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Capacidade de Atendimento

A necessidade de comunicaçäo da CDHU, expressa no presente exercício, requer um
planejamento de comunicação integrado com a sua linguagem e a plena comunicaçäo com
diversos públicos com os quais se relaciona, envolvendo todas as suas atividades, dentro
de suas áreas de atuação indicadas no no Anexo l.

Nesse sentido, a BergToledo sempre se preocupou em oferecer aos seus clientes os
melhores resultados. lnaugurou um estilo diferente de fazer propaganda, de construir
marcas e imagens a partir de grande investimento, sobretudo em atendimento. A agência
parte do pressuposto de que é preciso estar com o cliente e sentir de perto todas as suas
estratégias e expectativas.

A agência tem participado de histórias de sucesso e sempre se apresenta de forma
superativa, com uma equipe jovem de muito talento, antenada com as constantes inovações
do mercado.

Recentemente, ganhou o prêmio Estadão Cannes com anúncio para o segmento imobiliário
para o cliente Fazenda da Grama. Trata-se de um feito, tendo em vista ter concorrido com
empresas de grande tradiçäo no segmento.

Essa vontade de trabalhar, de procurar fazer sempre o melhor, é sem dúvida o principal
atributo da agência. E é o que será colocado à disposiçäo da CDHU. O planejamento de
comunicação da BergToledo é baseado no princípio de que toda peça publicitária tem que
acrescentar valor ao cliente e sua marca - transformar-se em patrimônio.

ACDHU exige o fiel cumprimento de leis e normas determinadas para balizar a comunicação
com seus vários públicos-alvo. Nesse sentido, a BergToledo entende que essa comunicação
seguirá sempre três objetivos: informar, orientar e educar os cidadãos do Estado de São
Paulo sobre as ações da CDHU, refletindo, assim, o princípio que deve orientar toda a
estratégia de comunicação: acesso irrestrito a uma informação de qualidade e pública.

Observaremos, principalmente, a questão do planejamento de comunicação, baseado
em três pilares: firmeza, presença e foco em gente, reconhecendo que os aspectos
administrativos e a sistemática operacional da conta estaräo subordinados a CDHU, com
toda supervisão dos aspectos técnico-publicitários.

A BergToledo é uma agência 100% ligada ao cliente. Seus diretores e seu grupo de
atendimento estaräo sempre à disposição da CDHU e sob a sua coordenaçäo direta. Cada
solicitação de trabalho seguirá a linha proposta pelo planeja-'mento de comunicação,
contemplando criação, produção de rádio e TV, produção gráfica, mídia e atendimento
técnico e administrativo. Conforme exposto a seguir, essa linha será avaliada regularmente
em conjunto com a CDHU para que se aprofundem ações que aumentem a eficiência da
comunicação.
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O atendimento da conta demanda muitas e diferentes frentes de trabalho, que devem atuar
de forma integrada em torno dos mesmos objetivos: conhecimento dos eventuais problemas

de comunicação, de sua inserção social e mercadológica - sobretudo em redes sociais,
seus pontos fortes e fracos - elementos essenciais para a consolidação de um processo

efetivo de comunicaçäo.

Justamente por essa razão, muitos desafios serão enfrentados para que se possa entregar
um produto final de qualidade, dentro dos prazos e padrões estabelecidos.
Ações que serão levadas em conta por parte da agência:

. definir claramente as ações a realizar;

. definir e manter o escopo dessas ações;

. definir expectativas claras de todos os envolvidos;

. coordenar as ações realizadas nas diferentes frentes de trabalho;

. distribuir e administrar os recursos adequadamente;

. avaliar os resultados obtidos;

' reavaliar o planejamento em função dos resultados obtidos e de fatos inesperados;
. manter a equipe unida, motivada, engajada e informada.

Para superar esses riscos e desafios, o planejamento elaborado pela agência para a CDHU

contemplará os pontos acima expostos, com a determinação de ações específicas para

cada um, de acordo com a linha em questão, dentre as três áreas de atuação: publicidade

legal e institucional; projetos de mobilização social, divulgação de ações e projetos especiais

de interesse público; ações para cada área de comunicação da CDHU.

