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A agência Publicitária Criativa LTDA – ME (Criativa Propaganda e Marketing), em 2016, 

alterou seu nome para “K+Publicidade”,  sendo uma empresa a que atua no mercado 

publicitário desde 2010. Destaca-se pela eficiência de seus colaboradores que trabalham 

em conjunto para atender os clientes, além dos excelentes resultados no repertório de 

campanhas executadas. Situada em Catalão - Goiás, tornou-se referência como umas 

das mais completas agências de todo interior do próspero Estado de Goiás.

A K+ é sediada na Av. José Marcelino, 285 - Centro, em Catalão, uma das mais 

importantes cidades do interior do Brasil, pelo seu solo rico e por sediar grandes 

mineradoras como CMOC e Vale. Conta, ainda, com a Montadora Mitsubishi, referência 

no segmento automobilístico no país que está situada às margens da BR 050, principal via 

térrea que liga Minas Gerais, São Paulo, dentre outros estados ao Distrito Federal. 

Também é servida pela ferrovia Centro-Atlântica, ligando a cidade ao porto de Santos e ao 

porto de Tubarão, no Espírito Santo. 

Listamos no presente documento a nossa capacidade de atendimento, apresentando os 

nossos profissionais, as suas respectivas capacitações, experiências, nossa estrutura 

disponível, a sistemática de atendimento e ferramentas disponibilizadas. Dentre outros 

detalhes que agregam valor profissional à marca registrada no Instituto Nacional de 

Marcas e Patentes (INPI) como  -  K + PUBLI. 

Nós
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A diversidade dos clientes atendidos pela K+ Publicidade desafia e possibilita expandir os 

horizontes do nosso conhecimento. Acreditamos que a busca de soluções inovadoras de 

comunicação nos faz crescer, desenvolver novos recursos, aperfeiçoar e criar novas 

ferramentas expandindo nosso repertório de ações. O objetivo desta agência é usar da 

oportunidade de atender os nossos clientes para aprender e crescer com eles.  Nos 

orgulhamos de ter em nosso portifólio prefeituras, associações, entidades público-

privadas e empresas do comércio varejista que acreditam no nosso potencial como 

empresa e nos permite adquirir experiências que somam, não só profissionalmente, como 

em todos os aspectos da vida coletiva.  

11.6 A Capacidade de Atendimento [...]

a)  a relaça ̃o nominal dos seus principais clientes à época da licitação, com a 

especificação do início de atendimento de cada um deles.

p
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Principais clientes

Prefeitura Municipal de Ouvidor

O município de Ouvidor passou a fazer parte da nossa base de clientes desde 2019, 

momento em que foi licitada uma nova agência e a K + Publicidade foi a vencedora do 

certame.

A cidade de Ouvidor (Goiás) foi considerada a 10ª melhor do Estado segundo avaliação da FIRJAN (Federação das 

Indústrias do Estado do Rio de Janeiro). A pesquisa foi publicada em 2019 e traz resultados de uma avaliação de setores 

socioeconômicos de todos os municípios brasileiros com mais de 5 mil habitantes em três áreas de atuação: Emprego e 

Renda, Educação e Saúde.

O Município, de mais de 6 mil habitantes, localizado no sudeste goiano a 274 quilômetros da capital, está melhor 

colocado em seus índices de cidades como Goiânia, Rio Verde e Anápolis. A região da Estrada de Ferro é a melhor 

colocada. É destaque nacional pelo seu setor industrial, comportando as indústrias Sakura, Jump, duas mineradoras 

(CMOC, Mosaic),  além das atividades agrícolas e sua produção agropecuária.

Sindicato Rural de Catalão

Desde 2013 essa importante instituição classista faz parte do nosso portfólio de clientes.  

O Sindicato cresceu, se solidificou como uma das maiores entidades classistas de Goiás. Hoje apresenta uma série de 

benefícios a seus associados, uma estrutura física grandiosa. Vários serviços são prestados gratuitamente, sendo a 

Festa Agropecuária seu maior cartão postal. Nos últimos, anos com a promoção da K + Publicidade, a feira se 

profissionalizou, deixando de ser exclusivamente para avançar a economia local para ser uma das mais importantes do 

Brasil. 
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Principais clientes

Óticas Diniz

Desde 2017 a K+ Publicidade realiza o gerenciamento do marketing da empresa nas 

cidades de Uberlândia, Catalão, Caldas Novas e Morrinhos.

