, ....:t*..:.'.Ç.. o"rn.i.!s...

Res¡srro ne -tí ->:;. .. :... .. . ....Frs/Ficha .........................

Renuneração especiñcada ./.2¿.. ./...'.i:.1r - í. ...(.../- .: ...........

...(,2,.'!:,...(::,../....r',-tâ..72a¿,!¿-/(5..¿:7.¿':/-,..r..i:....(' 7('

..¿¿..';7../.=.r.....:...t.í.7.....1-a./.1f .1..(9..... j.,.......

.rú

de
çt't-j
vl

ou t rogo c,/ ¡6L

.R¿.i.......... * e9É,......

lNf¡.
l.o

29

l9

Dats Dara saídå *Ê . *.-Ç..s.?,i€i,.1:€. *,n1.?..
CL4. Ã1tT4ãCnç.8 Fr:ûTJStr

#-ryæ+nq"åi4t¿o*i;ö;
,, ..."-r. a

2.o

29

a

l9

29

,.j

:. i, ;.

ûlj

.r-t'd,.

, i 1-'-!-f

.,1 sr'!iì ÐÐ

:: ,.,ri.'*ì;,' '

51-;1i-:L1 "'Yj

.\üTtRi?r-¡0
de RS:,ói'¡ 'ILVAISrlos

- cscRS.,iiliîg AU?oRtzaDO
- i¡alor de RS 3ó0

cc¡..{ sEí-o DE S:icrli.Ì tii: i :i C{ì

e

¡I

I
T

Rg\
!ti¿,

rf
¡l fl
¡ t, r

tYt

rr
fl

E} Å
Ë-Ì í1

iTfihril0 i
.¡

æ

t*

3?



AÙ,i
i.î ta,l,lNlh- 33?

: Ê::ì';,t
C3

JUN

'tl'tq)r¡

l,t EXP
c0l"l o

3.6{R$

AUTORTZABC

SEGURÅI'¡çADEsãLOcoþl
pûrFagos

c,q,F"3os0

:r i.âitB.,

TIC¡1.UTTN

18 COillIAIO DE ITA¡ALHO

NET SAT SERV|çOS LTDA.

þoreeador ........... - -. - -. I Z:820:g2ll000t"Z0

l-a¿.n05 SozJgool-31¡
Emp¡cssdú --'gRA's;'itrF.E t-'.=,{ã v ¡ttr,rclA' pRruAoA-s/A.

Município -.............

Esp. do cstaillæimcnro
('. l:,, -

J
CsrBo À-

C.B.O. np

Daa ad¡nissão -.L]:..... dc

Rcgist¡o n9

\ "^I) V.-r æú'..*..:'.!.

Registro n9 ¡iru n"r," .-.. 
-3-.1..&........

Remunemção especificada Rcmuneração cspcciñcada

LTBA,
c/ teat-' Ass. do I

aÞÀcll ÞQ=r/
l9

29

Lo

29

D¿ta saída ...Q.3..... o. ¿ePIW^.
... NE1

Ass.

l9 I9

29 29

I

;";îtRfZi.l.i j

;\!t.l:: J'

G

iEþI
l-*

BrtAT'{il0 I

er
jr



I
20 colflt^to DE IIAIATHO

Empregador

NET SEBVICOS DE COM. S/A
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DECLARAçÃO

ADAG Comunicação ElREL|, inscrita no CNPJ 62.624.81210001-65, com sede na Rua Claudio Soares 72,11o andar,

São Paulo-SP, DECLARA, para os devidos fins de atendimento ao Edital de Concorrência para a Contratação

de Serviços de Publicidade - Concorrência CDHU no 150/18 - Processo no 10.43.150, que a Sra. Débora

Razvranauckas Protta, portadora do RG. número 9.169.223, presta serviços a esta empresa desde 2013,

na função de Atendimento.

São Paulo,09 de agosto de 2019.

u.'rl=Á\C{- .

Luiz Celso de Piratininga Figueiredo Junior

CPF: 056.514.888-55

RG: 11.259.140-1

ADAG coMuNrcAçÃo
R. Cláudio Soares, 72 - Sala 1108 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05422-A3A

T. +55 11 5504-5000 | www.adag.com.brr
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CESAR PALLARES
I

D¡RETOR DE MIDIA

FoRMAçÃO ACADÊMtCA E TÉCNtCA

Bacharel formado em administração pela pUC-Sp,

pós-graduado em marketing pela ESPM-SP

Certificado pelo Grupo de Mídia de SP com sólido

conhecimento de todas as etapas de pesquisa e

planejamento de mídia.

PRoJEToS E REALTZAçõES

Fez planejamentos, campanhas e diversas ações

para empresas nacionais e globais como: Sodexo,

Banco ltaú, Mercedes-Benz, Carrefour, HB0-Brasil,

Fox Entertainment, FTD Editora, Outlet Premium SP

e mais 10 shoppings do Grupo GSB, Abbott, Bayer

CropScience, Pfizer, Ta keda Nycomed, entre outras.

a

a

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Vasta experiência em monitorar tendências, mapear

c0mp0rtamentos, identificar op0rtunidades e

gerar insights para açÕes inovadoras e integradas,

que aproximem marcas e pessoas, amplificando

experiências e resultados.

Atua integralmente nas plataformas on-line e

off-line. Desenvolve aplicações web desde 1998,

possui certificações Google atuando em todas as

plataformas on-line, n0 planejamento, compra,

monitoramento e análise das campanhas.

Na ADAG, dirige a área de mídia de nossos clientes.

Tem agregado novas informações e planos bastante

atrativos a todos.

Experiência adquirida como profissional sênior

de planejamento, exercendo por mais de 20 anos

cargos de alta gerência e diretivos, desenvolvendo

0s processos estratégicos, táticos e operacionais de

marketing e de comunicaçã0.

Total domínio dos aplicativos Tom Micro e Sisem

(Marplan), Planview, TGI e IB0PE Monitor.

{'.

r
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CURSo os pós - cRADuaçÃo EM CoMuucaçÃo DE MARKtrTING
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PONTIFicIa UNIVERSIDADE carÓIlcn oÊóÃo PAULo

o REITOR oa poNrr¡ÍclA UNTVERSIDADE ceróucA DE sÃo paulo, no uso de suas

atribuições e fendo em vista aconclusãodoCursode enul¡rllSTRAÇÃo

em 13de Ma.io' de 1995, corferco título de Bacharel ern ADMINLSTRA:ÇÃ,O,a

CESAR MANUEL GARCIA PALLARES
..i'. '- ,..

RG.N9 10.516.772-SP

oaC'ãrq

nafural do Estado de São Paulo

e outorga-lhc o presenÞ Diploma a ñm de que possa gozar de todos os direitos e prerogativas legais

ÐOM PAULO EVARISTO ARNS - CHANCELER

ANTONIO ßONCA

ìs

nascido a 23 de Julho de /961

nacionalidade B r a s i I e i r a

Ji de Janeiro de 196

BORGES . DIRETORA GERAL
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rconhecicio pslo Deíreto n'o

'4 24t,7 4 Ð C,U C1-07-74

FEniificia Universidade Católica de São peulo
APOSTILA

Habtlitação; Adminlstração do Emprcsas

São Paulo, 15 o1 1996
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DECLARAçAO

ADAG Comunicação ElREL|, inscrita no CNPJ 62.624.81210001-65, com sede na Rua Claudio Soares 72,1!o andar,

São Paulo-SP, DECLARA, para os devidos fins de atendimento ao Edital de Concorrência para a Contratação

de Serviços de Publicidade - Concorrência CDHU no 150/18 - Processo no 10.43.150, que o Sr. Cesar Manuel

Garcia Pallares, portador do RG. número 1A.516.772, presta serviços a esta empresa desde 2013 até a presente

data, atualmente na função de Diretor de Mídia.

São Paulo, 09 de agosto de 2019.

Luiz Celso de Piratininga Figueiredo Junior

CPF: 056.514.888-55

RG: 1L.259.140-1
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THELMA RODRIGUES
,

MIDIA

FORMAçÃO ACADÊMtCA E TÉCNtCA

Profissional de comunicaçã0, formada há 24 anos

em Comunicação Social com Especialização em

Planejamento de Propaganda e Marketing.

PRoJEToS E REALTZAçÕES

Vencedora do Prêmio lnovação da Discovery em

2016, na categoria Melhor Projeto Multiplataforma

com o cliente Pão de Açúcar.

a

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Com 25 anos de experiência, ocupa na ADAG a área

de Planejamento, Gerenciamento e Compra de Mídia,

com avaliação e análise de oportunidades;

Gerenciamento estratégico de campanhas off-line;

Elaboração de apresentaçÕes, relatórios e análises

de mídia;

Liderança para implantação e gerenciamento de

projetos sob demanda;

Gestão de equipe; Perfil estratégico;

Gerenciamento de verbas publicitárias: controle de

investimentos e elaboração de relatórios gerenciais.

Domínio em Softwares de Mídia: lbope Monitor,

Controle da Concorrência, Sisem Marplan, Easy

Media, A&F Viewer, Planview, Media Workstation,

Jove, Ad Solutions, Web Analytics e Comscore.

Experiência com dados de pesquisa:análise de dados

sobre o mercado, concorrência e desempenho, com

base em informaçÕes de pesquisas IPSOS MARPLAN,

IB0PE e pesquisas fornecidas pelos veículos;

Captação de novos negócios: atendimento a veículos

de comunicaçã0, avaliação de propostas, negociação

com os principais veículos.
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ADAG

DECLARAçÃO

ADAG Comunicação ElRELI, inscrita no CNPJ 62.624.81210001-65, com sede na Rua Claudio Soares 72,11o andar,

São Paulo-SP, DECLARA, para os devidos fins de atendinento ao Edital de Concorrência para a Contratação

de Serviços de Publicidade - Concorrência CDHU no 150/18 - Processo no 10.43.150, que a Sra. Thelma

Rodrigues, portadora do RG. número 17.984.060, presta serviços a esta empresa desde fevereiro 2017, na

função de Mídia.