Para o perfeito funcionamento do planejamento, haverá a centralizaçäo dos pedidos,

formulação dos briefings e controle operacional da CDHU, com supervisäo dos aspectos

técnico-publicitários. A BergToledo irá destacar um núcleo de atendimento, composto
por cinco pessoas, da mais alta capacidade, em regime de exclusividade, em postos de

atendimento avançados.

Essa equipe irá cuidar do atendimento da operação, com passagens e discussões de

briefing, assim como apresentaçÕes de campanhas ou peças isoladas. Aequipe terá sempre

a presença obrigatória na CDHU.

Visando um atendimento eficiente à demanda de mídia da conta e a melhor rentabilidade

dos investimentos, será colocada à disposição uma equipe de planejamento/execução de

mídia, composta de planejadores, coordenadores, assistentes e profissionais de checking.

O diretor de criação responsável pela conta deverá participar, direta e ativamente, de todo o
processo criativo, nas reuniões para discussäo de briefing e apresentaçäo de campanhas,

contando para isso com suporte interno, exclusivo, de um redator e um diretor de arte.
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Os processos administrativos e contábeis serão executados pelo gerente fìnanceiro, que
se comprometerá a manter atualizados os dados básicos, como faturamento, pagamentos,

saldos de verba e acompanhamento geral de todos os procedimentos. Dessa forma, todo o
processo será centralizado poresse profissional, destacado especiale exclusivamente para
essa tarefa. Ele terá como ferramenta fundamental um avançado sistema de software para
auxiliá-lo no controle e na unificação dos pedidos. Tudo de acordo com o rigor e parâmetro
estabelecido pela CDHU e seus procedimentos de compliance, conforme as normas e leis
que regem seu funcionamento.

A execução dos trabalhos a médio, curto e curtíssimo prazos será estruturada. A equipe
da BergToledo estará sempre pronta a responder pelas demandas de comunicação,
rigorosamente dentro dos prazos que forem acordados entre a CDHU e a equipe de
atendimento. Contudo, existe totalflexibilidade para a adequação desses prazos, levando-
se em consideração o caráter de urgência da solicitação.

Prazos Criaçäo de peças avulsas, Gampanhas e Plano de Mídia:

O atendimento emergencial em período notumo, feriados e fins de semana também está
previsto. Para atendimento emergencial, um plano especial será acionado. Este deverá ser
concebido, em conjunto com a CDHU.

Responderemos de pronto a demandas consideradas de alto interesse público pela natureza

emergencial da comunicação em função de fatos que exijam informações e esclarecimentos
à sociedade. Todos os envolvidos diretamente na conta serão facilmente acessados pela

CDHU através de seus telefones e e-mails, assim como, Whatsapp.
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A rentabilidade de todo o investimento efetuado tanto em mídia quanto em produçäo

A negociação com fornecedores buscará a obtençäo dos melhores preços dentro do
panorama fornecido pelo dia-a-dia do atendimento global na negociação das compras.
Obter menores preços e condições favoráveis para o cliente é dever da BergToledo e
medida de sua eficiência. A negociação é sempre feita por competentes compradores e a
participação da área de comunicação socialda CDHU será sempre bem vista pela agência.
lsso facilita a visão do volume de verba a ser negociado e dos compromissos que poderão
ser assumidos. A base da negociação será o planejamento de produção elaborado por
profissionais experientes, apoiados em amplo sistema de informaçöes e submetidos a
CDHU.
Os trabalhos que envolverem recursos mais expressivos serão sempre submetidos a
situaçöes de soluções alternativas e simulaçÕes de custo/benefício.

O controle dos investimentos efetuados e respectivos saldos

Caberá ao diretor de atendimento, membro da equipe, tomar todas as providências que
possibilitem o fornecimento de informações atualizadas e on-line relativas ao controle da
verba empenhada. A ele caberá também zelar pela rentabilidade dos investimentos em
mídia e produçäo. Caberá à Diretoria Administrativa/Financeira da BergToledo gerir e
manter a guarda de todos os orçamentos de concorrência, contratos, recibos, notas fiscais,
rigorosamente de acordo com as legislações próprias e acompanhar e dar suporte ao
atendimento da operaçäo burocrática junto ao setor específico do cliente

A seguir, a relação nominal dos principais clientes atendidos pela licitante à época da
apresentação dos Documentos de Habilitação e Propostas:

@ S*re

BACHEMA

Gp¡Mars

SE7'E

Banco Safra.
Cliente BERGTOLEDO
desde 2017.