Uma das maiores redes de óticas do Brasil tem presença marcante na cidade de Uberlândia. Nos últimos cinco anos de 

passou de uma para quatro lojas na cidade de Uberlândia. Isso, é consequência de muito trabalho e confiança em um 

projeto de marketing em consonância com a matriz franqueadora, sem gerar qualquer atrito com demais franquias do 

País. Trabalho feito in-loco, com foco no atendimento, treinamento, comunicação varejista persuasiva resultado em 

crescimento, geração de empregos e receitas para as cidades. Hoje, em Uberlândia, as Óticas Diniz estão nesses 

endereços: Av. Afonso Pena, 55; Rua Olegário Maciel, 469; Av. Floriano Peixoto, 555 e Av. Afonso Pena, 618. O 

mesmo sucesso da rede se repete nas cidades onde tem a participação da K + Publicidade, como em Catalão, Caldas 

Novas e Morrinhos. 

Castro Seguros

Desde 2021 a Castro Seguros está conosco e nos honra tê-los como parceiros. 

Atualmente, a Castro Seguros é a maior corretora do estado no segmento de seguros de saúde no âmbito corporativo.
Contudo, sua vasta experiência não se resume apenas nesta área: a presença sólida da Castro Seguros é notável 

também nos demais segmentos de seguro pessoal, familiar e empresarial, tais como: saúde, vida, previdência privada, 

automobilístico, transporte, empresa, residência, aluguel, condomínio, risco de engenharia e seguros financeiros.
Desde o princípio das atividades, a Castro Seguros tem sido determinante em seus objetivos para proporcionar aos seus 

clientes segurados, muitos anos de relacionamentos estáveis e duradouros com a corretora. Logo então, o mercado 

reconheceu seu legítimo esforço em situar seus clientes, com necessidades específicas, no centro de suas operações 

oferecendo excelência nos serviços e cordialidade nos atendimentos.

O maior objetivo da Castro Seguros é trazer tranquilidade aos nossos clientes, sendo mais que uma corretora de 

confiança.
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Principais clientes

Clean Master

Estamos com a Clean Master desde , nos três estados brasileiros: 2021 Pará, Mato 

Grosso e Goiás.

Criada em 2013 como um braço de engenharia, a Clean Master Ambiental atua no ramo de Limpeza Urbana com 

prestação de serviços contínuos de coleta de lixo, varrição de vias, manutenção de áreas verdes e operação de Aterros 

Sanitários. A Clean Master oferece as melhores soluções de coleta e transporte de resíduos sólidos até o seu destino 

final. Por se tratar de algo essencial para o desenvolvimento de empresas e cidades em geral, esse transporte é 

realizado com toda a atenção e cuidado necessários, para que o serviço seja feito de forma eficiente, responsável e 

seguro.Atuando em três estados do Brasil é referência em seu segmento e faz com apoio da K + Publicidade 

,campanhas informativas e educativas pertinentes sobretudo ao meio ambiente e sua preservação.  

SOMA AGRÍCOLA

Desde  em  2021 Vianópolis, Cristalina e Catalão.

Líder absoluta em comercialização de defensivos e suplementos agrícolas, é referência no estado de Goiás e está 

presente nas regiões de Vianópolis, Cristalina e Catalão. Com sede nestas respectivas cidades, atende mais de 30 

municípios goianos.  
As políticas internas da empresa, com o apoio do endomarketing ativo em parceria com a  nossa agência  tem 

apresentado resultados altamente positivos ao ponto de restringir as divulgações por falta de produtos disponíveis para 

entrega.  Uma equipe motivada, e bem preparada é o pilar do empreendedorismo, não focando apenas em vender 

produtos e sim lidar com pessoas, entender as pessoas, isso tem feito a diferença dentro das unidades da SOMA 

