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RACIOCÍNIO BÁSICO 
 
Hoje, a Educação é o segmento que fortalece as bases da sustentabilidade. Por 
isso, para falar da UniCerrado, é fundamental inicialmente abordarmos o contexto 
ambiental.  
 
O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil, cobrindo uma área de 2 milhões de 
km2, representando quase um quarto de toda a extensão territorial do país. 
Localizado na parte mais central, que inclui os estados de Goiás, Tocantins, 
Maranhão, Piauí, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo 
e Distrito Federal, ele é marcado por uma característica inigualável: sua 
biodiversidade. São 6 mil espécies de árvores e cerca de 800 espécies de aves, sem 
falar que o bioma é responsável por fornecer água para diversas regiões brasileiras, 
já que nele nascem rios de diferentes bacias. Desta forma fica garantida a 
manutenção do abastecimento e a qualidade hídrica, serviços de extrema 
importância econômica e social. É justamente nesse cenário de sustentabilidade que 
enquadramos Goiatuba e a UniCerrado.  
 
Falemos primeiramente do município: além de se caracterizar por ser um polo de 
grande importância econômica e política no sul goiano (um excelente exemplo disso 
é seu perfil agroindustrial), a cidade possui uma localização privilegiada, próxima a 
grandes centros urbanos como Goiânia, Brasília e Uberlândia e situada no eixo 
Brasília-São Paulo, um dos mais movimentados do país.  
 
Se Goiás hoje é o segundo estado brasileiro com melhor pontuação no ranking do 
IDEB, a taxa de escolarização de Goiatuba, segundo o último censo do IBGE, chega 
a 96,9% - uma das mais altas do estado - o que é bastante significativo se 
consideramos que a maioria da população, de 34 mil habitantes, se concentra na 
faixa etária entre 15 a 39 anos. Isso significa um grande contingente de jovens 
inseridos no sistema escolar, a caminho de chegarem ao ensino superior e garantir 
sua vaga no mercado de trabalho.  
 
E falamos de candidatos não apenas de Goiatuba, mas dos municípios goianos 
próximos: Aloândia, Buriti Alegre, Caldas Novas, Cromínia, Edéia, Itumbiara, 
Joviânia, Mairipotaba, Morrinhos, Piracanjuba, Pontalina, Bom Jesus de Goiás, 
Edealina, Porteirão, Professor Jamil, Rio Quente, Vicentinópolis, Centralina, 
Capinópolis, Hidrolândia, Santa Vitória, Bela Vista, Quirinópolis, Ipameri, Aparecida 
de Goiânia, Guapó, Santa Helena de Goiás, Pires do Rio, Panamá e Edeia, além de 
cidades do Triângulo Mineiro, como Ituiutaba e Monte Alegre de Minas. 
 
Aí entra a UniCerrado, consolidada em 2023 por 34 anos de tradição, tendo obtido, 
em 2019, a nota média 3 no Índice Geral de Cursos (IGC) do MEC. E voltamos a 
falar também do bioma onde se insere a instituição, porque é dele que a UniCerrado 
tomou emprestado não apenas seu nome, mas também a ideia de resiliência 
ecológica, da semente que germina e rende frutos, sempre dentro do compromisso 
do desenvolvimento sustentável. E esse é um campo fértil para receber quem busca 
um ensino comprometido com as diretrizes educacionais focadas no crescimento 
social, cultural, econômico, financeiro e ambiental. Podemos dizer que na 
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UniCerrado foi plantada, há mais de três décadas, a semente da qualidade na 
educação e da inovação na metodologia.  
 
Mais do que isso, falamos de uma entidade plenamente comprometida com o 
desenvolvimento da comunidade. Conforme um recente artigo do portal acadêmico 
SciElo, “a relação mais direta entre universidade e comunidade é proporcionada pela 
extensão universitária, entendida como um processo interdisciplinar educativo, 
cultural, científico e político, que, sob o princípio da indissociabilidade, promove a 
interação transformadora entre universidade e outros setores da sociedade”. 
 