São Paulo,09 de agosto de 2019.

r

Luiz Celso de Piratininga Figueiredo Junior

CPF: 056.514.888-55

RG: 11.259.1.40-1

ADAG coMuNtcnçÃo
R. Cláudio Soares, 72 - Sala 1108 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05422-030

T. +55 1"1 5504-5000 | www.adag.com.brï r V



CARLA DE FRANCO
DESIGNER

FORMAçÃO ACADÊM|CA E TÉCN|CA

Formada em Licenciatura em Educação Artística e

Comunicação Visual - FAAP.

Estudou na School of Visual Arts - Nova York/EUA.

Curso Typography com Ed Benguiat.

Curso Graphic Design com Steven Brower.

PROJETOS E REALTZAçõES

Monitora n0 curso ABRIL/ECA de design em revista

em 2003 e Orientadora no Curso Abril de Jornalismo

em 2006.

Vencedora por 3 vezes do Prêmio Abrilde Jornalismo

e ganhadora 6 vezes do Prêmio de Destaque.

Gastronômade Brasil (livro do evento realizado no

Brasil de 2012a 2015).

a

a

a

a

EXPERÊNCIA PROFISSIONAL

Com mais de 30 anos de experiência atuou nas

editoras: Abril, Globo, Símbolo e Azul, onde teve

oportunidade de desenvolver e entender todas as

etapas do processo gráfico e editorial,

Criou projetos gráficos para: Publicação sobre

tecnologias na educação (Fundação Telefônica/

Fundação Victor Civita),0NG Casa do Zezinho,

Rhodes lndustrial, Livro Cor na Casa (revista Bons

Fluidos), Restaurante Duo Chuochi (livro 10 anos,

gastronomia).

Na Adag, atua na área de diagramação e editoração

de vários projetos para todos 0s nossos clientes,

sendo o mais relevante atualmente as publicações

para o Colégio São Luís.

r
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FUNDAçÃO ARMANDO ALVARES PENTEADO
Faculdade de Artes Plásticas

Rua Alasoas,903 - Fone:826.4233 R.3l - CEP 01242 -SÂO PAULO

Reconhecida pelos Decretos n9 70.956, de 9.8.72 - Parecer 6j9172 do C.F.E. e
78.059 de 15.7.76 - Parecer 1187176 do C.F.E.

CERTIFICADO N9 4296

Certificamos que Carl-a d.e F'ranco

nascido(a) em >âo .Hanirlo a3i ¿e Julho de1965,
concluiu o Curso Superior de tcmu¡i cação Visual
nesta Faculdade, no ano letivo del:-9!-B/L , tendo sido aprovado(a) com as notas constantes de æu

histórico escolar. Este certificado é emitido por estar o Diploma respect¡vo dependendo de registro

junto a Universidade de São Paulo. As providéncias para esse registro estâo sendo tomadas diretamente

pela Faculdade.

São Paulo,2? de Seteinbro oe 1988
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DECLARAçÃO

ADAG Comunicação ElRELI, inscrita no CNPJ 62.624.81210001-65, com sede na Rua Claudio Soares 72,

l-l-0 andar, São Paulo-SP, DECLARA, para os devidos fins de atendimento ao Edital de Concorrência para a

Contratação de Serviços de Publicidade - Concorrência CDHU no 150/18 - Processo no 10.43.150, que a

Sra. Carla de Franco, portadora do RG. número 1.4.944.118, presta serviços a esta empresa desde 2011, na

função de Designer.

São Paulo, 09 de agosto de 2019

UriL(4

Luiz Celso de Piratininga Figueiredo Junior

CPF: 056.514.888-55

RG: 11.259.140-1

ADAG coMUNrcnçÃo

R. Cláudio Soares, 72 - Sala 1108 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05422-030

T. +55 1L 5504-5000 | www.adag.com.br
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RUBENS JUNIOR
DESIGNER

FORMAçÃO ACADÊM|CA E rÉCNtCA

Universidade Anhembi Morumbi - Bacharel em

Design Digital.

Cadritech (Certicação Autodesk) - 3dsmax Avançado

- Modelagem de Personagem para Games e TV/

Cinema - lluminação e Texturização Avançada.

Workshops na Unite São Paulo 2014.

PRoJEToS E REALTZAçõES

Trabalha na execução de projetos que permitem o

crescimento da empresa, das pessoas envolvidas e

das habilidades prossionais. Atua na área de criaçã0,

design e 3D (modelos e ambientes 3D, identidade

visual, material editorial e publicitário, embalagens

customizadas, videos, elementos para interfaces

desktop e mobile), exercendo funções que exigem

alto nível criativo, técnico e de liderança.

a

a

o

EXPEilÊNCN PROFISSIONAL

Atua há 17 anos em agências de publicidade e

propaganda (Morya e Multisolution), e startup
(Evobooks), na área de Design e 3D.

Presta serviço para a Adag desde 2018, focado em

finalizações de materiais gráficos.
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UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI

CURSO DE DESIGN DIGITAL
Reconhecido pela Portaria Mi¡isterial n.o 729

de L4-03-2002 - D.O.U. de 15-03-2002.
Reconhecimento Renovado pela Portaria n.o ?05

de 18-12-2013 - D.O.U. de 20-72-20L3.
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DECLARAçÃO

ADAG Comunicação ElRELl, inscrita no CNPJ 62.624.81210001-65, com sede na Rua Claudio Soares 72,

LLo andar, São Paulo-SP, DECLARA, para os devidos fins de atendimento ao Edital de Concorrência para a

Contratação de Serviços de Publicidade - Concorrência CDHU no 150/18 - Processo no 10.43.150, que o

Sr. Rubens Luiz Barbosa Junior, portador do RG. número 32.976.857-8, presta serviços a esta empresa desde

maio de 2018, na função de Arte Finalista.

São Paulo,09 de agosto de 2019.

t*i>-6.'t${-,
Luiz Celso de Piratininga Figueiredo Junior

CPF: 056.514.888-55

RG:11.259.140-L

ADAG COMUNTCIçÃO

R. Cláudio Soares, 72 - Sala 1108 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05422-030

T. +5511 5504-5000 I www.adag.com.br
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LUIS RATTO
DIRETOR DE ARTE

FORMAçÃO ACADÊMtCA E rÉCNtCA

Graduação em Comunicação Social - Universidade

Anhembi Morumbi.

Formou-se n0 curso de Artes Plásticas - EPA

(Panamericana - Escola de Arte e Design) com

menção honrosa.

PRoJEToS E REALTZAçoES

Luis Ratto também é artista plástico e participou

de alguns salões de arte e exposições individuais na

galeria MaliVillas-Bôas (Universos Particulares) e no

Espaço Cultural do Shopping Metrópole. Participou

também das exposiçÕes coletivas "Um livro sobre

a morte" e "Troyart" no MUBE.

a

a

EXPERIENCIA PROFISSIONAL

Possui l-8 anos de experiência no mercado, atuando

como diretor de arte na Ghirotti&Cia e na Toledo

Propaganda. Atendeu Grupo VR, Yoki, Kitano, Arcor

(Tortuguita e Poosh), FEI - Centro Universitário,

Gravadora Trama, Hospital lsraelita Albert Einstein,

Deloitte, LESF, ABCâncer, Sesc, Panozon, Sumol,

Espiríto Santo Property Brasil, Quinta da Baroneza,

Grupo lnterbrok de Seguros, WIM Central de

Seguros, Brasil São Paulo Sotheby's lnternati0nal

Realty e Adag Comunicação entre outros.
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UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI

cr-rRso DE COMUNICAÇÃO SOCTAL
Recontrecido pelo Decreto n3 74.3,84

de 09-O8-1974 - D. O. U. de L2-Oa-r974

A.POSTII.A
Ijniversidade A¡rhembi Morunebi

O diploneado conclrriu nesta lJniversidade a
Elabilitação em:

PUBLICIDADE E PROPAGANDA

São J-2 de junho de 2OO6

Reitor

IjNIVERSIDADE ANHEMBI MORIJMBI
a Apostila

5AO

Prof. Araújo
Setor de Registro de Diplomas
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Pculo oi :r fìïï fll'll

0Cuardo Feneua

PES,CMI

o o*trtto,".o,,,,

UNI\,ERSIDA-DE A.NHEMBI MORUMBI

Art. 48 $ 1" da Lei 9394/96

Dra. Maria Lucia Marcondes Carvalho Vasconcelos

De

" ö¿i t16/<l
nos termos do

Diploma
Processo

de Diplomas
Matos Araújo

rf,;ç

Seto¡
Prof-

Secretária GeraI

SaoPaulo,Ú*



DECLARAçÃO

ADAG Comunicação ElREL|, inscrita no CNPJ 62.624.812/0001-65, com sede na Rua Claudio Soares 72,

l-Lo andar, São Paulo-SP, DECLARA, para os devidos fins de atendimento ao Edital de Concorrência para a
Contratação de Serviços de Publicidade - Concorrência CDHU no 150/18 - Processo no 10.43.150, que o

Sr. Luis Eduardo Montanez Ratto, portador do RNE número W631190-|-DF, presta serviços a esta empresa

desde 2011., na função de Diretor de Arte.

São Paulo, 09 de agosto de 201-9.

tur>,,4tQ¡-
Luiz Celso de Piratininga Figueiredo Junior

CPF: 056.514.888-55

RG: 1,1.259.140-1

ADAG coMUNrclçÃo
R. Cláudio Soares, 72 - Sala 1"108 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05422-030

0ADA

lf
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CESAR MORELLI
DIRETOR DE ARTE WEB

FORMAçÃO ACADÊMtCA E TÉCNtCA

Graduado em Publicidade e Propaganda - UniBeRo.

Realizou os cursos: Google AdWordsTM

Fu nda menta ls, Acesso a dados. Esteve

em Workshops e Palestras: Campus Party,

Wordpress Summit, E-mail Marketing Brasil,

inFo - Redes Sociais.