AGRÍCOLA
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Principais clientes

ACIC-CDL 

Desde 2013

A Associação Comercial Industrial de Catalão e Câmara de Dirigentes Lojistas de Catalão – ACIC/CDL são entidades 

sem fins lucrativos, fundadas 05 de julho de 1.936, por iniciativa de comerciantes, com a finalidade de congregar 

empresas individuais ou coletivas, estabelecidas na região e que se dediquem às atividades varejistas, comerciais, 

industriais, lojistas e serviços em geral. A Entidade têm como objetivo principal disponibilizar serviços que possam 

efetivamente contribuir para o desenvolvimento das atividades empresariais, fomentando o crescimento econômico e 

social da região. 

AÇÕES:
1) Formação e Desenvolvimento humano 
2) Assessoria Técnica-Consultiva 
3) Interligação de Sistemas Cadastrais (SPC) 
4) Promoções – Incremento dos negócios e das vendas em parceira com a K + Publicidade
5) Estabelecimento de convênios

Unimed Catalão

Desde 2021.

Em 2022, a Unimed completa 55 anos de atuação, na liderança do setor de saúde suplementar. A marca nasceu com a 

fundação da Unimed Santos (SP), em 1967, e hoje compõe um sistema de 341 cooperativas médicas, que estão 

presentes em 86% das cidades brasileiras e atendem a 18,5 milhões de pessoas. A Unimed reúne 118 mil médicos 

cooperados, gera 134 mil empregos diretos e dispõe da maior rede assistencial do país, formada por 154 hospitais 

próprios e cerca de 2,5 mil hospitais credenciados, além de unidades de pronto-atendimento, clínicas e laboratórios, 

entre outros serviços. Toda essa operação injeta, no sistema de saúde brasileiro, mais de R$ 56 bilhões por ano. A 

Unimed também se destaca nos segmentos de planos odontológicos, seguros de saúde, vida, previdência privada e 

patrimoniais, na gestão de recursos financeiros, bem como na educação voltada à saúde e ao cooperativismo. 
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Principais clientes

Nova Liberdade 

Desde 2015.

Com uma transmissão feita 24 horas por dia, hoje a Liberdade FM alcança mais de 40 cidades nos Estados de Goiás e 

Minas Gerais. Além de ser transmitida através da frequência 102,7 FM, a rádio também pode ser acompanhada on-line. 

Através da internet, muitos catalanos que vivem em outras cidades, estados ou outros países, podem acompanhar os 

noticiários e as novidades musicais.

A Liberdade FM é preocupada com a Cidadania. A valorização das questões sociais pode ser percebida através do 

projeto Pressão Arterial, que verifica a pressão arterial gratuitamente toda terça e quinta-feira, e de campanhas 

direcionadas para mulheres, crianças e pessoas carentes.

Com apoio e as ações desenvolvidas com a K + Publicidade, a emissora tem presença marcante nos canais digitais está 

sempre atualizada e acompanha as tendências de mercado, apresentado resultados sempre positivos para os seus 

anunciantes.

Equalis Saúde

Desde 2020

A Equalis Saúde é uma clínica moderna e inovadora.Toda a estrutura e funcionamento foram pensados para oferecer o 

melhor padrão de qualidade de atendimento aos pacientes, parceiros e colaboradores. A acessibilidade é um dos seus 

diferenciais.

A clínica possui acesso direto por elevadores, com facilidade para cadeirantes, e um amplo e confortável espaço interno. 

A estrutura conta com 23 consultórios, todos equipados para o atendimento em mais de 24 especialidades médicas e 

vários exames laboratoriais , oftalmológicos e cardiológicos, que podem ser feitos na própria clínica. 

