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P U B L I C I D A D E

Criativa COMO SEMPRE . Inovadora COMO NUNCA. 01 

11.7 - REPERTÓRIO

REPERTÓRIO - MÍDIA IMPRESSA

PEÇA01: ANÚNCIO P/REVISTA 21 X 28CM
CLIENTE: VOLKSWAGEN DO BRASIL
TÍTULO: A VOLKSWAGEN PARABENIZA...

PEÇA 02: ANÚNCIO P/ JORNAL 29,7 X 26CM
CLIENTE: CORREIO BRAZILIENSE
TÍTULO: A LIBERDADE DEEXPRESSÃO

REPERTÓRIO - MÍDIA WEB

PEÇA 03: STORY VT 180”
CLIENTE: HOSPITAL SÃO MATEUS
TÍTULO: AMOR DE MÃE INSPIRA...

PEÇA 04: POST CARROSSEL
CLIENTE: SEBRAE PIAUÍ
TÍTULO: SEBRAE CONECTA

PEÇA 05: HOT SITE - PROFISSAOGESTOR
CLIENTE: TCE TOCANTINS
TÍTULO: PROFISSAO GESTOR

REPERTÓRIO - MÍDIA EXTERIOR

PEÇA 06: PAINEL RODOVIÁRIO 9X3M
CLIENTE: SENAR-GO
TÍTULO: SENAR PLANTA CONHECIMENTO

REPERTÓRIO - MÍDIA TELEVISÃO

PEÇA 07: VT 30”
CLIENTE: PREF. DE ARAGUAÍNA-TO
TÍTULO: ARAGUÍANA MAIS CUIDADA

REPERTÓRIO - MÍDIA RÁDIO

PEÇA 08: JINGLE 60”
CLIENTE: PREF. MUNICIPAL BELA VISTA
TÍTULO: TRABALHO VENCE TUDO...
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Criativa COMO SEMPRE .

Inovadora COMO NUNCA.

lAGÊNCIA: Cannes Publicidade Ltda.

lTÍTULO: A VOLKSWAGEN PARABENIZA...

lPEÇA: Anúncio de Revista 21 x 28cm

lANUNCIANTE: VOLKSWAGEN DO BRASIL

lPRODUÇÃO: Dezembro/2019

lVEICULAÇÃO: Dezembro/2019

lVEÍCULO: Revista Exclusive

lPRODUTO: Fábrica de automóveis 

lPROBLEMA DE COMUNICAÇÃO: Aproveitando a aproximação do Aniversário da capital 

mineira, que completou 122 anos em 2019, a montadora VW definiu por prestar homenagem 

à Belo Horizonte, cidade-sede de sua Regional VII. Assim, a agência regional trabalhou nos 

elementos visuais e templates da atual campanha institucional e nacional "Vale", propondo 

texto alusivo à passagem da data. Associando, assim a homenagem da VW à BH; e por 

extensão, de seus concessionários.

REPERTÓRIO - MÍDIA IMPRESSA
PEÇA 01: ANÚNCIO PARA REVISTA 21 X 28CM

FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA
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Criativa COMO SEMPRE .

Inovadora COMO NUNCA.

lAGÊNCIA: Cannes Publicidade Ltda

lTÍTULO: A LIBERDADE DE EXPRESSÃO 

lPEÇA: Anúncio para jornal 29,7 x 26cm

lANUNCIANTE: CORREIO BRAZILIENZE

lPRODUÇÃO: Maio/2019

lVEICULAÇÃO: Maio/2019

lVEÍCULO: Correio Braziliense

lPRODUTO: Veículo de Comunição

lPROBLEMA DE COMUNICAÇÃO: O Correio Braziliense é um dos maios influentes jornais 

do país e o principal jornal impresso do Distrito Federal. Em comemoração ao Dia Mundial da 

Liberdade de Imprensa, a Cannes propôs um anúncio para fortalecer os aspecto democrático 

da atividade jornalística, principalmente em um momento político como o atual. Para isso foi 

criado o conceito: ‘’A liberdade de expressão é irmã gêmea da democracia’’. Dessa maneira 

tornamos público a importância do jornalista e do jornal e por consequência solidificamos a 

imagem da marca junto ao público.

REPERTÓRIO - MÍDIA IMPRESSA
PEÇA 02: ANÚNCIO PARA JORNAL 29,7 X 26CM

FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA
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Criativa COMO SEMPRE .