PRoJEToS E REALTZAçoES

Conquistou as premiações: Peixe Grande 2010,

um concurso de sites que tem p0r objetivo
premiar os melhores projetos desenvolvidos n0

país. Com grande credibilidade e reconhecimento

internacional, o Peixe Grande destaca anualmente

as maiores agências, profissionais e blogs

brasileiros. Seu blog, Verdazzo, sobre o Palmeiras,

foi o vencedor do júri popular na categ0ria blog, no

Concurso Top Blog Brasil 2010.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Profissional com l-3 anos de atuação na área.

Vivência nas atividades de planejamento e

gerenciamento de projetos; coordenação da

equipe de criação em ações de Web Marketing e

Marketing de Relacionamento; gerenciamento e

criação de projetos digitais e desenvolvimento do

planejamento estratégico de marketing.
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Ge¡¡tro Unlversltårlo
lbaroAmerlcano

CERTIFICADO DE CONCL

certificamos que CESAR MORELLI, R.G. no 32.586.922-4 concluiu o

curso de CoMI-INICAçÂ.O SOCr¡r, habilitação PIIBLICTTìrADE E PROPAGANDA

deste Centro universitario no 2o Semestre de2ao3. Colou grau em l3lo4/20a4

São Paulo, 13 de Abril de2004

YOUSSEF DE NARDI
Pró-ReiCIra Secretária Geral

OIICIAL DE REG. PES, DE

NOTAS DO

São Paulo

6

n Marcelo Antonio dos Santos
PAGO POR AUTENTICAçÁO R$ 2,5I)

I o63Az96

DOU

u.ili

¡
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=

UNIBERO

Av. Brig Lrir Ànlôrþ, 91 7 - Eclr Y¡rt! - 0t317-ü)l - 3ro P¡ulo - SP - BnASIL - 3l Et 67lD - I'¡r : 3 I æ.67 43 - http. il ;vw.¡rlbcrocd¡.br



DECLARAçAO

ADAG Comunicação ElRELl, inscrita no CNPJ 62.624.812/0001-65, com sede na Rua Claudio Soares 72,

l-10 andar, São Paulo-SP, DECLARA, para os devidos fins de atendimento ao Edital de Concorrência para a
Contratação de Serviços de Publicidade - Concorrência CDHU no 150/18 - Processo no 10.43.150, que o

Sr. Cesar Morelli, portador do RG. número 32.586.922-4, presta serviços a esta empresa desde fevereiro

de 2006, na função de Diretor de Arte Web.

São Paulo, 09 de agosto de 2019

Luiz Celso de Piratininga Figueiredo Junior

CPF: 056.514.888-55

RG: 1L.259.140-1

ADAG coMUNrclçÃo
R. Cláudio Soares, 72 - Sala 1108 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05422-030

GADA

tf



FABTANo sAlouÃo
DIRETOR DE ARTE WEB

ronulçÃo ncloÊulcn r rÉcN¡cn

Pós-Graduação em Didática e Metodologia de Ensino

Superior e Graduação em Comunicação Social com

habilitação em Publicidade e Propaganda.

PRoJET0S E REALTZAçoES

Desde 2006, é professor do curso de propaganda

e Design Digital no Centro Universitário lbero-

Americano e na Universidade Anhanguera.

a

exp¡nrÊncn PRoFtsstoNAL

Profissionalcom 26 anos de experiência de mercado.

Passou pelas seguintes agências e estúdios de

design:43 Design, Brito &amp; Fontoura Publicidade

(que posteriormente transformou-se na agência

Tubo de Ensaio), Estúdio Júnior Unibero, na África e

na CrossOn Propaganda.
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P¡of.'Dr." Mônica Andrés García Morejón
ReiÈora

Prof.' Dr." Samira Youssef
Pró-Reitora Acadêroica

Mônica Falci
Secretá¡ia Geral

CENTRO I]NTVERSIT.ÁRIO IBERO-AMERICANO
IINIBERO

CURSO DE COMTINICAÇÃO SOCIAL
IIABILITAçÁO EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Reconhecido pela Portaria MEC n." L44l
de 21-05-2004 (D.O.U. de 24'05'2004)

APOSTILA

O diplomado concluiu a Habilitaçáo em

PTIBLICIDADE E PROPAGANDA

Sáo Paulo, 16 de maio de 2005.

Pró-Reitora Acadêmica
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DECLARAçAO

ADAG Comunicação ElRELl, inscrita no CNPJ 62.624.81210001-65, com sede na Rua Claudio Soares 72,

l-l-0 andar, São Paulo-SP, DECLARA, para os devidos fins de atendimento ao Edital de Concorrência para a

Contratação de Serviços de Publicidade - Concorrência CDHU no 150/18 - Processo no 10.43.150, que o

Sr. Fabiano Fontoura Silva Salomã0, portador do RG. número 28.302.980-8, presta serviços a esta empresa

desde 2009, na função de Web Designer Sênior.

São Paulo, 09 de agosto de 2019.

Luiz Celso de Piratininga Figueiredo Junior

CPF: 056.514.888-55

RG: 11.259.140-1

i

ADAG CoMUNTCAç40
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RITIELLE SOUZA
DIRETOR DE ARTE WEB

FoRMAçÃO ACADÊMtCA E rÉCNtCA

Faculdade de Engenharia e Tecnologia do lnstituto

Mairiporã de Ensino Superior - Bacharel em Sistemas

de lnformaçã0.

PRoJEToS E REALTZAçõES

Na ADAG, desenvolve prrjetos digitais, programação

de sites, eleboração de arquitetura de informação e

planejamento de interfaces. Criação de identidade

visual e design de embalagens. Concepção e

desenvolvimento de marcas: identidade visual,

design de produtos e de embalagens, tratamento

fotográfico e produção de fotos de produtos para

aplicação em embalagens e outros sup0rtes.

Criação e execução de materiais para PDV: displays

de chão e de balcã0, banners, clip strip, wobbler,

cubos, faixas de gôndola, adesivos, material gráfico

e brindes para eventos corporativos.

a

p

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Mais de L9 anos de experiência criando, produzindo

e finalizando 0s mais diversos projetos com

experiências em online.

Cria lnterfaces e Frameworks específicos e

personalizados para Soluções em HTÌ\41, CSS, JS,

JQuery, Primefaces, RichFaces, JSP, JSF, Angular JS,

NodeJS entre outros. Desenvolvendo Front-end para

a plicações Responsivas, Cross-browser. Gera ndo

Ul para Show Cases para todos os Projetos do

Departamento de Desenvolvimento. Gerando novas

soluções para portais de empresas. Trabalhando

atendendo a todas as equipes de desenvolvimento

em todos os projetos da empresa. Atendimento ao

departamento de marketing efetuando trabalho

conjunto para 0s novos produtos gráficos e

componentes visuais para web e edições de vídeos

de suporte e treinamento nos sistemas e soluçÕes da

empresa. Desenvolvendo Sites e Portais lnstitucionais

do Grupo usando tecnologias convencionais (HTML,

CSS, JS, JQuery, etc) e para plataformas CMS (Joomla

e Wordpress). Criando templates e prototipagens

para Desenvolvimento Back-End.

Planejamento e execução junto ao departamento

de marketing e da equipe de produção frente às

demandas do mercado de eletroeletrônicos: criação

de identidade visual, embalagens, catálogos,

riais de PDV, feiras e eventos corporativos

as marcas 0EX e Newlink.
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CENTRO DE ESTUDOS DE ADMINISTRACAO
CNPJ/CEt:02.63S.280/OOO8_06

AVADOLFO PINHEIRO
Município:sAo pAULo no' 893

Esp.Estab. ENstNo suPERtoR 
Est',sP

Cargo; pROFESSOR 
DE GRADUACAO

CBO no.:2345-20

Data Adrir.:01/08/201 I
Registro rro.: Fls.Ficha 47
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ANHANGUERA
EDUCACIONAL

O Centro Universitário Anhanguera de São Paulo, regularmente
recredenciado pelo Ministério da Educação conforme Portaria N' 2,681
de 02109/2004, por seu Diretor infra-assinado, no uso das suas
atribuições regimentais e tendo em vista a conclusão, Õom
aproveitamento do curso de Pós-Graduação Lato-Sensu, em nível de
Especialização em:

Didritica e ltfletodologia de Ensino Superior

expede o presente para que o Sr

Ritielle Lopes de Souza

nascido no Estado de São Paulo, no dia 05/07/1985
RG. no. 41.315.449 - x / SP

possa gozar de todas as prenogativas e efeitos legais.

São Paulo,02 de f)ezembro de 201A. ,

Prof. lcs Lourenço Correia
Diretor vo do Centro Univ

A de São Paulo.



100040NÍonosraúa: " À ¡ealidade aumentada como aliada no ensino " P¡of. ùfs. Paulo Joree de Olivei¡a Ca¡valho7,00 Àprovado

036Tecnologias Àplicadas ao Ensino Supenor 8,50
Àprov de Estudos

Profa. Dra. Ciaudia Coelho Hardagh de Camarg-o

7,50036Releções l{umanas na Educação Prof. Ms. Pauio ]orge de Oliveia Carsalho
Àprov de EstuCcs

7,00100036Educacionais e a Docência no Ensino Superior.Paradigmas Profa. Esp. Lis ,\¡eelis Padilha de t\Ienezes
Àprovado

10003ól"{etodolog'ie de Pesquisa Cientifica Prof. 1.4s. Paulo lorge de Olìvei¡a Ca-rvalho7,00
Àprovado

7,0010003óLegislação do Ensino Supenor e Políticas Públicas em F.ducacão
P¡ofa. Dra. Claudia Coelho Hardagh de Camargo '\provado

036Está gio Supervrsionado Suf. Suficiente
P¡ofa. Esp. Patrícra Parva Gonçalves

10,00036de Grupo e Jogos Àplicados ao Ensino
Àprov de Estutìos

Prof. Esl-.. Àdilson Roberto Camilo

7,0010003óEnsino Superior P¡ofa. Dta. Claudia Coelho Hardagh de Camargo

100036 7,00
Àprovado

P¡of. Ms. Paulo Jorge de Oliveira Cawalho

8,00036da ÂprendÞagem no Ensirio Superior

Àutonomia e Processos de Àprendizagem do Ådulto

Àprov de Estudos
Profa. Dra. Cláudia Coelho Hardagh de Camargo
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Carga

horáriaDisciplina
Nota/

Ävaliação
Freqüência SituaçãoNome do Professor e TitulaçãoÉ
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,\provado

de realização curso: Abril de 2010 a Outubro rte 20i0

Período de realização do curso referente ùs disciplinas com aproveitamento de estudos

de N{arço de 2008 a Fevereiro de 2009.