Com as ações de comunicação da K + Publicidade, essa é mais uma empresa de alto padrão que vai se consolidando no 

mercado. Acesse as redes sociais da empresa e conheça um pouco mais das suas potencialidades.  
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b) a quantificação e a qualificação, sob a forma de currículo resumido (no mínimo, 

nome, formação e experiência), dos profissionais que poderão ser colocados à 

disposição da execução do contrato, discriminando-se as áreas de estudo e 

planejamento, criação, produção de rádio, TV, cinema, internet, produção gráfica, 

Na agência K+ Publicidade, contamos com uma equipe de profissionais éticos, 

capacitados, comprometidos e disponíveis para suprir as necessidades condizentes com 

a campanha e todo trabalho proposto. Nosso objetivo é promover um ambiente criativo e 

potencializador para que cada um de nossos colaboradores desperte suas melhores 

habi l idades e possa desenvolver-se em consonância com a empresa. 

Concomitantemente, os investimentos em benefícios e recursos que promovem qualidade 

de vida representam os esforços da gestão da agência em garantir que os profissionais 

estejam sempre em suas melhores condições para o seu desenvolvimento pessoal e 

profissional. Orgulhamos em listar neste documento o nosso time de colaboradores que 

colocaremos a disposição para execução dos trabalhos. 
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ALAOR RODOVALHO
Criação e redação

Licenciado em Letras pela Universidade Federal de Goiás 
(UFG),  profissional da comunicação conhecido em 
Goiás, com bom relacionamento entre os colegas da 
imprensa e comunidade, possui 9 anos de experiência 
reconhecida no telejornalismo da Rede Globo / TV 
Anhanguera e 4 anos como analista de comunicação da 
Mitsubishi Motors do Brasil Ltda. Atuou, também, em 
assessoria de imprensa,comunicação corporativa e 
pública.

MARCONI MACEDO
Direção Administrativa

Advogado, com formação pelo Centro de Ensino Superior 
de Catalão (CESUC) e Publicitário com mais de 15 anos 
de experiência. Comunicador que já atuou nas mais 
diversas áreas de comunicação. Natural de Anápolis - 
Goiás, é fundador da Agência Publicitária Criativa, 
atualmente K+ Publicidade. Com gestão dinâmica, 
motivadora e exemplar, fez desta agência um modelo de 
empresa de comunicação atuante no interior do Estado.

RIULER LUCIANO
Estudo e planejamento

Jornalista cultural, analista de marketing e branding, com 
12 anos de experiência em comunicação digital, gestão de 
pessoas, comunicação B2B, estratégias de marketing 
omnichannel, direção e host de podcasts e conteúdos 
audiovisuais, palestras, cobertura de eventos, assessoria 
de imprensa, suporte branding para criadores de 
conteúdo, lançadores de infoprodutos e influenciadores 
digitais.Na K+, junto ao time de Criação e Marketing, 
elaboramos, planejamos e executamos ações alinhadas 
ao posicionamento, propósito e valores das marcas. 
Acompanha também de forma recorrente os indicadores e 
tendências de mercado, propondo revisões nas 
estratégias, quando necessário.
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MARCELO BORGES DA SILVA
Suporte para conteúdos de rádio, TV e cinema

Integrante da equipe do departamento de mídia. Tem 
conhecimento avançado em programas de criação gráfica 
como Photoshop, Illustrator, InDesign e Corel Draw; além 
de dominar softwares, como Sound Forge, Vegas, dentre 
outros, para finalização de spots para rádios e inserção de 
elementos sonoros para finalização de comerciais. Expert 
em tudo relacionado a comunicação audiovisual. Tem 20 
anos de experiência.

PAULA RAYSSA DE CAMPOS 
Atendimento digital

Realiza o planejamento de estratégias para redes sociais 
e as devidas postagens, está presente também nas ações 
externas realizadas pelos clientes, a fim de assegurar a 
execução das campanhas. Se o nosso cliente está 
participando de algum evento, ela é o suporte necessário 
para que a marca do cliente seja valorizada. Dinâmica e 
criativa, é uma profissional importante que soma em 
vários projetos e tem 6 anos de experiência.