Grupo Rubaiyat.
Cliente BERGTOLEDO
desde 2017.

Bachema Laboratório
de Análises Ambientais.
Cliente BERGTOLEDO
desde 2017.

Grupo Pão de Açúcar.
Cliente BERGTOLEDO
desde 2018.

SETE Consultoria
lmobiliária.
Cliente BERGTOLEDO
desde 2018.

FAZENDA DA GRAMA

GEOKLOCK

G

C FLY

Fazenda da Grama.
Cliente BERGTOLEDO
desde 2017.

Geoklock Consultoria e
Engenharia Ambiental.
Cliente BERGTOLEDO
desde 2017.

C_FlyAviation.
Cliente BERGTOLEDO
desde 2018.

SuperSuiteTT.
Cliente BERGTOLEDO
desde 2A17.

Grupo Estado de São
Paulo.
Cliente BERGTOLEDO
desde 2019.

AVIATION

üesrnDÃo
cof, ÊuLtonta tFoBlLtÂF¡a
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Planejamento

Denise Crispim de Souza

Diretora de Planejamento e Redes Sociais

Formação: Graduação em Comunicação Social- UNESP,
Bacharelado e Licenciatura em Letras (Português e Alemão)

- USP, Graduação em Gestão de Projetos Culturais - FGV
Planejamento Estratégico em Comunicação - Metodista,
Gursando MBA em BIG Data Aplicada ao Marketing -
ESPM e diversas certificações em marketing digital.
Experiência: 21 anos
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O documento aclma foi em¡tido digitalmente. Para verificar a autenticidade
acesse o site: www.certif¡cados.espm.br
ldentifìcador: ZUTl BPKD

GDgag
GXD

ISPM RiodeJanelro
ßuad0Roiáio90/111 Cenùo nlodeJaneito RJ Eraiil 20041-002 Ï2122162000

EaE
EET

EIilrnßg@E
EIE TE

m E EI

(Atende as exigências do Parecer do CNEiCES no 1 de 6 de Abril de 2018
Homologação publicada no D.O.U. em 06 de Abril de 2018')

Declaramos para os devidos fins que DENISE CR¡SPIM DE SOUZA, é

estudante regularmente matriculada, sob o número 104015, no curso MBA em

Big Data na Gestão de Marketing, com duração mínima de 4 semestres, na

série 3, desta lnstituiçäo de Ensino, no Perfodo Letivo 201911, que ê

compreendido entre 0110112019 a 30/06/2019.

Rio de Janeiro, 31 de maio de 2019

Kely Cintra Sousa

Secretária Acadêmica

DECLARAçÃO
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pnÓ-neltoRlA DË GRADUAÇAO

¡+srónleo ESGÖLAR

Unidade: Faculdade de Filosofia, Letrag é 6lènelae Humanas

Aluna: 492V481 Denise Crispim de Souza

Curso: Letras

Bacharelado - Habilitações: Português e Alemão

Dados Pessoais :

Data de Nascimento: 2010211979

Cédula.de'ldentidade: RG

Nacionalidadel Brasileira

Naturalldadel Såo P'auto

27.929.271-5 Såo Paulo

Forma de lngresso : Processo seletivQ - Vestibular

Data de lngresso : Fevl2003

Classificação na Carreira: 264

Dados do Diploma :

Data da Colação.de Grau: 18/08/2011

Grau Conferido: Bacharel em Letras

Data da Expedição Ano de Conclusão do Curso:2009

Faculdade de Filosofia, Letras e elênelas Humanas, 1910812011 15 1203

lr

NEndereço'da Unidade:

Rua do Lago 7.17 , - Butantã

CEP: 05508-900 São Paulo-SP

.\

Clefe
Ce

Emitido em: 1910812011 15:12:03
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Aluna:

Curso:

4927481Denisé CrisPim de Souza

Letras

Bacharelado - Habilitaçöes: Portuguès e Alemäo

. ObservaÇões

Nada consta.
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Criação

Luiz Toledo

Diretor Geral de Criação

Formação: Graduaçäo em Comunicação Social -
Faculdades Anhembi.
Experiência: 30 anos
Trabalhou em importantes agências como, DPZ, DMg,

Grupo Talent, DDB Needham,l4l Soho Square e foi sócio

da Touché propaganda.
Foi presidente do Clube de Criaçäo em dois mandatos.

É Membro do Hall da Fama do CCSP.

Alexandre Vaz Torre de Souza

Diretor de Arte

Formação: Graduado em Comunicação Visual- Fundaçäo

Mineira de Arte e Pós-Graduaçäo em propaganda e

Marketing - ESPM.
Experiência:28 anos
Direção de Arte em grandes agências, Salles D'Arcy (Grupo

Publicis), P.A. Publicidade, UP Grade Publicidade, Estação

Primeira da Propaganda.

Wagner Tamanaha

Diretor de Produção Gráfica

Formação: Bacharel em Comunicação Social

Experiência: 29 anos
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FUIVLA;fi
Escola de Anes Plásticas

RECONHECIDA PELO DECRFTO FEDERAL N9 55068DE24I1'1164

Diploma

o Diretor cla Escola de Artes Plásticas da FUNDAÇÃO MINEIRA DE ARTE ',ALEUADINHCy',

no uso de suas atribuições e tendo em vila a conclusão do Curso de

"rl7 
de DEZEMBRO de 199O confereotítulode

ALEXANDRE VAZ TORRES DE

Fernondo Torres de Souzo e Morio I

filho(a)de

Belo Horizon,", 09 ¿"

Ney

Comunicoçdo Visuol

COMUNICAD OR VISUAL

SOUZA

moculodo Vaz de Souzo

do Boslos do Silva

07 de nho de 1966 naturalde Minos Gerois
nascido(a)

e outorga-lhe o presente Diploma, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais'

morço ¿" lg 9l

DIREÍOR

,F
\

r¿,1.

REITOR



A Escola Srperior de Propaganda e Marketing confere a
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Presidente da Diretoria Executiva
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F'LJNDAÇAO ALVARE,S PE,NTEADO
FACULDADE DE coMuNlcaçÃo

0 Diretor da FAcuLDADE DE covlurutcnçÃo, no usci;,,de suas atribuições e tendo em vista a

conclusão do Curso de C0MUNICAÇÃO SOCIAL em 17 dedezembro de 1987 confere o título de

BACHAREL EM C0MUNICAÇÃ0 s0clAL a

WAGNER TAMANAHA

nacionalidade-brasileiranaturaldoEstadodeSãoPautonascidoalsdemarçode1965

CéduladeidentidadeB.G.16.115.627lSPeoutorga-lheopresenteDiploma,afimdeqUep0ssagozarde
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Produção RTVC e lnternet

Roberto Zanotto Duailibi

Diretor de RTVC/Internet

Formação: Graduado em Cinema - FAAP e NYU School of
Professional Studies.
Experiência: I anos
Trabalhou na produtora Spray Filmes e na agênciaDPZ
sendo, responsável pelo orçamento e execução dos
trabalhos, desde o roteiro até o material pronto para
veiculação (Rádio, TV, Cinema e lnternet).
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Digital

Manuel Lucas Valadão

Diretor de Web Designer

Formação: Graduado em Direção de Arte na MiamiAd
School - ESPM.
Experiência:20 anos
Experiência em criação, marketing digital, e-commerce,
planejamento de campanhas e comunicaçäo, com vivência
em agências no Brasil e no Exterior, como DPZ, Sapient
Nitro - Miami Beach, Centoeseis eAgência de Eventos
Wide Group.
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Produção Gráfica