Dr.= Dostor/ Mr.= Erþ.--

Reøistro de Certilicado n". 013 Livro 001 Folha

Setor de

Total em horas/aulas do Curso mais monogralìa: 400 horas/aula

Esfe curso foi aprovado pelo Conselho UniversÌtário - CONSW do Centro
Portar¡a

Anhanguera de São Paulo nos termos da Resolução CNE/CES n" I, de I dejunho de 2007, e

de I'defevereiro de 2005.

O processo formal de avaltaçõo de aproveitamento se deu nos tennos do Regimento do Curso.

Universitório
MEC n". 328,
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SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Reconhecido pela Portaria tulEC n.o 224 de 25-01-2006
D.O'U. de 26-01-2006



DECLARAçÃO

ADAG Comunicação ElRELl, inscrita no CNPJ 62.624.81210001-65, com sede na Rua Claudio Soares 72,

1L0 andar, São Paulo-SP, DECLARA, para os devidos fins de atendimento ao Edital de Concorrência para a
Contratação de Serviços de Publicidade - Concorrência CDHU no 150/18 - Processo no 10.43.150, que o

Sr Ritielle Lopes de Souza, portador do RG. número 41..315.449, presta serviços a esta empresa desde 2012,

na função de Designer e Programador.

São Paulo,09 de agosto de 2019.

u&izf6lA+--
Luiz Celso de Piratininga Figueiredo Junior

CPF: 056.514.888-55

RG: 11.259.140-1

ADAG coMUNrcnçÃo

R. Cláudio Soares,72-Sala 1L0B - Pinheiros, São Paulo - SP,05422-030

ADAG

lJ



HELIO SILVA
REDATOR

FORMAçÃO ACADÊMtCA E TÉCNtCA

Graduação em Comunicação Social pela ESPM -

Escola Superior de Propaganda e Marketing.

Mestrado em Ciências, no Programa Ciências da

Comunicaçã0, pela Universidade de São Paulo -
Escola de Comunicação e Artes (ECA).

Curso de lnglês - Cultura lnglesa.

Participação em congressos e encontros

internacionais ligados a0 setor de marketing e

comunicação, como o Festival de Cannes (França).

PRoJETOS E REALTZAçÕES

Participação em projetos colaborativos internacionais

(task forces) representando o escritório brasileiro da

agência TBWA para o desenvolvimento de companhas

para clientes como BlC, Nivea, Absolut e Apple.

Autor de artigos sobre o universo da comunicaçã0,

como Mascotes dos Jogos Olímpicos, publicado na

revista Líbero (da Fundação Casper Líbero).

a

a

a

EXPERIENCIA PROFISSIONAL

Profissional c0m mais de 30 anos de mercado.

Passagens por agências como Almap, GTM&C,

Luminas, TBWA\Brasil, Energia, Young&Rubicam,

Adag e SN Publicidade. Ao longo da carreira esteve

envolvido na criação de campanhas para clientes de

variados segmentos de negócios como automóveis,

banco, moda, consórcio, bebidas, agronegócio,

imobiliário e varejo, dentre muitos outros. Possui

sólido conhecimento e experiência no planejamento e

criação de campanhas para o Governo do Estado de São

Paulo - SECON4 e Secretarias. Além da atuação como

redator e diretor de criaçã0, o profissional também

realiza palestras sobre o tema Sustentabilidade e

leciona conteúdos de comunicação e marketing

em aulas especiais dos cursos de pós-graduação da

UNIFAI, da PUC de São PauIo.
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UNIVERsIDADE clE SÃo PAULo
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E ÞE SÃo PAULO,

NO USO DE SUAS ATRIE'UIçOES,

CONFERE A

HTLto PEDRo ÞA SILVA

DE NACIONALID,A,ÞT ElRASILE¡RA,

PoRTADoR oa cÉoule DE tÞENTtÞADE

RG No 13.OOO.195 SP,

NASCIÞO EM 2 DE ABRIL DE 1961

E NATURAL Do EsrADo Dr SÃo PAULo,

o lílut-o os

O REITOR DA UNIVTRSIDAo

reuoM¡.

5 DTAGOSTO
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DR. JoAo GRANÞINó Robes
' 'a/..

fi, lr .. . 1':: i't.\

DT o,

I
a

a
o

a

a

a

a

a

a
¡

a

aa

o¡
aatato

a

aa
a
a
¡

aaa

DR. VAHAN AGoPYÁN
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PRQGRAMA REcoNHEcIDo ÞE AcoRDo coM
c),I)IS'POSTO NA PORTARIA MEC NO 1077 DÊ.
3110,8./2o12, DOU DE 13/og/Ao1z.

UNIVERSTDAÞE ÞE SÃO PAULO
SECRETARIA GERAL

DIVISÃo DE RIGISTRos ACADÊMIcoS

. DIPLOMA REGISTRADO SOB N" 117008
PRocESso No 2O12.S.926.27.6
NOS TTRMOS DO ARTIGO 48 DA LEI 9394/96
5ÃO PAULO, 25 ÐE NOVEMBRO ÞE 2013.

TÊcNlcA paRA AssuNTos AÞMtNtsrRATtvôs
DE AcoRDo.

¿/rß/(

A
LEIU

PRoF. DR. RUBENS BEçAK
SEcRETÁRIo GERAL

{l'

íSi

I

I I ¡6û,

s[LO o5

SECRETARIA GERAL
DrvrsÃo ÞE REcrsrRos ACADÊMrcos

O PRESENTE oocUMENTo, EXPEÞIDo PELA
UNTvERSTDAÞE DE sÃo PAULo É AUTÊNT|co.
SÁO PAULo,25 ÞT NoVEMBRo oE 2013.

UNIVËRSIoADE DE sÃo PAULo
::::,:::::: i:::i::l;:::: t: i:::::: i i::::i::

li ':' #-.-t i::i::r:::
iii,'ì.. -tï:.í,,,,,,,..'.1,
:ii:i:ii:::r:i::::r::i::::::::::::i;::;:::
ãiüËiôC iÈö¡¡rêô' óË örviërci

ARIOSVALDO E}EZERRA DE SOUSA
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N9 0207 419
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DECLARAçAO

ADAG Comunicação ElREL|, inscrita no CNPJ 62.624.812/0001-65, com sede na Rua Claudio Soares 72,

l-10 andar, São Paulo-SP, DECLARA, para os devidos fins de atendimento ao Edital de Concorrência para a

Contratação de Serviços de Publicidade - Concorrência CDHU no 150/18 - Processo no 10.43.150, que o

Sr. Helio Pedro da Silva, portadordo RG. número 13.000.195, presta serviços a esta empresa desde 2019, na função

de Redator.

São Paulo,09 de agosto de 2019.

¡orì: A{S+--
Luiz Celso de Piratininga Figueiredo Junior

CPF: 056.514.888-55

RG: 11.259.140-1

ADAG coMUNrcnçÃo

R. Cláudio Soares,72-Sala 1L0B - Pinheiros, São Paulo - SP,05422-030

ADAG

lJ
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ROSA VITOLO
REDATORA

FoRMAçÃO ACADÊMtCA E TÉCNtCA

Graduada em Jornalismo pela Universidade de Mogi

das Cruzes.

Especializada em Comunicação Empresarial pelo

lnstituto Metodista de Ensino Superior, com

cursos de especialização em redação e assessoria

de imprensa.

PRoJETOS E REALTZAçõES

Participou da implantação de programas de

comunicação interna, desenvolvendo programas

de TV, jornais e revistas, murais, cartilhas de

programas de qualidade e de certificaçã0, iSo.

Também produziu materiais de divulgação para

parceiros e fornecedores, analisando e adaptando

linguagens e perfis de comunicaçã0. Elaboração de

revistas especializadas, direcionadas aos parceiros

das empresas.

Produção de materiais de treinamento, qualificação

e aperfeiçoamento para público B2B.

Desenvolvimento de conteúdo para diversos sites

e redes sociais como IBGC, Etoile Hotels, Sociedade

Hípica Paulista, Cyrela Commercial Properties, Tietê

Plaza Shopping, Shopping Metropolitano Barra,

AAm lncorporadora.

EXPERIENCIA PROFISSIONAL

Profissional com mais de 29 anos de experiência

no mercado, atuando em empresas, sindicatos,

agências de assessoria e de publicidade.

Na ADAG, desenvolve catálogos de produtos para

clientes de diversos segmentos, assim c0m0

campanhas para mídias sociais.

