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RELAÇÕES PÚBLICAS| Produto 12

Os trabalhos de comunicação integrada foram reduzidos em julho devido a orientação da AGEVAP
com relação ao período de defeso eleitoral. Mesmo assim, os trabalhos seguiram em execução,
sendo realizados:

• ENCOB (22 a 26/8) - Slideshow e cartão de visita | OK 20/07
• ENCOB (22 a 26/8) - Estande | OK 20/7
• Divulgação nova identidade (vídeo, posts, texto no site, card WhatsApp, e-mail mkt) | OK 4/7
• Divulgação do regimento interno | OK 8/7
• Manual do representante | Texto no cliente 13/7
• Clipping de interesse e Na mídia | Layout no cliente 11/7 - Escopo no cliente 19/7
• Divulgação de ETEs | Cancelado 5/7
• Divulgação processo eleitoral (post, card WhatsApp, banner site, nota imprensa e texto site) | OK 4/7
• Planejamento processo eleitoral, novo e-mail, nota à imprensa e pop-up | OK 27/7
• Texto sobre barco que recolhe lixo | OK 8/7
• Planejamento canal no WhatsApp | No cliente 27/7
• Texto Visita técnica - Demarcação da FMP, em Niterói | OK 11/7
• Material Clemaarj com nova logo | OK 21/6
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ESCOPO DO GRUPO FECHADO DE 
WHATSAPP

Documento entregue no dia 27/7 

Até o fechamento deste relatório, não 
havia resposta sobre aprovação.

RELAÇÕES PÚBLICAS | Produto 12
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CLIPPINGS NA MÍDIA E DE 
INTERESSE

Artes entregues no dia 12/7 

Até o fechamento deste relatório, não 
havia resposta sobre aprovação.

RELAÇÕES PÚBLICAS | Produto 12



JULHO/2022

CLIPPINGS NA MÍDIA E DE 
INTERESSE

Escopo entregue no dia 18/7 

Até o fechamento deste relatório, não 
havia resposta sobre aprovação.

RELAÇÕES PÚBLICAS | Produto 12
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ENCOB 2022

Para o ENCOB 2022, foi solicitada no período 
a elaboração de um cartão de visitas para o 
Comitê Baía de Guanabara e também a 
criação de um slideshow para exibição no 
estande com os depoimentos de membros do 
Comitê.

Os documentos foram enviados no dia 19/7 e 
aprovados pela AGEVAP. Apenas para o 
slideshow, estamos tentando o contato com 
representantes do SC Lagoa Rodrigo de 
Freitas e Clip para a obtenção do 
depoimento.

RELAÇÕES PÚBLICAS | Produto 12

CARTÃO DE VISITA

SLIDESHOW
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PROCESSO ELEITORAL

Visando a transparência do processo eleitoral 
do Comitê Baía de Guanabara elaboramos um 
planejamento com as ações durante o 
período de inscrições. Das ações previstas, 
foram aprovados somente o pop-up e a nota 
para imprensa, ambos publicados no dia 
27/7.

RELAÇÕES PÚBLICAS | Produto 12

POP-UP

NOTA PARA A IMPRENSA
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Banco de Imagens
No dia 18/7, foi aprovado pela presidência do CBH Baía de Guanabara que a produção das imagens seja concomitante 
à gravação dos vídeos institucionais. 

Vídeos Institucionais
Roteiros | No cliente 30/6 - Aguardando reuniões dos subcomitês para aprovação. No dia 20/7, foi requisitada pela 
AGEVAP a participação da Prefácio em reuniões dos Subcomitês e, posteriormente, da Plenária, para avaliação dos 
roteiros dos vídeos institucionais. A participação da Prefácio foi prontamente aceita.