Rafael Marques Cypriano

Diretor de Produçäo Gráfica

Formação: Graduado em Comunicação Digital/Design -
UNIP.
Experiência: 13 anos
Profissional com vasta experiência no mercado publicitário,
seu maior foco está na comunicação de forma integrada,
trabalhou em diversas médias e pequenas agências.
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Mídia

José Reinaldo Gomes

Diretor de Mídia

Formação: Graduado em Comunicaçäo Social e MBA em
Marketing.
Experiência: 25 anos
Trabalhou em grandes agências e veículos como, McCann,
Leo Burnet, DDB, Newcomm, A9407, Repense, Momentum,
Valor Econômico, Dória, Diário Lance e Gazeta Mercantil.
Foi vencedor do prêmio de Mídia Estadão e do Caboré 1998.
Membro do Grupo de Mídia SP.
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Atendimento

Nathália de Queiroz Oliveira

Diretora de Atendimento

Formaçäo: Bacharel em Comunicação Social - Publicidade
e Propaganda - Universidade Gatólica de Salvador- MBA
em Gestäo de Projetos - UNIFACS.
Experlência: 10 anos
Clientes atendidos, GPA, Banco Safra, Grupo Rubaiyat,
Fazenda da Grama e Geoklock.
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Assessoria de lmprensa

Eleno Mendonça

Diretor de Comunicaçäo

Formação: Graduado em Jornalismo - FIAM, Publicidade
e Propaganda - UNIP e Pós-Graduaçäo em Texto e
Reportagem - ECA/USP.
Experiência: 35 anos
Trabalhou na Rádio Difusora Oeste de Osasco, Rádio
Eldorado, SBT DCl, Folha de SP, Estado de SP, O Globo,
Jornal do Brasil e Rádio Bandnews FM.
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Desenvolvimento

Jorge Cintra

Di retor de Assuntos Governamentais

Formação: Administração lncompleto - Faculdade de
Economia e Administração Alvares Penteado.
Experiência: 40 anos
Trabalhou na Rede Globo, Rede Bandeirantes de TV,
Denison, DMg, Almap, Artplan, DPZ.
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2Direção Geral

Direção de Planejamento 1

6Direção de Atendimento

4Direção de Criação

3Direção de Arte

1Direção de Produçäo

1RTVC

2lnternet

2Direção de Criação Online

2Mídia

1Diretor Financeiro

5Administrativo

3Secretárias

33Total

Quantificação dos profissionais à disposiçäo da CDHU

Qualificação Profissional da Equipe - Anexo

/

\t
N

\\

up

lil

Formaçäo Tempo de Experiência

Profissional Função
Superior
Gompleto

Pós-
Graduaçäo

4aB
anos

8a12
anos

Mais de
l2 anos

Denise Crispim de
Souza

Dir. Planejamento e
Redes Sociais

Luiz Toledo
Diretor Geral de
Criacão

Alexandre Vaz Tone
de Souza

Dinator de Arte

Jorge Cintra
Diretor de
Desenvolvimento

Roberto Zanotto
Duailibi

Diretor de
RWC/lntemet

Manuel Lucas
Valadão

Diretorde Web
Desiqner

Wagner Tamanaha
Diretor de Produção
Grafica

José Reinaldo
Gomes

Diretor de Mldia

Nathália de Queiroz
Oliveina

Diretora de
Atendimento

Eleno Mendonça
Diretor de
Comunicacão
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A BergToledo, empresa brasileira de propaganda e de comunicação integrada foi fundada

em 2016 com o objetivo de realizar serviços nas áreas de Propaganda, Publicidade,

Promoçäo de Vendas, Pes-qui-sa de Mercado, Relações Públicas e Planejamento

Estratégico de Marketing.

Esses serviços, projetados como fundamentais das atividades e funções básicas,

compreendem a elaboração de estudos nessas áreas específicas e sua implantação, para

que se possa:

. estabelecer as necessidades de comunicação da CDHU com os seus diversos públicos;

. definir as diretrizes de comunicação e seus produtos a partir dessas necessidades;

. criar uma personalidade de comunicação gráfica ou eletrônica própria e adequada;

. escolher os mais eficientes canais de comunicação para cada segmento especifico de

público.