Principais clientes atendidos: FemSA do Brasil,

Alcoa, L'0réal Professionnel, Bayer S.4., Grupo Plaza,

Abrasce, Racional Engenharia, lnstituto Brasileiro

de Governança Corporativa, Atlas Schindler,

Laboratórios Zambon, Laboratórios Vallée, Weber

Quartzolit, Gráfica Bandeirantes.
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uover¡ldode de mogl dor citvzer
(Reconhecida pelo Decreto Federat 72.129 de25lO4/73) D.O.U. 26/04173

O Reitor da, Universidade de Mogi das Cruzes, no uso. de suas atri

em vista a conclusão do Curso de Comunicação Social, em lg de jOngirO de

o tíruro de BACHAREL EM COMUNTCAçAO SOCIAL a:

Ros¡ Reorr¡ Ufrouo
portador0 dacédulade ldentidade RG n9 17. 912.555/SP nacionalidade' Bro¡ilei
nascido a 16 oe obril de I 969 naturat do Esrado, 36o Pou

e outorga-lhe o preænte Diploma, a f im de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas

Mogi das Cruzes, I de¡ nei o I I

&r7
Beitor

Diplomado Depa Adm e

o\

ê
\ô
m

<l

.{
'r"

d
(9

117

C¿

4'
a,
o
E J

d

Õâ
É
&of-

o
N

o

5oa
ts
d

oU

il
BI
U

a

Q
v-2 Ë

d

) ) ) ) ) ) ) I ) ) ) t) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )



..r 
I 
'.:

CU R SO ÐF

79.745

Col'ceiç,:¡ il¡lrrtl , lilvl
[u¡ll C¿h:;¡i,ir f r,,:,i¡,|ì¡

U¡\lyËr-?sr.iÅiif ig SÅCl frAULÕ
i,;i¡i ,' j ' - :.: r:, 890086
f')¡,.ì,,,., ,', $ ty \..å-9.E;.A..,a.: !...ì..._..... ......

tiiitf l',\ *t-.

iìui 1,"

$cr'¡i;1iio D, À R.l Bulsns Guiihenat

UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES

APOSTILA
rJe 19\t

da Êcrrcaçr,,
.¡ tuttur.a (i.+:'i¡il¿¡ .ii.¡s V77, 3Ai1.9 p'31i5ü]

HAB| LtrAÇÃO EM: i0BHÂI,ISf0 .-:-.-.-- F::; '0+:l*J¡çã.:

'l: ,'i

18 o1

do Curso

UU;;ì: ;IE
€-;n.p¡ -

ú.,
Sec,,à;',ç¿. lt,; ::?c

DIP.L()q4Å ÊËû¡S 0
DE riÃó

Þe.¿ LOR CUEy
8rc¡r1árf¡ €rral

$åfi{ ë[ $å8 f rur
oiaJe n iå,:.r.:lìle

I

s_:!

IJHIYIä$I

c_cz.
N 'r -ì 

-n':,
c

Õ

t;

z,

ODE

C'r i- j-UÃÂ

E
i:;;?t , i1 i:i:ttJ

.:
!ì

..:

',.n



ADAG

DECLARAçÃO

ADAG Comunicação ElRELI, inscrita no CNP.J 62,624.87210001-65, com sede na Rua Claudio Soares 72,

l-10 andar, São Paulo-SP, DECLARA, para os devidos fins de atendimento ao Edital de Concorrência para

a Contratação de Serviços de Publicidade - Concorrência CDHU no 150/18 - Processo no 10.43.150,

que a Sra. Rosa Regina Vitolo, portadora do RG. número 17.912.555, presta serviços a esta empresa desde

2000, na função de Redatora.

São Paulo, 09 de agosto de 2019.

t'.'ì,ÁtC- '

Luiz Celso de Piratininga Figueiredo Junior

CPF: 056.514.888-55

RG: 11.259.140-L

ADAG COMUNtCIçlO

R. Cláudio Soares, 72 - Sala 1108 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05422-030tÍ
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CARLOS PIRATININGA
DTREToR DE PRODUçÃO AUDTOVTSUAL

FoRMAçÃO ACADÊMtCA E TÉCNtCA PRoJEToS E REALTZAçõES

Após tantos anos de trabalhos positivos tanto no

mercado publicitário com0 no editorial, mont0u

uma produtora de vídeo, realizando diversos DVDs

e vídeos para internet - Casa Cor Sp, Bons Fluidos,

Vallvé, Crismoe, entre outros clientes. Montou,

apoiou e participou de diversas exposições, tais
como: Crescer como lguais e Beijo Salgado (em apoio

a projetos sociais), Arte Revelada, Conhecimento

Vivo - Jornada da Maturidade.

a

a

Graduado em Comunicação Visual - FAAP.

Pós-Graduado em História da Arte - FAAP.

Curso Livre de História da Fotografia - USp.

Cursos Livres de Direção e Roteiro de Cinema

- CINUSP.

Curso de Direção e Câmera VT - SENAC.

Curso de Edição e Fotografia a VT - SENAC.

EXPERIENCIA PROFISSIONAL

Com 33 anos de experiência profissional em fotografia,

c0meçou como assistente de arte na empresa Georges

Henry de Audiovisual, passando para assistente de

fotografia e, posteriormente, fotógrafo. Durante um

ano trabalhou em Nova York como assistente de

edição fotográfica no lmage Bank.

Trabalhou para os mercados publicitários e editoriais,

tendo como principais clientes: Avon, Avianca,

Pernambucanas, Sankonfort, Le Martan, Atlas, Porto

Ferreira, Bricolagem, Armazém Paludetto, Aubicon,

Casa Cor, Estilo, entre outros.

Na ADAG, responde pela direção de produção de

importantes campanhas para clientes como Editora

Abril com as revistas Casa Claudia, Arquitetura e
Construçã0, Minha Casa, Núcleo Coleções, Pontal

Calçados, Grupo Weber Saint-Gobain (Quartzolit,

Placo e BrasilÌt).

Atualmente, coordena os processos de RTV para

campanhas de Secretarias do Governo do Estado de

São Paulo e demais clientes.
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FUNDAçAO ARI.IANDO AT,VARES PENTEADO

CURSO DE PÓS-GRADUAçAO

RegÍstro de Certiflcado no 120{1934

da ru,
\U L21t972,

Curôo

D.O.U

ds Mñlnlst¡açâo

livro 1 Fls 24Dr. ANTONIO BIAS BUENO cUILLON

Presidonte da FAAP

VICTOR MIRSHAWKA JUNIOR

Dketor da FAAP Pós-Graduaçåo

Prof. SILVIO PASSARELLI

Dheto¡ da Faculdade de Artes Plfuticas
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Dados Pessoais

Nome do Aluno: CARLOS EDUARDO DE PIRATININGA FIGUEIREDO
Data de Nascimento: 1711011964

ldentidade: 15318770
Naturalidade: SÃO PAULo - SP

Graduação - Ensino Superior - COMUNICAçÃO VISUAL
lnstituição: FAAP

Conclusäo:1988

FUNDAÇÃO ARMANDO ALVARES PENTEADO

FAAP - Pós Graduação

HISTÓRCO ESCOLAR

Curso de ensu em Artes da
Penteado.
Credenciada pelo Decreto Federal no 52.899 de2111111963, publicado no D.O.U. em2711211963

Critério de Aprovaçäo: Considerou-se que o
(1) Média geral maior ou 7
(2) Cumpriu freqüência 750,6 das aulas.

São Paulo, 15 de março de2007

Junior

Pós-Graduaçåo

concluiu o curso "com aproveitamento" se obteve, cumulativamente:
no conjunto de disciplinas

Armando Alvares

Acadêmica da FAAP

RESULTADO

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Monografia: Coleção de Fotografias - MAM-SP - Gestão de Tâdeu Chiarelli. 10,00 Aprovado

Freqüência: 94,20%

MÉDIA FINÁL

9,92

CARGA HORÁRIA TOTAL

432,50

NOTA

10,00

9.67

10,00

H/A

10,00

27,50

30,00

40,00

239,00

7,50

73,50

5,00

FORMAçAO

MESTRE

MESTRE

DOUTOR

ESPECIALISTA

DOUTOR

DOUTOR

MESTRE

MESTRE

DISCIPLINAS E DOCENTE RESPONSÁVEL

DIDATICA DO ENSINO SUPERIOR

PTof.ß) MARIA CAROLINA DUPRAT RUGGERI
ESTETICA

PTof.E) EDILAIVIAR GALVAO DA SILVA
HISTORI,A DA ARQUITETURA

Prof.ß) RUBENS FERNANDES JUNIOR
HISTORIA DA LITERATURA

Prof.(,) THAIS RoDËcHERt I,trANZANO

HISTORIA DAS ARTES VISUAIS / VISITA A MUSEUS

PTOí.ß) LUCIO JOSE DE SÁ LEITAO AGRA
PANORAMA HISTORICO

Prof.ß) LUIS ANTONIO COELHO FERLA
PRODUçÃO CIENT¡FICA DO CONHECIMENTO / BANGAS

Prof.e) PRISCILA ROSSINETTI RUFINONI
sEMtNÁRrOS DEAVALnçÃO

Prof.lâ) MARIA CAROLINA DUPRAT RUGGERI

PER|ODO rlE REALTZAçÃO ÐO CURSO

I 6/03/2004 A 3r /08/2006
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Carlos Eduudo Feneira de Souza
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Paulo

Gerente da

PORAIJTEI{IICAçÃO R$
297 3351
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DECLARAçÃO

ADAG Comunicação ElRELl, inscrita no CNPJ 62.624.81210001-65, com sede na Rua Claudio Soares 72,

110 andar, São Paulo-SP, DECLARA, para os devidos fins de atendimento ao Edital de Concorrência para

a Contratação de Serviços de Publicidade - Concorrência CDHU no 150/18 - Processo no 10.43.150,
que o Sr. Carlos Eduardo de Piratininga Figueiredo, portador do RG. número 15.378.770, presta serviços a esta

empresa desde 1997, na função de Diretor de Produção Audiovisual.

São Paulo, 09 de agosto de 2019.

(*Þ6[¿1-
Luiz Celso de Piratininga Figueiredo Junior

CPF: 056.514.888-55

RG: 11.259.140-1

ADAG coMUNrcnçÃo

R. Cláudio Soares, 72 - Sala 1108 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05422-030

ADAG

lf



MYRIAN FREITAS
PRODUTORA GRÁFICA

FORMAçÃO ACADÊMtCA E TÉCNtCA

Faculdade de Artes Plásticas - Comunicação

Visual - FAAP.

Curso de Especialização em Desenho lndustrial e

Produção Gráfica.

PRoJET0S E REALTZAçõES

Passou pelas agências lnter-Americana, FCB

Siboney, DPTO, onde foi sócia de 2008 a 2011,

sempre atendendo clientes dos mais variados

segmentos.

a

a

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Atua há mais de 30 anos em agências de propaganda,

na área de Produção Gráfica.

Presta serviço para a Adag desde 2013, focada em

orçamentos e produção exclusivamente gráfica.

Prof issional capacitada e atualizada sobre vários

processos de impressã0, trabalhando de forma

integrada com 0s meios de comunicaçã0.