Quando destacamos que a comunidade é a grande parceira da UniCerrado, não 
falamos apenas de Goiatuba e dos municípios próximos, mas de todo um aparato 
coletivo em uma dinâmica de simbiose: se a comunidade dá suporte à UniCerrado 
através de parcerias públicas e privadas, a UniCerrado devolve na forma de 
qualidade acadêmica e de excelência no ensino. 
 
Por sua vez, essa qualidade e excelência virão gerar, para todos os envolvidos – 
aqui incluídos os discentes, os docentes e os colaboradores – um campo favorável à 
inclusão, à pesquisa, ao conhecimento, à informação e ao empreendedorismo.  
 
Ora, o desafio contido no briefing é claro: precisaremos fazer chegar ao maior 
número de pessoas, não apenas na região, mas também aos demais estados, estes 
diferenciais. E para solucionar esse problema atuaremos em duas frentes. Na 
primeira, de caráter institucional, e que será a base desta e das demais campanhas, 
a UniCerrado precisa ser mostrada a partir de seus princípios de sustentabilidade e 
inovação, além do aparato tecnológico e, obviamente, da alta qualidade de ensino, 
somada à diversidade de cursos: Administração, Agronomia, Ciências Contábeis, 
Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Fisioterapia, Letras, 
Odontologia, Pedagogia e Gestão Ambiental, além dos novos cursos, de Gestão da 
Tecnologia da Informação e Medicina Veterinária. Isso visa um público-alvo mais 
amplo, que, a médio e longo prazo, passará a reconhecer no nome UniCerrado um 
referencial no ensino superior, comparável a dezenas de entidades do mesmo 
segmento já consagradas em diversos pontos do país.  
 
A outra frente, mais pontual, será corporificada pela campanha apresentada nesta 
licitação, e aborda o vestibular do segundo semestre da UniCerrado 2023.  Ela já 
trará embutido o esforço institucional, mas será específica em seu objetivo. Nosso 
público aqui será mais restrito, uma vez que, dada à enorme dimensão territorial do 
Brasil, onde se espalham centenas de instituições de ensino superior, é natural que 
o candidato dê preferência a um centro educacional próximo à localidade onde ele 
reside, seja pela praticidade, seja pela comodidade e economicidade. E isso exige 
uma abordagem bastante pertinente.  
 
Aqui entra a dicotomia “morar perto para chegar longe”. A linguagem se vale de sua 
força simbólica, onde o duplo sentido de “chegar longe” fica claro. Não falamos 
apenas de distâncias, mas principalmente de atingir patamares elevados de 
colocação profissional. Nada mais cômodo do que preparar-se para este desafio 
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sem distanciar-se de sua residência, mas com o objetivo de posteriormente alcançar 
destaque na carreira, seja em que ponto do país for.  
 
É desse escopo de raciocínio que chegaremos ao partido temático, conforme 
poderemos ver na Estratégia de Comunicação Publicitária, a seguir.  
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ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA 
 
Recapitulando o que já desenvolvemos até então, estamos falando de uma 
instituição que se destaca pelo seu perfil de sustentabilidade social e econômica, 
fomentadora da inovação, praticante da evolução constante no ensino e apta a 
formar os melhores profissionais. Temos também que nosso público, neste momento 
específico, são os futuros candidatos ao concurso Vestibular Unicerrado 2023/2. Por 
fim, ressalta-se a comodidade de que uma grande parte dos candidatos poderá 
desfrutar, ao não precisar afastar-se significativamente do local onde se encontram 
suas referências afetivas e familiares para ingressar no futuro que pode levá-los 
aonde desejarem e, assim, realizar seus sonhos.  
 
Chegamos, portanto, ao conceito que virá nortear a campanha.  
 
VESTIBULAR UNICERRADO 2023-2. 
GARANTA SEU FUTURO, PERTO DE CASA.  
 
Por “futuro”, aqui, podemos entender vários desdobramentos, inclusive a 
oportunidade de “ir longe”, como dissemos anteriormente.  
 