Inovadora COMO NUNCA.

REPERTÓRIO - MÍDIA WEB

PEÇA 03: STORY VT 180”

lAGÊNCIA: Cannes Publicidade

lTÍTULO: AMOR DE MÃE INSPIRA...

lPEÇA: STORY VT 180”

lANUNCIANTE: HOSPITAL SÃO MATEUS - CUIABÁ

lPRODUÇÃO: Maio/2022

lVEICULAÇÃO: Maio/2022

lVEÍCULO: Internet/Redes Sociais

lPRODUTO: Serviços Médicos Hospitalares

lPROBLEMA DE COMUNICAÇÃO: O Hospital São Mateus, de Cuiabá, para o Dia 

das Mães, solicitou a elaboração de layouts, bem como a edição de um VT para os 

stories das redes sociais (Instagram), além de solicitar músicas que pudessem 

enriquecer as mensagens de pacientes do Hospital que tivessem histórias de 

superação, interessantes e que concordassem em relatar suas experiências de forma 

a homenagear a data e promover a imagem institucional do Hospital São Mateus. A 

partir daí, pensou-se numa contextualização do vídeo que não interferisse na fala, mas 

que levasse o público das redes sociais para o lado emocional, sentimental, 

envolvendo desta forma a atenção do mesmo. No layout foi utilizada uma cor 

tradicional, bem como elementos com conotações femininas, que pudessem se 

relacionar com o dia das Mães. Assim, para complementar a mensagem, deixando-a 

mais clara, o título e texto foram elaborados de forma que pudessem conduzir também 

ao que se pretendia, ou seja, “Amor de Mãe Inspira e dá Forças”. Através dessa 

mensagem, a capacidade de engajamento foi facilitada e o objetivo do Cliente foi 

plenamente alcançado. 

FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA
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Criativa COMO SEMPRE .

Inovadora COMO NUNCA.

REPERTÓRIO - MÍDIA WEB

PEÇA 03: STORY VT 180” (DVD ANEXO)
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Criativa COMO SEMPRE .

Inovadora COMO NUNCA.

FICHA TÉCNICA

REPERTÓRIO - MÍDIA  WEB
PEÇA 04: POST CARROSSEL

lAGÊNCIA: Cannes Publicidade Ltda.

lTÍTULO: CONECTA SEBRAE

lPEÇA: Posts Carrossel

lANUNCIANTE: SEBRAE PIAUÍ

lPRODUÇÃO: Setembro/2019

lVEICULAÇÃO: Outubro/2019

lVEÍCULOS: Internet

lPRODUTO: Conecta Sebrae

lPROBLEMA DE COMUNICAÇÃO: Em outubro de 2019, o Sebrae, no Piauí, precisou 

divulgar o evento Conecta Sebrae para seu público-alvo, constituído de pequenos 

empreendedores. O evento abordava a temática da Conectividade e sua importância para os 

novos negócios e, através da Cannes Publicidade, o objetivo era desenvolver uma campanha 

que transmitisse a ideia do evento (conexões digitais e empreendedorismo) e fosse 

convidativa do ponto de vista do layout, da comunicação, para chamar a atenção e conseguir 

divulgar o evento nas mais diversas mídias e plataformas. Era importante, também, que se 

utilizasse ferramentas de interação digital com o público-alvo, bem como a propagação 

regional e, para isso, foram criadas diversas peças publicitárias: posts, painéis interativos, 

spots, vídeos de palestrantes, e-mail marketing etc. Na peça em questão, Posts, foram criados 

elementos visuais e linguísticos que transmitissem o conceito do evento, envolvendo as 

palavras “Conecta Sebrae”, trabalhadas a partir do próprio selo do evento, uma personagem 

representada por foto de moça com etnia afrodescendente, os conceitos 

“Empreendedorismo”, “Inovação” e “Transformação digital” presentes na mensagem, 

diretamente relacionados aos valores do Sebrae e a data do evento.  Também foram criadas 

versões diferentes de posts para que fosse possível divulgar os palestrantes presentes no 

evento. A identidade visual seguiu sempre uma mesma unidade, de forma a identificação da 

campanha fosse facilitada.

FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA
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REPERTÓRIO - MÍDIA  WEB
PEÇA 04: POST CARROSSEL



lAGÊNCIA: Cannes Publicidade Ltda.

lTÍTULO: PROFISSÃO GESTOR

lPEÇA: Hot Site

lANUNCIANTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS (TCE-TO)

lPRODUÇÃO: Setembro/2019

lVEICULAÇÃO: até os dias atuais

lVEÍCULO: Internet – Site do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

lPRODUTO: Divulgação de conteúdo das Fiscalizações do Controle Externo e das 

manifestações do Controle Social do TCE-TO

lPROBLEMA DE COMUNICAÇÃO: O (TCE-TO), manifestou sua intenção de divulgar de 

maneira efetiva o resultado do trabalho relacionado às fiscalizações do Controle Externo e do 

Controle Social, ou seja, fazer uma prestação de contas. Queria, também, uma aproximação 

com os gestores públicos através de um conteúdo educativo, com dicas a respeito da boa 

gestão dos recursos públicos. Procurava uma divulgação que não onerasse por demais o seu 

orçamento e conseguisse alcançar seu público-alvo, levando a informação e conteúdo a 

respeito da gestão pública. No caso específico desta peça, Hot Site, ainda não se tinha em 

mente a forma como se daria a divulgação, não se havia concebido a ideia de um hot site ou 

de uma estrutura digital que hospedasse vários temas (com vídeos e textos) e que seriam 

divulgados a cada mês. A partir das intenções do cliente, o departamento Digital da Cannes 

chegou à melhor formatação: um hot site que comportaria todos os temas e que poderia ter 

seu link inserido no site do TCE. Essa foi a solução desenvolvida e que permitia a inserção 

dos vídeos e conteúdos do TCE, assim, tanto o público externo quanto interno poderia 

acessar o hot site, clicar nos links do hot site e conferir os conteúdos referentes a cada mês 

ou temática. Em cada mês ou temática foram inseridos os conteúdos em forma de vídeo e 

texto. A diagramação do hot site valorizou o nome da ação, Profissão Gestor, bem como seu 

slogan: “Orientar para Melhorar”. Cada temática passou então a ter uma landing page (ou 

layout) própria, diagramada com uma cor diferente, que identificava aquele respectivo 

assunto.
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Criativa COMO SEMPRE .

Inovadora COMO NUNCA.

REPERTÓRIO - MÍDIA WEB
PEÇA 05: HOT SITE - WWW.TCE.TO.GOV.BR/PROFISSAOGESTOR

FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA
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FICHA TÉCNICA

lAGÊNCIA: Cannes Publicidade

lTÍTULO: O SENAR PLANTA CONHECIMENTO, O AGRO COLHE RESULTADOS

lPEÇA: Painel Rodoviário

lANUNCIANTE: SENAR GOIÁS

lPRODUÇÃO: Março/2022

lVEICULAÇÃO: Abril/2022

lVEÍCULO: Visão Paineis

lPRODUTO: Coordenação, supervisão e fiscalização de programas e projetos de formação 

profissional rural e promoção social.

lPROBLEMA DE COMUNICAÇÃO: Foi proposta ao cliente, Senar Goiás, em Goiânia, pela 

Cannes Publicidade, a criação de uma peça de comunicação para paineis rodoviários que 

valorizasse a imagem institucional, o papel do Senar junto ao agronegócio goiano e que 

também comunicasse à sociedade a importância do mesmo para o alcance de resultados por 

parte do produtor rural. O problema de comunicação exigia a criação de uma peça atrativa 

para painéis rodoviários que conseguisse transmitir o valor, a importância, do Senar na 

formação do produtor rural o impacto da mesma em sua própria atividade. O conceito visual, 

idealizado para a campanha, envolveu a ideia de riqueza que o Agro produz ou consegue 

produzir a partir dos conhecimentos que o Senar oferece. Ou seja, através dos cursos e da 

Assistência Técnica e Gerencial do Senar o agropecuarista conseguiria aumentar seus lucros, 

ou seus resultados, multiplicar sua produção, seu rebanho e melhorar a qualidade de sua 

produção. Essa ideia foi comunicada através de textos e imagens que compuseram o layout, 

extravasando os limites da peça (aplique), aumentando a área visual do painel e gerando 

ainda mais impacto para a mensagem. A ideia ou conceito foi dizer que há riqueza onde o 

Senar atua, daí, o título foi elaborado com essa intenção. Os detalhes nas cores verdes, 

obviamente, estabelecem também uma relação com a marca Senar e com o Campo. 