Trata diretamente com fornecedores administrando

a diversidade dos mesmos e com capacidade para

condução de toda espécie de negociaçã0.

Analisa orÇamentos e acompanha os processos

gráficos, desde o início até a entrega final.
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ALTERAçÕEs ÞE sALÁRIO

åur¡entado 
"* 

.CI.I2..ü 5zÈ ilr.,. p*. crs -i.À 3:\.,t n......
l.la função de

........,.... por modvo de

U

Assinatu¡a do empregador

Aumenrådo 
"* Ç*.!..2Þ$...2È.b... p.,. cr$ .I.3.L\.,C *......

Na função dd--R*..!l:i.*,1ç^r:Jì,*.T*.

t¡

Assinatura do empregador

Aurnenrado 
"'" 

. S).tz. D R. zR. t.. p.r. c.s ..J. ;-l-LÞ. 8, Þ- 
"o_.....Na função de

â

ALTERAçÕES Ðã 5,å.rÁRrO

Aumenrado .* Oi.r.ù.3.,3--{.. t.r, crs \¡-CÐ.Õ,.-û-ù ...

Na funcâc de -f)*.

Âgsi¡¿tura do enu¡eg¿dcr

À u menrac'c .r .S.L,A$.,,È1 .. pu,, .,, I,Q-S:C).,OÞ
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34 AtTËRAçõES ÞE SALÁNIO
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c.B.o. ...........

c.B.o. .........
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i:';.TS - Fr:ndo de Garantia do Tempo de Serviço
a¿-.Ei ¡,1.û 5.¡Q7,/66 REGIJLÂMEI"IT,A.DA PELO DEC. N.o 59.820/66)

43

FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(LEI N.o 5.107,/66 REGULAMENTADA PELO DEC. N.o 59.820/66)

oPÇÃo Rrru,raçÃo
.............../.......... ...../................

Dia Mês Ano
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Banco depositário Cq¿..rua .ç.Ç?.fi: ÇLðj¿.{¿J. .;.
" /'l

ô"\1hq

iíi
ì

I

r,j
.ar;4 i.ù

.. (Ç! 'Y t. .P.,{,..1F..j:a Més Ano
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CLM.
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ni*r-årnari*ana uh eidade S. Å
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Emprésa ........

Ç*¡imbo e as¡i¡a¿ur¡

.... Estado

R,ETRATAÇÃO

.............../.............../
Dia Mês

i[l

Agência...

ÐPTO

oPÇÃo

Ðia

i Banco riepcsitário .............

Agência ..............

Praça ........,.............

Empresa ....,..............

Estalo

e assinatura do

Ltda

RETRATAÇÃq

/.............../............
Mês Ano

ü,, ::w,
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Ano Da
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C¡rimbo e do empregador Carimbo e assinatu¡a do empregador
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(Atestado médico, alteraçâo do contrato do trabalho. regisros
profissiorais e oufias alotações autorizadas por lei)
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, (Atest¿do médico, alteração do contr¿to -do trabalho, regist¡os

piofissionais e outras ano-¡ções autorizadas por lei)
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FUI\DAÇÃO ARMANDO ALVARES PE,NTEADO
FACULDADE DE ARTES pr^Á,stIc,q,s ffi

0 Diretor da FACULDADE DE ARTES PLASTICAS, no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão

do Curso de COMUNICAçÃO VISUAL em 12 de setembro de 1984

confere o título de BACHAREL EM COMUNICAÇÃO VISUAL a

MYRIAN CECILIA DE FREITAS

nacionalidade brasileira natural do Estado de São Paulo nascid a a 27 dejulho de 1958

Cédula de identidade R.G. 11.394.350/SP e outorga-lhe 0 presente Diploma, a f im de que possa gozar de

t0d0s 0s direitos e prerrogativas legais.

Expedido em São Paulo,a 22desetembro de 19 84 ,sob o nQ 3116

â2...-'
- Diretãr - LUCIA U. PINIO OE

Presidente da

aØcrs æ.
Socraário D¡plotudo
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DECLARAçÃO

ADAG Comunicação ElRELI, inscrita no CNPJ 62.624.812/0001-65, com sede na Rua Claudio Soares 72,

l-10 andar, São Paulo-SP, DECLARA, para os devidos fins de atendimento ao Edital de Concorrência para

a Contratação de Serviços de Publicidade - Concorrência CDHU no 150/18 - Processo no 10.43.150,

que a Sra. Myrian Freitas, portadora do RG. número 11.394.350, presta serviços a esta empresa desde 2012,

na função de Produtora Gráfica.

São Paulo,09 de agosto de 2019.

uûLÂ I *1,-
Luiz Celso de Piratininga Figueiredo Junior

CPF: 056.514.888-55

RG: 11.259.140-1

ADAG coMUNrclçÃo
R. Cláudio Soares,72-Sala 1108 - Pinheiros, São Paulo - SP,05422-030

ADAG
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A DrSPoS|çA0 PARA A
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A agência tem sua sede em São

Paulo (SP), à Rua Cláudio Soares,

no 72, instalada no 11" andar

do Edifício Ahead, Pinheiros,

onde trabalham profissionais

das áreas de: Planejamento,

Atendimento, Criaçã0, Mídia,

RTV, Digital e Produçã0, além

dos profissionais das áreas

de suporte Administrativo,

Financeiro e Tecnológico.

A agência dispõe ainda de

recu rsos tecno lógicos suf icientes

à sua plena e precisa operaçã0.

---....-



PC

30

20

TECNOLOGIA

PC Dell lnspiron 3647 - lntel Core i3-41703.7GH2,4G8 Ram, HD 500 GB, LCD 17", Windows

7 Professional 0EM, Office 2013, Kaspersky Anti-vírus

EF

Notebook Dell lnspiron 14 serie 5000 - lntel Core i3-4005u 1..7GHz,4GB Ram, HD 500 GB,

LCD 14", Windows 7 Professional 0EM, Office 2013, Kaspersky Anti-vírus

MAC

iVtac27" - lntel Core i7 4.OGHz Quad Core,32GB Ram, HD 3TB Fusion Drive, AMD Radeon

R9 M395X, 0S X El Capitan, Apple iWork 15, Adobe Creative Cloud, Suitcase Fusion

iMac 21.5" - lntel Core i5 3.LGHz,8GB Ram, HD 1TB Fusion Drive, lntel lris Pro Graphics

6200, 0S X El Capitan, npple iWork 15, Adobe Creative Cloud, Suitcase Fusion

Macbook Pro 15" - lntel Core i7 2.8GHz Quad Core, L6GB Ram, HD 1TB PCI e-based Flash

Storage, LCD 15", lntel lris Pro Graphics+ AMD Radeon R9 M370X,0S X El Capitan, Rpple

iWork 15, Adobe Creative Cloud, Suitcase Fusion

Macbook Air11" - lntel Core i5 1.6GHz Dual-Core,8GB Ram, HD 512G8 PCle-based Flash

Storage, LCD 11", 0S X El Capitan, npple iWork 15

Mac Pro - lntel Core i7 2.7GHz 12-core,64GB Ram, HD 1TB PCle-based flash storage,

DualAMD FirePro D700,0S X El Capitan, Apple iWork 15, Adobe Crea,ive Cloud, Suitcase

Fusion, FinalCUT Pro X, Garageband

10

20

5

2

1
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LINKS INTERNET

Link Corporativo Dedicado Embratel 100 MB, 16 lPs Fixos

Link de Fibra Óptica Dedicado Tim 50 MB

Serviço de Armazenamento Cloud Amazon AWS

SERVI DORES

â

EE

Airport Extreme Wi-Fi dual band 2.4GHz lSGHz,lEEE 802.11alblglnlac

Mac Mini Server - lntel Core i7 3.0GNz, 16GB Ram, HD 2TB Fusion Drive,

OSX El Capitan Server

Power Mac G5 (Late 2005) PowerPC G5Z.SGHz, L6GB Ram,2HD 4 TB, Quadro FX4500

PC Dell lnspiron 3647 - lntel Core i3-4170 3.7GHz,4GB Ram, HD 500 GB, Suse Linux

Enterprise Server l-2

PC HP ML 150 G6 Server - lntel Xeon E5500 3.0GH2,4 GB Ram, HD 250 Gb, Windows

2003 Server SBS, Microsoft SQL Server 2000, Kaspersky Anti-vírus

S ge Promise Pegasus2 R8 - 32 TB

2

1

3

2

2

1

1

1

1 Switch 3com 10/100/1000 - 48 Portas
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IMPRESSORAS Ë

Konica Minolta Bizhub 652

Canon imagePRESS C88/C700

lmpressora HP LaserJet P2005DN

lmpressora EPSON 7880 Plotter

2

4

1



ADAG

f

SISTEMATICA DE ATENDT MENTo,
DISCRIMINANDO OS PRAZOS
A SEREM PRATICADoS, EM

coNDtçõEs NoRMA|S DE

TRABALHO, NA CRIAçÃO DE
PEçA AVULSA 0U DE CAMPANHA
E NA ELABORAçÃO DE UíDn.



MODELO DE ATU
E ESTRUTURA

AçA0

A integração técnica na ADAG é um de seus principais

diferenciais. Atuamos em três eixos principais:

Estratégia, Conteúdo e lnteratividade.

em planejamento, gestãt de atendimento, criaçãO,

gestão de redes sociais, mídias digitais e produção

exclusivamente voltada à internet.

Como agência de comunicação integrada

full service, a ADAG organiza-se em áreas de

experiência e con hecimento específ icos: Gestão

de Relacionamento, Planejamento, Criaçã0,

lnteratividade, Mídia, Finalizaçã0, Produção

Eletrônica e Digital e Produção de Artes (art

buyer). Essas áreas funcionam matricialmente

sob a gestão de três NÚCLEOS dedicados a áreas

específ icas do negócio: Setor Públlco, Setor Privado

e Health Care.

Em20!4, foi criada a ADAG SOC|AL, núcleo dedicado

à criação e implementação de ações e campanhas

de cunho social e informativo desenvolvidas em

parceria com 0rganizações Não Governamentais tais

como: a Campanha Pense Rosa, de conscientização

sobre o Câncer de Mama e a Campanha Vidas Raras

que busca ampliar o conhecimento da população

sobre doenças genéticas raras.