Escritório - estrutura operacional

Nosso escritório está localizado em São Paulo à Rua Pedroso Alvarenga, 1208,9.o andar,

em São Paulo, sede próPria.

O escritório é dotado de todos os serviços de criação, produção, mídia, atendimento,

planejamento, relaçöes públicas, administraçäo, departamentos de arte e merchandising.

Êntrelaçados por linhas telefônicas e sistema on-line de comunicação, o escritório é

autossuficiente para prestaçäo de perfeito atendimento aos clientes.

Nossa área de produçäo compreende grupos específicos e articulados:

. produção gráfica;

. peças impressas;

. televisão,

. cinema;

. rádio;

. internet;

Nossa estrutura de mídia envolve grupos de profissionais altamente especializados,

ope rando em sistemas total mente i nformatizados.

Temos um excelente suporte de informática. Peça importante da nossa estrutura, a

informática é muito moderna e equipada com equipamentos de última geração:

Criação, produção, atendimento, mídia e administração - A BergToledo está equipada

com 25 (vinte e cinco) computadores, 10 deles Apple Macintosh em várias configurações,

desde powermac G5 com 2 GB de memória RAM, para as situaçöes que demandem

maior performance (edição de imagens e finalização), até lMac com 128 MB de memória

RAM, para trabalhos mais simPles.
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Para digitalização de imagens, contamos 2 scanners de mesa convencionais e 2 scanners

integraãos a cópiadoras coloridas. Esses departamentos compartilham 2 copiadoras/

impiessoras a laser coloridas Canon ClC1200 e 2 impressoras a laser preto e branco.

O Departamento de Produção Gráfica está ligado à rede Transburti para transmissão de

arquivos finalizados para impressão. Esse departamento dispõe ainda de equipamento

adequado para "le/' qualquer arquivo emitido pelo Cliente'

No RTV encontra-se uma ilha de edição digital de vídeo media 100 e finalCut Pro, para

montagem de layouts eletrônicos para RTV.

Atendimento, mídia, tráfego, checking, faturamento e financeiro, são áreas que possuem

10 micros Pentium e Celeron e 3 impressoras variadas (preto-e-branco e coloridas).

Na área de comunicaçäo operacional, a empresa possui linha dedicada, conectada à

internet.
Todos os recursos discriminados anteriormente estão conectados via rede local,

suportada por servidores interligados com cabeamento estruturado, rodando recursos de

sistemas de bancos de dados, desenvolvidos para a agência.

lnstrumentais de Comunicação e Marketing: lnstituto IPSOS-MARPLAN; lnstituto lbope;

Telereport (tv/Paytv).
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A SISTEMATICR DE ATENDIMENTO
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Todo o gerenciamento operacional da conta será conduzido pelo núcleo de atendimento,

composto de um diretor geral de atendimento, um diretor de conta, um diretor de arte, um

redator, um produtor e um gerente financeiro. Em regime de tempo integral, essa equipe

estará à disposição exclusiva do Cliente.

Entendemos a disponibilidade em tempo integral como de24 horas e extensiva a feriados e

fins de semana, por meio de plantões pré-acordados com o Cliente. Para isso, forneceremos

todas as posições de acesso dos profissionais responsáveis pela operação de atendimento.

Com esse monitoramento e com esse atendimento, a agência espera oferecer as respostas

mais rápidas e eficientes a todas as oportunidades já existentes e que possam surgir nas

áreas de comunicação. Será responsabilidade da equipe de atendimento:

. dar apoio a CDHU em todas as suas necessidades de planejamento de comunicação;

. receber, discutire encaminhar briefings para ações de comunicaçäo, assim como responder

pela solução destes dentro dos prazos combinados;
. provideñciar orçamentos e sua aprovaçäo formal, bem como administrar a utilizaçäo da

verba empenhada;
. acionar e orientar os demais setores da agência envolvidos no desenvolvimento dos

trabalhos: criação, mídia, produção e planejamento. As demais atribuições na área de

atuação da agéncia que a CDHU delegar às atividades de planejamento de comunicação

seräo desenvolvidasdiretamente pelo diretordeAtendimento e pelo diretorde Planejamento,

que, quando necessário, recorrerão ao apoio de áreas específicas, ou da assessoria de

especialistas junto ao mercado, objetivando, sempre, resolver os problemas específicos do

cliente em quaisquer de suas áreas de atuação.