Aproveitando a grande versatilidade dessa mídia, foram utilizados painéis rodoviários devido 

ao seu baixo custo e grande capacidade de apresentação da campanha. O Agro foi 

apresentado como grande mola propulsora da economia para a sociedade. O resultado 

alcançado foi expresso pela satisfação do cliente, quando este reconheceu a qualidade do 

atendimento, planejamento, criação e produção por parte da Cannes Publicidade.
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Criativa COMO SEMPRE .

Inovadora COMO NUNCA.

REPERTÓRIO - MÍDIA EXTERIOR
PEÇA 06: PAINEL RODOVIÁRIO 9X3M
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lAGÊNCIA: Cannes Publicidade

lTÍTULO: ARAGUAÍNA MAIS CUIDADA, ...

lPEÇA: VT 30”

lANUNCIANTE: PREFEITURA DE ARAGUAÍNA

lPRODUÇÃO: Janeiro/2022

lVEICULAÇÃO: Janeiro/2022

lVEÍCULO: TV Anhanguera (TO)

lPRODUTO: Administração Pública

lPROBLEMA DE COMUNICAÇÃO: O cliente, Prefeitura de Araguaína, no Tocantins, 

solicitou à Cannes Publicidade a criação de uma peça de comunicação para TV que 

incentivasse o pagamento em dia do IPTU 2022 e que também comunicasse à 

sociedade as formas de pagamento, bem como datas de vencimento. O problema de 

comunicação apresentado exigia a criação de uma peça atrativa para TV (VT 30”) que 

conseguisse mostrar os descontos oferecidos para quem pagasse o IPTU respeitando 

o calendário de descontos. Além disso, a peça precisava transmitir os benefícios que 

o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) proporciona aos 

moradores de Araguaína. Sobre esta peça específica, um VT, ela conseguiu, apesar 

do tempo curto, passar uma dinamicidade através das fotos e computação gráfica, 

tornando-se atrativa e alcançando o objetivo proposto. As imagens utilizadas se 

relacionam os benefícios que retornam à população através do imposto arrecadado. 

No texto as informações são objetivas e focadas no que é necessário transmitir: 

“Araguaína mais cuidada, Araguaína melhor. É pra isso que o IPTU serve. E quanto 

mais você antecipa, menos você paga”. O resultado alcançado por essa peça é 

expresso pelo cliente, quando menciona um “aumento razoável no número de 

pagamentos” e se mostra satisfeito com o alcance da peça.
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Criativa COMO SEMPRE .
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REPERTÓRIO - MÍDIA TELEVISÃO

PEÇA 07: VT 30”

FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA
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Criativa COMO SEMPRE .

Inovadora COMO NUNCA.

REPERTÓRIO - MÍDIA TELEVISÃO

PEÇA 07: VT 30” (DVD ANEXO)
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Criativa COMO SEMPRE .

Inovadora COMO NUNCA.

lAGÊNCIA: Cannes Publicidade Ltda.

lTÍTULO: TRABALHO VENCE TUDO

lPEÇA: Jingle 60”

lANUNCIANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE GOIÁS

lPRODUÇÃO:  Abr/2018

lVEICULAÇÃO: Abr/2018

lVEÍCULOS:  Rádios Mania 87,9 FM e Regional FM

lPRODUTO: Administração Pública

lPROBLEMA DE COMUNICAÇÃO:  A Prefeitura de Bela Vista de Goiás, por meio de 

esforços, ações e parcerias, promoveu um verdadeiro choque de gestão com obras por toda 

a cidade e melhoria significativa da qualidade de vida da população. Para comunicar a todo o 

povo do progresso alcançado nos últimos dois anos e meio e despertar o sentimento de 

pertencimento, a Cannes criou um jingle de 60’’, multiuso, podendo ser utilizado tanto de 

maneira institucional como em eventos e comunicados gerais da administração municipal, 

enaltecendo o trabalho e  valorizando a todos.

REPERTÓRIO - MÍDIA RÁDIO
PEÇA 08: JINGLE 60”
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REPERTÓRIO - MÍDIA RÁDIO
PEÇA 08: JINGLE 60” (CD ANEXO)
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