0s NUCLE0S nasceram da necessidade de qualificação

da interlocução com os clientes. Por decorrência,

nossos clientes se beneficiam do que existe de mais

relevante em cada área de conhecimento, numa

dinâmica convergente de planejamento e ação em

seu segmento específico de atividades.

A revolução digital, a convergência das mídias,

o engajamento: tudo aponta para a exploração

das novas fronteiras da comunicaçã0. Com essa

disposiçã0, criamos há cerca de oito anos um setor

digitaldedicado à interatividade, que integrado a área

de criaçãolconta com profissionais especializadosv

0 conhecimento é on-line, mas a lógica é de

integração: abrangente e estruturada para articular

diversas e indispensáveis formas de comunicaçã0,

e ainda oferecer soluçÕes inovadoras. Essa equipe

mobiliza e sustenta relacionamentos entre grupos

e ideias, cidadãos e instituições, consumidores

e marcas, no mundo real e no virtual, alinhando

oportunidades dentro e fora da rede.

Para o embasamento dos serviços integrados

oferecidos pela ADAG, mantemos um DEPARTAMENT0

DE PLANEJAM ENT0 E PESOUISA responsável pela visão

estratégica de comunicação que reúne, classifica,

interpreta e articula conhecimento, sustentando

a tomada de decisões e conferindo pertinência e

inteligência ao raciocínio comunicacional.

Por meio de bancos de informações, coordenação

de pesquisas junto aos principais institutos, estudos

etnográficos, análises ad hoc, quali e quanti, e o

emprego de softwares específ icos de busca em redes

sociais e blogosfera, cada demanda de comunicaË
recebe um tratamento de planejamento diferenciado -'¡r,,

e mais oxigenado.

Pa ra ga ra ntir a entrega de com petências g loba lizadas,

a ADAG mantém duas conexões internacionais

relevantes: em aliança com um importante estúdio

de criação argentino, chamado Cornicelli, sediado

em Buenos Aires; e c0m a rede internacional inglesa

Columbus lntegrated Advertising, representada

pela parceira Iocal Market&C0., focada em mídias

tradicionais e novas mídias.



ASPECTOS
OPERACIONAIS

A Proposta de Atendimento operacional para a

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano

do Estado de São Paulo - CDHU leva em consideração

a necessidade de comunicação planejada, com 0 uso

de linguagem educativa, informativa e de cunho social.

Para a 0peração de Atendimento na execução

contratual, estabelecemos os seguintes parâmetros

e c0mpromissos de atuação junto a Companhia de

Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de

SãO PAuIo - CDHU:

São diversos os aspectos que envolvem a prestação

de serviços que oferecemos, detalhados a seguir.

Como pressuposto operacional, a ADAG se

empenhará em obter descontos e vantagens para

a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e

Urbano do Estado de São Paulo - CDHU por meio de

negociação intensiva com veículos de comunicação

e fornecedores, que terá como pressuposto a ética,

a capacidade e recursos de negociação da própria

agência e a natureza pública do Cliente.

. Apoiar a Companhia de Desenvolvimento Habitacional

e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU no esforço de

estruturação do Planejamento Anual de Comunicaçã0.

- Responder às demandas com propostas

criativas de qualidace, dentro dos valores e

prazos estipulados.

. Propor ações pertinentes de comunicaçã0,

mesmo que não demandadas.

. Cumprir as seguintes obrigaçÕes:

A Proposta de Atendimento operacional para a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e

Urbano do Estado de São Paulo - CDHU leva em consideração a necessidade de comunicação

planejada, com o uso de linguagem educativa, informativa e de cunho social.

Gerar um banco de dados com as principais informações e estudos sobre o setor de interesse

direto da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado,le São Paulo - CDHU,

alimentando o planejamento de comunicaçã0.

Participar da formulação estratégica das açÕes de comunicação

À

r
1

@
Estar acessível em horários de atendimento sem restrições: 24lT,incluindo feriados

Participar de reuniÕes periódicas de planejamento

PLANEJAMENTO

ATENDIMENTO

Preparar relatórios diários para 0 acompanhamento das atividades



@

Preparar Relatórios de Visita

Preparar pauta diária de trabalhos, segmentada pelas áreas de Planejamento, Criaçã0, Mídia,

Finalização e Produçã0.

Gerenciar cronogramas de criação e produção para cada campanha 0u peça em desenvolvimento

Preparar relatórios para c0ntr0le de investimentos:faturamento, pagamentos e saldos contratuais.

Participar de reunião trimestral de avaliaçã0.

Gerar oportunidades junto aos veículos de comunicação e setores de não mídia

lntegrar profissionais de toda a equipe em reuniões de briefing e apresentação das principais

campanhas e ações desenvolvidas para a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano

do Estado de São Paulo - CDHU.

Planejar as ações de veiculação dentro do prazo e limites estabelecidos pelo Cliente.

Apresentar alternativas de programação com suas respectivas características de cobertura

e frequência.

Negociar benefícios financeiros para a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do

Estado de São Paulo - CDHU em forma de desconto ou espaço/tempo de programaçã0.

Reservar as programações e estabelecer cronogramas de entrega de materiais.

Solicitar os materiais necessários para a veiculação das campanhas e peÇas.

Autorizar os veículos com agilidade e precisã0.

Gerenciar as pr0gramações em todos os veículos.

Gerenciar o faturamento e comprovantes de veiculação

Emitir relatório pós-mídia, para avaliação das ações realizadas e eventuais bonificações

de tempo e espaÇo.

\=-_ \å<- \

MIDIA



cRtAçÃo

Participar das reuniÕes de brief ing e apresentação das campanhas.

Apresentar alternativas de linhas criativas, pelo menos três, para peças isoladas ou campanhas.

Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos

Acompanhar o resultado do trabalho de planejament0, com0 forma de manter-se atualizada
em relação às informaçÕes relevantes.

Acompanhar o resultado de todos os trabalhos em produção

Participar das avaliações dos resultados

Gerar, no mínimo,4 orçamentos comparativos, por item, entre fornecedores variados

Negociar benefícios e vantagens para a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do

Estado de São Paulo - CDHU, em forma de desconto financeiro ou incremento de recursos técnicos.

Gerar cronograma para cada item em produção e cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos.

Garantir a alta qualidade de profissionais e fornecedores, respeitados os níveis de investimento

autorizados pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDH

Manter atualizadas as informações sobre investimentos, faturamento, saldos contratuais e

pagamentos atualizados e disponíveis a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do

ESIAdO dC SãO PAUIO - CDHU.

-a;\

PRODUçÃO cRÁFrCA E ELErRôNtCA

ADMTNTSTRAçÃO



EXECUÇAO DE:

baixa complexidade: média complexidade:

PRAZO MEDIO

48 HORAS

PRAZO CURTO

24 HORAS

PRAZO CURTíSSIMO

MESMO DIA

PRAZO MÉDIO

72 HORAS

PRAZO CURTO

48 HORAS

PRAZO CURTí55IMO

24 HORAS

PRAZO MEDIO

48 HORAS

PRAZO CURTO

24 HORAS

PRAZO CURTíSSIMO

6 HORAS

alta complexidade:

Ex: editoriais, diagramação

e impressão em superfícies

diferenciadas ou peças especiais

Ex: diagramação
e impressão de cartaz ou

folder ou provas

de anúncios

Ex: diagramação
e impressão de impresso

especial ou folheto com

dobras especiais

PRAZoS PARA CR!AçÃ0, PRODUçÃO E PLANEJAMENTO DE MíD|A

PEçAS AVULSAS CAMPANHAS PLANOS DE MIDIA

PRODUçÃO GRÁFtCA

24 HORAS DE 48 A 72 HORAS
A sER AVALIADO

CASO A CASO
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DrscRrMrNAçÃo DAS INFORMAç
DE MARKETING E DE COMUNI
PESSUISAS DE AUDIÊNCN E
AUDrroRrA DE CTRCULAçAo E

coNTRoLE DE uiprA ouE sEnÃo
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PESQUISAS

Para auxiliar a análise e o planejamento de mídia, a

ADAG conta com as pesquisas de mídia do IB0PE para

o meio "televisã0" que trazem índices como alcance

e frequência; índice de exclusividade; duplicação;

demografia; assiduidade light, medium e heavy;

fluxo; fidelidade; média eventos; distribuiçã0. Com

o IB0PE Planview, consegue mensurar 0 acesso em

tempo real aos índices de audiência domiciliar das

emissoras, minuto a minuto. Para estudar os dados

de audiência em diferen:es targets do meio "rádio",

também utiliza- se de pesquisas de mídia do tB0PE

com 0 software EasyMedia 3 Rádio. Também conta

com as pesquisas de mídia da lpsos Marplan, que

analisam hábitos de consumo dos meios / veículos

interrelacionados com hábitos de consumo / uso de

produtos, serviços e mar,:as.

Além disso, também conta com o TOM Micro da lpsos

Marplan, software de consulta e tabulação de dados,

que reúne n0 mesmo ambiente as funçÕes que antes

estavam divididas entre 0 SISEM Consumer, o SISEM

Mídia e o SISEM Simulaçã0. Seu conteúdo é construído

sobre a solidez dos estudos Marplan/EGM, que

atualmente realizam por volta de 58.000 entrevistas/

ano em 9 mercados. Este software permite, através

de simulaçÕes, elaborar planos de mídia integrando

diversos meios simultaneamente (TV aberta, TV por

Assinatura, Rádio FM, Rádio AM, Jornais e Revistas),

levando em consideração a sobreposição dos meios,

fornecendo a melhor composição entre meios e

programação que combinados ofereçam o maior

alcance, frequência média, frequência efetiva, GRPs,

TRPs e impactos, ao menor custo, em decorrência

dessas escolhas e, no público desejado, ou seja, no

TRP (TARGET RATING POINT) que é a medida mais

eficaz (base audiência no target), indicando o nível de

esforço alcançado especificamente n0 público-alvo.