ISADORA LÚCIO 
Diretora de arte 

Possui 12 anos de experiência como designer, no 
desenvolvimento e supervisão de conteúdo gráfico, 
artístico e textual. Graduada pela Universidade Federal de 
Goiás (UFG), utiliza recursos e conhecimentos analíticos 
para produzir conteúdo publicitário que atenda as 
demandas específicas e coerentes com a identidade 
visual e corporativa de cada cliente. 
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ANTÔNIO ALVES
Produção de rádio, TV e cinema

Profissional com vasta experiência nas mais diversas 
criações audiovisuais, interfces interativas e gifs digitais. 9 
anos de experiência na Rede Globo (Tv Anhanguera), em 
Catalão -GO.  Atua na direção de roteiros, produção de 
materiais e finalização de conteúdos. Acompanha a 
produção das principais campanhas desenvolvidas pela 
agência.

ROBERO VITOR
Designer digital e analista de branding

Designer gráfico há 3 anos, possui experiência em criação 
e produção de conteúdo gráfico e digital. Graduando em 
Engenharia de Produção pela UFCat (Universidade 
Federal de Catalão), atua principalmente solucionando 
demandas de produtos digitais para redes sociais, criação 
de vídeos interativos, além de pesquisas relacionadas as 
tendências digitais. 

RITA AIRES 
Produção gráfica

Designer gráfica com mais de 25 anos de experiência no 
mercado de criação, especialista em projetos de marcas e 
identidades visuais, comunicação digital, diagramação, 
fotografia e expert em produção e tratamento fotográfico. 
Graduada em Publicidade e Propaganda pela ESAMC-
MG, e especialização em marketing digital pela Uninter.  
Atualmente segue buscando atualizações na área de 
marketing digital e também é professora de desingn.
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THAISA MACEDO
Financeiro

Sócia proprietária, atua no departamento financeiro. 
Possui conhecimento em análise e planejamento 
financeiro, gestão de custos e formação de preços. Possui  
curso técnico em assistente financeiro.

DR. MARCOS ANTÔNIO 
Jurídico

Especialista em Direito Constitucional e Publicitário. 
inscrito na Ordem dos Advogados (OAB 38.716), tornando 
a K+ uma das poucas agências que contam com um 
assessor jurídico a disposição dos nossos clientes. Todo 
conteúdo publicitário é criteriosamente analisado, 
fazendo com que a agência e nossos clientes nunca tenha 
necessitado lidar judicialmente com nenhuma causa. 
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c) as instalações, a infraestrutura e os recursos materiais que estarão à disposição 

para a execução do contrato;mídia e atendimento;

A agência K+ conta com instalações, equipamentos, mecanismos operacionais e recursos 

suficientes para lidar e gerir a demanda de clientes de diferentes dimensões, 

necessidades e segmentos. Todo o espaço e recursos são utilizados com o objetivo de 

otimizar o fluxo de trabalho e disponibilizar os melhores resultados. 

LOCOMOÇÃO
02 veículos próprios - Fiat Toro 22 e Ford KA 19 

ARQUIVOS - (sala do servidor)
Servidor com 4 HDs 8T (32TB) com salvamento também em nuvem, suíte de 
distribuição, central telefônica, central de câmeras, cabeamento Cat6;

SALA DE REUNIÃO
Mesa para 12 pessoas, TV 48", computador de operação ptiplex 7780 aio 4k

RECEPÇÃO
Longarina de espera, balcão de atendimento, decoração aconchegante.

SALA DIRETORIA
Computador de operação Dell i9 optiplex 7780 aio 4k, impressora Canon, Armários 
arquivos, gaveteiros, cadeiras padronizadas, escrivaninha em vidro, ar condicionado

SALA DE CRIAÇÃO 
Mesa de trabalho integrada com 6 lugares, 5 computadores de operação Dell I9 
optiplex 7780, ar condicionado, mobília adaptada com mesa octogonal.

SALA DE REDAÇÃO
2 computadores Imac, mobília adaptada, impressoras e ar condicionado

SALA FINANCEIRO
Mobília adaptada, computador Dell I9, ar condicionado

SALA MÍDIA
4 computadores de operação próprias para finalização de materiais, revestimento 
acústico para apresentação, monitores de apresentação, ar condicionado

SALA JURÍDICO
1 computadores Dell i7, mobília adaptada.