Seräo realizadas reuniões mensais de planejamento, visando a total sintonia. Haverá também

reuniöes menores, semanais, para tratar de assuntos que se apresentem diversos, ou para

aprovartrabalhos em andamento. Nas reuniöes mensais, deverão estar presentes as áreas

de Estudo e Planejamento, Criação, Produção de Rádio e TV, Produção Gráfica, Mídia e

Atendimento Técniðo eAdministrativo. Nas reuniões semanais, deverão estar representadas

as áreas necessárias. As mensais serão tidas como reuniöes de planejamento e definição

de diretrizes e as semanais, de execução e acompanhamento.

A organizaçäo de eventos, produção de peças especiais dirigidas a públicos específicos,

elabóração de pesquisas e toda a gama de assuntos de comunicaçäo são atividades

normalmente realizadas pela BergToledo para seus clientes. Dessa forma, a BergToledo

compromete-se a apoiar a participação da CDHU em qualquer atividade em que for

solicitada, sejam seminários, palestras, feiras, exposições ou outros eventos'
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A BergToledo também se propõe a realizar, em conjunto com os profissionais da CDHU,

reuniões de avaliação, de acordo com o determinado no edital. Um relacionamento entre

agência e cliente pressupöe dinâmica ininterrupta. Sendo assim, esse modelo de avaliação
permitirá constante evolução em busca da qualidade total do processo. Atender uma conta

exige mais do que técnica. Exige envolvimento da equipe da agência. Envolvimento para

antecipar soluções, bem como para minimizar prazos e condições de preço.

Aevolução nos vários campos da sociedade tem mudado o dia-a-dia de todos e assim como

o modelo da relaçäo cliente-agência. Atenta a essa mudança, a BergToledo não imagina

esse relacionamento sem que haja interação em tempo real. Para tanto, a BergToledo

implantou e mantém em constante aprimoramento um sistema de comunicação entre todos

os funcionários, seus clientes e principais parceiros.

Prazos Griação de peças avulsas, Campanhas e Plano de Mídia:

5 dias3aSdias 7 a 10 diasMédio
3 dias3aSdias3a3diasCurto

l a2dias1 dia l a2diasCurtíssimo
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DtscRtMtNAÇÃO DAS INFORMAçÕES DE MARKETING E COMUNICAçÃO
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Para garantir que os objetivos sejam atingidos e a manutenção do escopo e da abrangência

definidos, o trabalho de supervisão da conta deverá focar os seguintes pontos:

Organização e coordenação dos trabalhos;

lmplantação de uma metodologia estruturada de gerenciamento de açöes de comunicaçäo;

Promoçäo do uso de ferramentas e técnicas de gerenciamento;

Controle dos recursos envolvidos (tecnológicos, materiais e humanos);

Estabelecimento de canais de comunicação;

Acompanhamento e avaliação de andamento;

Administração de recursos;

Avaliaçäo dos resultados obtidos.

O método de trabalho consistirá em uma adaptação da metodologia desenvolvida pela

agência para a CDHU, visando melhor atender às suas necessidades. A expertise da

BãrgToledo será colocada a serviço da CDHU com total respeito às suas especificidades.

Alicitante oferecerá informações e indicará os instrumentos de comunicaçäo e marketing que

colocará regularmente à disposição, sem ônus adicional, durante a execução do contrato,

explicitado num plano de ação para o período licitado, com o respectivo investimento.

Compra de pesquisa de Mídia ficará a cargo da BergToledo. Essas ferramentas norteiam os

planejamentos de mídia, permitindo o reconhecimento dos públicos-alvo e a recomendação

de meios e veículos mais adequados para atingi-los, com menor dispersäo da mensagem e

otimizando os investimentos. O uso dessas informaçöes representa um ganho substancial

nas compras de midia, resultando em rentabilidade para o cliente.
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Säo Paulo, 13 de Agosto de 2019

Roberto Zanotto Duailibi
Sócio Diretor
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