Também utilizamos o serviço Compose Brasil. 0

Compose é o software de planejamento de campanhas

publicitárias alimentado por duas pesquisas, sendo:

uma com os consumidores ao redor do Brasil que

captura a abilidade dos canais em comunicar uma

VA e mensagens, consum0 de mÍdia, e o

compra em mais de 50 categorias de publicidade.

A outra é a pesquisa com os especialistas de mídia

que é conduzida para determinar as características

mais complexas do mercado, c0m0 a habilidade de

um canal em entregar certas táticas da campanha.

A ferramenta M3 (Mídia Mensagem Marketshare)

fornece previsões do R0l muito precisas com base em

c0mo a publicidade pode e vai afetar as percepçÕes

e comportamento dos consumidores. Em essência,

a ferramenta mostra aos usuários como combinar

a mensagem mais adequada com 0s canais mais

efetivos de mídia, juntamente com 0 investimento

ideal para mudar a percepção do consumidor de

uma determinada marca e realizar um aumento

na fatia de mercado (ou outros indicadores-chave

de desempenho), além d: identificar o período e os

intervalos de tempo em que a campanha deve ser

veiculada, de forma a otimizar o R0l.

Há quase duas décadas, a Pointlogic vem oferecendo

ferramentas de otimização de comunicação no

setor público para os governos na Europa. Essas

ferramentas são fiéis pelos mesmos objetivos

fundamentais de produtrs tais como o Compose e

M3 - cuja técnica visa alcançar e influenciar o público

através dos meios corretls, com a mensagem certa
p n invpctimpntn mais arrnnriadn d¡rrantp n npríndn
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ideal para se realizar uma determinada mudança

em seus KPls (indicadores-chave de desempenho).

Assim, as ferramentas para o setor público podem

otimizar de acordo com um determinado aumento

em qualquer indicador-chave de desempenho

(Consciência, Recall, Comportamento, etc.) e dizer-

lhe quanto investimento seria necessário, durante

qual período de tempo, através de quais meios,

etc, No entanto, a ferramenta também pode

otimizar o orçamento, assim como todas as outras

ferra mentas Pointlogic.

0 Contact Estimator é uma ferramenta de

monitoramento de campanha usada por alguns

dos maiores anunciantes do mundo para entender

a eficácia, tanto do seu material criativo, quanto

dos canais utilizados na campanha para realizar

determinados objetivos/KPls (indicadores-chave

de desempenho), tais c0m0 Recall, Awareness,

Vendas, etc. 0 Contact Estimator oferece

centenas de pontos de dados para cada semana

de uma campanha, permitindo uma análise muito

aprofundada de com0 a campanha funcionou

para diferentes segmentos: faixas etárias, classes

sociais, mercados, etc. 0s resultados são fornecidos

c0m0 um relatório ou dentro de um software

que permite ao usuário prever os resultados de

campanhas futuras, criando múltiplos cenários

"e-se" ("what if").

0utra ferramenta disponível é o Life, que ajuda os

anunciantes a estimarem para cada campanha

quantos contatos são necessários antes do wear

in, e mais importante depois, em quantos c0ntat0s

a campanha é menos eficaz e deve ser substituída

por outra.

Modelagem pura e dashboards: o formato de

dashboard oferece a possibilidade de criar cenários

"e-se", além de permitir identificar e quantificar os

KPls, estimar retornos decrescentes da comunicaçã0,

estimar o efeito da diminuição da comunicação e

aplicar os aprendizados a partir da interpretação

dos resultados.

0 Share é uma ferramenta que visa à distribuição de

orçamentos de marketing entre marcas e mercados.

Oferece uma abordagem mais racional que respeita

fatores como: tamanho do mercado, importância do

mercado, características do mercado, posicionamento

da marca, oportunidades de crescimento,

outros. É uma ferramenta projetada para auxiliar

decisÕes estratégicas da empresa

tr
No meio digital, para que cada cliente possa

acompanhar o que estão falando sobre a sua

marca 0u empresa a qualquer momento, a ADAG

mantém 0 acesso ao Scup, plataforma líder em

monitoramento de mídias sociais. A eficiência do

trabalho de monitoramento do Scup vai desde a

coleta de um postagem até a análise do resultado

N ossos contam com essa tecnologia

para ciona r suas experiências com seus

d iversos úblicos e para gerir seus conteúdos,

assim como analisar suas marcas, competidores
p a qr r: ardiônria rlp manpira r^nmnlpt¡ S¡rn ó

parte do portfólio da Sprinklr, uma empresa de

tecnologia que oferece soluções para gestão de

experiência do consumidor. Reconhecida pela

Forrester como a mais poderosa tecnologia no

mercado, seus produtos empoderam mais de

quatro bilhÕes de conexÕes sociais em 150 países

e está revolucionando o engajamento das marcas.

Para análise, monitoramento e desenvolvimento de

campanhas digitais (em mídias on-line), c0ntam0s

com 3 grandes fornecedores, suas plataformas

p Tecnnlonias
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Como o Navegg, utilizamos o EveryOne que

antecipa tendências e qualifica o alcance de nossas

campanhas on-line. A essência desta tecnologia

está em entender o cOmportamento do consumidor.

Ao longo dos últimos 6 anos, a Navegg estudou os

hábitos de navegação de mais de 400 milhões de

internautas presentes em mais de 100 mil sites.

Esse estudo contou com a participação de

matemáticos, psicólogos e sociólogos. Neste

produto, a Navegg reuniu seus conhecimentos

e experiências para criar uma metodologia de

classificação do consumidor de acordo c0m o

comportamento on-line. Dessa forma, criou grupos

homogêneos em relação ao c0mp0rtamento a

partir de respostas dos internautas aos estímulos

racionais ou emocionais associados ao poder de

c0nsum0, ambos sobrepostos às metodologias

psicossociais clássicas com0 a Pirâmide de Maslow

e a Curva de Adoçã0. A partir desse ponto, obtemos:

análises transformadas em insights com mais de 20

milhões de transaçÕes mensais, analisadas desde o

primeiro clique em um banner até o check-out do

produto; target quallficado e altamente relevante

com clusters divididos em quadrantes e distribuídos

de acordo com o comportamento e fase de vida em

que se encontram; padrões de comportamento com

informações c0m0 lin k de acesso, tecnologia utilizada,

localizaçã0, conteúdos e produtos pesquisados que

são levados em consideração na classificação de

cada cluster; comportamento on-line considerando

fatores como razã0, emoção e afluência, que servem

como indicadores para interpretação da maneira

como agem no ambiente digital.

Verified Human Traffic / Navegg - Com a utilização

do Verified Human Traffic, um sistema antifraude

que pode se acionado via segmento de audiência,

somente pessoas visua liza rão

fraudes em que vídeos e banners são exibidos para

robôs e não para humanos.

Já com a comScore temos à disposição um amplo

p0rtifólio de produtos entre Análise de Audiência,

Ativação e Análise de Publicidade.

Com o Reach/Frequency, podemos otimizar 0

planejamento e compra de mídia on-line minimizando

gastos enquanto maximizamos o alcance de nossas

campanhas já na fase de planejamento com a

estratégia c0rreta e a seleção de sites e canais

que suportem a campanha. Quando necessitamos

impactar n0ss0 público através de segmentos

demográficos, de estil0 de vida, comportamentais ou

de terceiros, a suite Reach/Frequency da comScore

fornece opções de campanha e permite uma análise

dos planos de publicidade on-line, site a site, e entre

plataformas de mídia.

0utro produto à nossa disposiçã0, e de fundamental

importância, no planejamento de campanhas on-

line é o comScore Mobile Metrix, que oferece o

monitoramento direto e contínuo do comportamento

real do consumidor em dispositivos m

fornecendo uma percepção sem precedentes d

público alcançado. Atualmente, os consumido

de mídia on-line passam a maior parte do tempo

em dispositivos móveis. 0 comscore Mobile Metrix

captura o comportamento de toda a audiência do

mobile em navegadores, aplicativos de smartphones

e tablets, nos permitindo encontrar 0s melhores

sites ou aplicativos mobile para alcançar os objetivos

de nossa campanha c0mo também planejar a

sobreposição de audiências entre as plataformas,

para que possamos ter dados precisos sobre alcance

e frequência média.

Já para aferição de campanhas, consideramos o

validated Campaign Essentials (vCE) da comScore

com0 uma das melhores soluções de mercado

para validar a entrega de anúncios e audiência,

g

o anúncio

importante

nossas campanhas on-line. É uma

rramenta já que cerca de 25% das

impressões de campanhas on-line são alvo de



fornecendo informação em temp0 real para

melhorar os resultados de campanhas publicitárias,

sejam de display, vídeos ou mobile. 0ptamos pelo

vCE porque ele oferece contagem sem duplicação de

impressões e em diversas dimensões como: taxas de

anúncios vistos, entregues na geografia correta, sem

não humanos (robôs) e tráfego inválido. Também

avalia o grau em que as impressões validadas estão

alcançando o target da campanha. Com viewability,

fraud detection, brand safety e in-geographi temos

no (vCE) uma ferramenta completa.

Para campanhas de mídia programática, utilizamos

os serviços da MediaMeth em consequência de sua

plataforma Terminal0ne. A MediaMath, empresa líder

em mídia programática, foi eleita em 201"6, pela G2

Crowd, a maior plataforma de avaliações de software

do mundo, em seu relatório G2 Crowd Spring 2016

elaborado para ajudar enpresas a escolher a melhor

Demand Side Platform (DSP), c0m0 a melhor DSp

do mundo. A MediaMath também recebeu a nota

mais alta no relatório "The Forrester Wave: Demand-

Side Platforms, Q2 2017". A Forrester, uma das mais

renomadas empresas independentes de pesquisa

do mundo, reconheceu a MediaMath como a melhor

plataforma de compra de mídia omnichannel, com

a maior pontuação possível no critério de estratégia

de produtos e serviços,

Disponibilizaremos banco de dados atualizados

contendo informações de circulação de jornais,

seus custos de veiculação e suas periodicidades.

Além de checking de todos os veículos em que este

serviço esteja disponível.
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