SANITÁRIOS
02 banheiros

COZINHA 
Frigobar, microondas, fogão por indução, armários, mesa de apoio e utensílios. 
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Instalação e Infra-estrutura
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Instalação e Infra-estrutura
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d) a sistema ́tica de atendimento com a discriminação dos prazos a serem 

praticados, em condições normais de trabalho, na criação de peça avulsa ou de 

campanha e na elaboração de plano de mídia; 

No que tange à periodicidade de trabalho, todos os profissionais estarão disponíveis em 

horário comercial integral, prontos para atender as demandas apresentadas em busca de 

soluções e satisfazer as necessidades imediatas do cliente. Toda a criação sugerida ou 

plano de mídia a executar podem ser informados pelo nosso e-mail específico - 

criacao@kmaispublicidade.com - pelo nosso fixo 64 344-8601 ou Whatsapp - 64 9 9907-

5880 para casos de urgência com respostas instantâneas e sem robôs de atendimento.  

Os roteiros para documentários, desenhos, embalagens especiais, identidade visual 

corporativa, elaboração de campanhas e planos de marketing, dentre outros, devem ser 

solicitados em até 10 dias. As demais peças e seu planejamento, a resposta pode ser 

confirmada de imediato, já sendo notificada a data da entrega. 
  

Sistemática de Atendimento
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e) as informações de marketing e comunicação, das pesquisas de audiência e da 

auditoria de circulação e controle de mídia que a licitante colocará regularmente à 

disposição da FESG/UNICERRADO, sem ônus adicional, durante a vigência do 

contrato.

Fazemos parte do banco de agências filiadas ao Sinapro Goiás, o Sindicato das Agências 

de Propaganda do Estado de Goiás, uma importante instituição que alimenta as agências 

com informações pertinentes ao segmento, nos deixando sempre à frente das 

transformações mercadológicas que exigem ações específicas para cada momento.

Temos inscrição no CENP, Conselho Executivo das Normas Padrão, que disponibiliza 

diversas ferramentas para enriquecer o nosso banco de dados, além de exercer a suas 

funções legal e fiscalizadora.

 

Nossa proposta é oferecer, sem custos, os dados fornecidos também pelos demais 

fornecedores em que somos já cadastrados, afiliados ou temos parceria. Em sequência, 

listamos algumas ferramentas que vão somar em nosso processo de comunicação: 

FERRAMENTAS HABITUAIS:

          Operand

O Operando é um software de gerenciamento de projetos para agências de publicidade 

capaz de integrar pessoas aos processos em todos os setores da empresa de forma 

colaborativa. Uma ferramenta prática e precisa no controle geral de "jobs",  cronogramas, 

controles financeiro, tráfego, criação, redação, planejamento e comunicação interna.

As informações são consolidadas e armazenadas de forma segura e a integração dos 

módulos permite maior produtividade e eficiência da equipe. 
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FACEBOOK ADS -       É uma ferramenta que auxilia nas campanhas feitas dentro da 

rede social. Sua utilização permite entender melhor as segmentações e, por 

consequência, encontrar os melhores formatos de acordo com o perfil de cada cliente e 

estratégia de mídia.

GOOGLE ADS -       É o serviço de mídia programática e Adserver publicidade do Google. 

A plataforma consegue entregar a publicidade de maneira mais assertiva e segmentada.

GOOGLE DATA STUDIO -     É uma ferramenta que transforma dados em informações 

relevantes por meio de gráficos personalizados, com integração com o Google Analytics, 

Google Ads e bancos de dados, como o MySQL. O uso dessa ferramenta auxilia a mídia a 

ter mais assertividade.  

GOOGLE ANALYTICS -      É integrado em todos os sites e campanhas para que o Núcleo 

Digital possa entender todos os caminhos do usuário, da mídia mais efetiva que gera o 

acesso ao site, até a conversão da meta estipulada, entendendo os pontos do funil a 

serem melhorados.

BANCOS DE IMAGENS E VÍDEOS  PROFISSIONAIS: 

                                Envato Premium, Shutterstock, Adobe Stock e Freepik

Possuímos contas nas principais plataformas mundiais que oferecem imagens material de 

alta qualidade, também serão disponibilizadas sem custos adicionais. 