Por definição do cliente, os produtos terão os prazos de entrega alterados para seguir ao cronograma criado:

RELAÇÕES PÚBLICAS | Produtos 10 e 11

Vídeos do comitê de integração:
1- Apresentação pela Prefácio desses 4 roteiros 
dos vídeos institucionais (com temáticas gerais) 
em plenária em 1/8
2- Prazo de 15 dias para os membros enviarem as 
sugestões de ajuste nos roteiros, a partir dessa 
apresentação da Prefácio
3- Receber da Prefácio os roteiros ajustados, caso 
haja solicitações dos membros nesse sentido
4- Nova reunião da Plenária para aprovação final 
desses 4 roteiros do comitê

Vídeos dos subcomitês:
1- Apresentação pela Prefácio dos roteiros por subcomitê em reuniões 
específicas
SC Oeste: 01/08 de 13h30 às 17h30
SC Maricá: 05/08 de 14h às 17h
SC Leste, SC JPA, SC LRF e SC Clip: a definir
2- Prazo de 15 dias para os membros enviarem as sugestões de ajuste nos 
roteiros, a partir dessa apresentação da Prefácio
3- Receber da Prefácio os roteiros ajustados, caso haja solicitações dos 
membros nesse sentido
4- Nova reunião para aprovação final dos roteiros

A previsão de entrega do 1º vídeo e das imagens é 60 dias após aprovação dos roteiros.
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BOLETIM INFORMATIVO DIGITAL “EM CURSO”

A 2ª edição do Boletim do CBH Baía de Guanabara
“Em Curso”, referente a junho, julho e agosto,
começou a ser elaborada. A pauta está no cliente para
aprovação com a AGEVAP.

PUBLICAÇÕES| Produto 6.1
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BOLETINS INFORMATIVOS DIGITAIS “REDE BAÍA”

Os boletins foram enviados para aprovação, mas na devolutiva da AGEVAP, duas pautas caíram 
(relatórios de territorialidade e Rio+30). Novas pautas foram sugeridas para substitui-las, mas no dia 27 
de julho a AGEVAP suspendeu a realização do produto durante o período de defeso eleitoral. Os boletins 
serão retomados com novas pautas assim que a AGEVAP liberar a sua produção e divulgação. Além 
disso, durante o período, cards de WhatsApp para aquisição de mailing (Google Forms) para disparo dos 
boletins foram feitos pela Prefácio e divulgados pela AGEVAP nos grupos.

PUBLICAÇÕES| Produto 6.2

PROJETO GRÁFICO
APROVADO PAUTAS DOS SUBCOMITÊS
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NOVO SITE

No dia 4/7, foi confirmada pela AGEVAP a aprovação
do projeto gráfico do novo site. Com a aprovação,
foi iniciado o desenvolvimento do sistema e a
produção/revisão do conteúdo.

COMUNICAÇÃO DIGITAL| Produto 5

PROJETO GRÁFICO
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Planejamento de Comunicação Digital

Após a definição da AGEVAP sobre o período de defeso eleitoral, o trabalho nas redes sociais do
Comitê foi interrompido. As orientações para as redes do CBH Baía de Guanabara foram seguidas,
sendo:

Instagram: perfil desativado e, após as eleições, será reativado.
LinkedIn: A rede social não permite ocultar o perfil. Sendo assim, apagamos os posts e publicamos
um comunicado sobre a comunicação do Comitê no período eleitoral.
Twitter: Exclusão do perfil.
Youtube: o canal foi ocultado e, após as eleições, ele será reativado.
Site: aba de notícias ocultada. Durante o período eleitoral, toda comunicação será feita por pop-ups
no site.

Com a paralisação das redes no período eleitoral, as metas de todas elas serão definidas após os três
primeiros meses de produção continuada no perfil para entendimento e análise do comportamento da
audiência.