As ferramentas de mídia disponibilizadas, bem como o suporte com  informações 

exclusivas da agência, suprirão amplamente as necessidades apresentadas para 

assertividade em suas próximas campanhas publicitárias.

Oferece ainda a possibilidade de pesquisas referenciais e comportamentais locais para 

suprir 100% as demandas mercadológicas e estratégicas para atingir os resultados 

almejados, com  a garantia de que a contratação de fornecedores será realizada de forma 

transparente e as informações sempre compartilhadas de maneira integrada entre 

agência e cliente. 

SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO EM NUVEM 

Temos armazenamento seguro de todos os documentos e arquivos de mídia pesados que 

podem ser acessados remotamente, o que certamente facilitará a dinâmica da equipe de 

comunicação e agência, em relação ao compartilhamento de arquivos. 
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                               - Checking das exibições. Pelo Soundview Spot Checking, é possível 

verificar se o plano de mídia está sendo cumprido. É possível verificar datas, horários, 

rádios, cidades e diversas outras informações estratégicas de veiculação além de escutar 

todas as gravações da auditoria. 
Também de temos o IVC Brasil, ma entidade nacional sem fins lucrativos, responsável 

pela auditoria multiplataforma de mídia. Seu objetivo é fornecer ao mercado dados isentos 

e detalhados sobre comunicação, incluindo tráfego web, tanto de desktops quanto de 

smartphones, tablets e aplicativos, bem como circulação, eventos e inventário e 

campanhas de mídia out of home.

Por meio desses instrumentos de apoio, temos condições de averiguar as possíveis falhas 

de exibição e apresentar os subsídios necessários ao cliente. E reiteramos: sempre 

estamos em busca de atualizações e outras ferramentas e métodos que possam somar e 

todas as atualizações serão repassadas ao cliente sem oneração extra.

COMSCORE -        Ferramenta de análises digitais. Apresenta em seus relatórios ranking 

de audiência, visitantes únicos e perfil de internautas, com periodicidade mensal dos sites, 

da Internet e redes sociais. Produz portais, canais e simulações de Internet até 365 dias. 

Comscore é um parceiro confiável para planejamento, transação e avaliação de mídia em 

várias plataformas. Com uma pegada de dados que combina TV digital, linear, OTT e 

inteligência de audiência teatral com insights avançados de audiência, Comscore permite 

que compradores e vendedores de mídia quantifiquem seu comportamento em várias 

telas e tomem decisões de negócios com confiança. Um líder comprovado em medição de 

audiências digitais e de TV e publicidade em escala,Comscore é a fonte terceirizada 

emergente do setor para medições confiáveis   e abrangentes entre plataformas.

ANÁLISE DE PERFIS DE INFLUENCIADORES DIGITAIS 

NOT JUST ANALYTICS -          Análise de perffil de influenciadores digitais. Vamos 

fornecer sem custos adicionais uma ferramenta bastante útil para definição das 

contratações de possíveis influenciadores digitais. A ferramenta é a Not Just Analytics.. 

Com ela é possível uma análise segura e detalhada, por exemplo, do alcance e 

engajamento do perfil pesquisado.   
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Catalão, 22 de dezembro de 2022.

______________________________________ 

K+ Publicidade Ltda

Marconi Nunes Macedo

OAB/GO 44.520

Administrador

A nossa proposta de trabalho é focada no conjunto, de forma que caminhem juntos todos os 

envolvidos e as ferramentas de trabalho agregadas, bem como as já existentes, na certeza 

de que estamos preparados para qualquer desafio que seja pautado na ética, transparência 

e, sobretudo, no respeito às opiniões diversas. 

Registramos, em tempo, a observância à Lei Nº 17.928, de 27 de dezembro  2012,  Artigo 

88-B: em todas as peças apresentadas nessa concorrência, não tivemos a participação 

superior a cinco pessoas no processo de criação, o que desobriga a participação de 

portadores de deficiência em consonância com a legislação. Documento finalizado com 20 

páginas.  
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