COMUNICAÇÃO DIGITAL| Produto 12
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COMUNICAÇÃO DIGITAL| Produto 12

Todas as alterações feitas foram de acordo com as orientações propostas pela gerente
Lohanna dos Santos em um e-mail enviado no dia 13/7.
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COMUNICAÇÃO DIGITAL| Produto 12
ACOMPANHAMENTO DE MÉTRICAS E METAS

Engajamento
Feed

Instagram

Alcance
Instagram

Alcance
LinkedIn

Engajamento
LinkedIn

Nº de visitas 
no perfil
Twitter

Novos 
seguidores

Twitter

Visualizações
Youtube

Nº de 
inscritos
Youtube

Tempo de
Exibição
Youtube

Meta anual
A ser 

definida
A ser 

definida
A ser 

definida
A ser 

definida
A ser 

definida
A ser 

definida
A ser 

definida
A ser 

definida
A ser 

definida

Mês 1 78,04% 451 106 9,43% 1.123 6 47 52 6,8

Mês 2 - - - - - - - - -

Mês 3

Mês 4

Mês 5

Mês 6

Mês 7

Observação: Mês 2 | Trabalhos suspensos devido ao período de defeso eleitoral. Com a paralisação das redes no período eleitoral, as 
metas de todas elas serão definidas após os três primeiros meses de produção continuada no perfil para entendimento e análise do 
comportamento da audiência.

Ações da comunicação digital permanecem paralisadas devido às restrições do período eleitoral
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A atuação da Assessoria de Imprensa também foi 
impactada pelas orientações previstas pela AGEVAP 
durante o período eleitoral. Com as mudanças, a 
atuação da AI passa a ser reativa com envio de notas 
para dar retornos sempre que houver demanda da 
imprensa. Os materiais produzidos devem conter 
apenas as informações que podem ser divulgadas, 
sem falar de verbas, entidades, municípios etc. Ter, 
em todo envio para a imprensa, um parágrafo final 
falando que o CBH Baía de Guanabara não está 
divulgando mais informações pois existem restrições 
de divulgação no período eleitoral (Lei nº 9.504/97). 
Apenas uma nota foi elaborada no período e, como 
houveram incertezas om relação ao período eleitoral, 
o mesmo apenas foi disparado pela ferramenta do
Comunique-se, impactando nos resultados de 
inserção.

Número de notas divulgadas no mês: 1

ASSESSORIA DE IMPRENSA| Produto 12
DADOS E PRINCIPAIS RESULTADOS
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ASSESSORIA DE IMPRENSA| Produto 12

MATERIAL DIVULGADO

Demanda: Nota sobre as inscrições do processo 
eleitoral do CBH Baía de Guanabara
Status: divulgação concluída

Para dar transparência ao processo eleitoral do CBH 
Baía de Guanabara elaboramos uma nota à imprensa 
sobre as inscrições e participação do mesmo.
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ASSESSORIA DE IMPRENSA| Produto 12

FERRAMENTAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA

611 e-mails enviados

500 e-mails entregues

256 e-mails abertos

51,2% taxa de abertura
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Produto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Produto 1 - Briefing OK

Produto 2 - Plano de Trabalho OK OK

Produto 3 - Workshop de 
Posicionamento Estratégico

●

Produto 4 - Nova Identidade 
Visual para o CBH-BG

OK OK

Produto 5 - Novo site ●

Produto 6.1 - Boletim 
Informativo

OK ● ● ● ● ● ● ●

Produto 6.2 - Boletim 
Informativo Subcomitês

● ● ● ● ● ● ●

Produto 7 - Revista Digital ● ●

Produto 8 - Relatório Digital 
sobre o cenário ambiental da 
bacia

● ●

Produto 9 - Relatório Periódico OK OK OK OK OK ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Produto 10 - Banco de 
Imagens

OK ●

Produto 11 – Vídeos ● ● ● ● ● ● ● ●

Conjunto de serviços de 
Comunicação Integrada

OK OK OK OK OK ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ACOMPANHAMENTO DAS ENTREGAS

Produto 6.2 adiado de acordo com defeso eleitoral. Produtos 10 e 11 terão cronograma alterado, conforme demanda do Comitê.
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Dúvidas?
Ana Luiza Purri
ana@prefacio.com.br

Débora Santana
debora@prefacio.com.br

Cíntia Paes
cintia@prefacio.com.br

Carol Duarte
carol.duarte@prefacio.com.br