O estudante prestes a concluir o ensino médio em Goiatuba, cuja ambição é 
destacar-se na Odontologia, não precisa ir longe geograficamente para chegar longe 
metaforicamente. Ele conta, em sua própria cidade, com uma entidade de ensino 
que apresenta os diferenciais das melhores universidades do país, para garantir sua 
colocação no mercado como um odontólogo de destaque.  
 
Já a pedagoga de Caldas Novas, por exemplo, mais madura e que na verdade 
sonha em tornar-se uma advogada de renome, terá, a apenas duas horas de 
distância, a solução ideal, na forma de um centro universitário qualificado, no sul de 
Goiás e influente em toda a região.  
 
Temos, também, o jovem de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, que não terminou o 
ensino médio e ainda não se decidiu por uma carreira, mas, impactado pela 
campanha, já começará a formar, muitas vezes em consonância com seus pais, uma 
opinião altamente positiva sobre a UniCerrado, de modo a optar por fazer a 
faculdade no estado vizinho quando a hora certa chegar.   
 
E assim por diante: morando em Goiatuba ou habitando próximo à cidade ou à 
região, o candidato ao Vestibular UniCerrado terá plena certeza da comodidade 
logística. Mas terá outras certezas também.  
 
Ele poderá ir longe, porque contará com um corpo docente altamente qualificado, 
formado por professores mestres e doutores, especialistas em suas áreas e prontos 
a passar ao aluno sua expertise nas respectivas disciplinas.  
 
Ele poderá ir longe, porque contará com um parque tecnológico de primeiro mundo, 
equipado com aparelhos que simulam situações reais de profissões específicas, 
oferecendo um treinamento de alta eficácia.  
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Ele poderá ir longe, porque participará de estágios desde o início dos cursos, na 
própria UniCerrado ou em instituições parceiras, o que proporcionará iniciação na 
prática da disciplina e desenvolverá ainda mais suas habilidades.  
 
Ele poderá ir longe, porque a UniCerrado possui um vínculo estreito com a 
comunidade, numa relação de troca, onde o aluno vivenciará experiências de 
interação de caráter social e profissional, aperfeiçoará sua relação com os demais 
membros da coletividade e fortalecerá seu espírito de cidadania.  
 
Entre outros tantos exemplos, o aluno da UniCerrado poderá ir longe porque ele não 
sairá da instituição apenas como formando ou pós-formando: ele sairá munido da 
capacidade de empreender, de ser agente ativo no exercício da responsabilidade 
sustentável. Ele sairá capaz de ganhar o mundo.  
 
Desta forma, para divulgarmos de maneira eficiente a campanha do Vestibular 
UniCerrado 2023/2, através do conceito “Garanta seu futuro perto de casa”, 
adotamos uma estratégia que engloba os meios off e digital, considerando os 
veículos mais adequados e cruzando as mídias para garantir o melhor 
aproveitamento da verba disponível, chegamos ao escopo que se segue.  
 
MÍDIA OFF 
 
Televisão 
Ainda hoje um meio de grande alcance, chegando aos lares de forma democrática e 
impactante, mesmo com o advento da internet. A grande vantagem da programação 
na televisão é a possibilidade de segmentarmos a mídia por praças, a partir dos 
municípios listados no briefing, fazendo desta forma uma distribuição com custo-
benefício altamente positivo.  
 
Trabalharemos um VT de 30 segundos, com linguagem jovial, dinâmica, falando 
sobre a comodidade de ir longe permanecendo perto de casa, e discorreremos 
sobre os diferenciais da UniCerrado em termos de recursos humanos, tecnologia, 
inovação, estrutura e metodologia, mas tudo de uma forma descomplicada e 
coloquial, que possa ao mesmo tempo chamar a atenção e informar, além de 
chamar para as inscrições no vestibular.  
 
Rádio 
Outro meio de inegável penetração no segmento de nosso público-alvo, e com 
grande alcance nas praças de influência da UniCerrado, o rádio trará o áudio da 
peça de televisão, ou seja, um spot de 30 segundos, que mesmo sem o suporte das 
imagens terá vida própria para passar a mensagem de maneira extremamente 
eficaz.   
 
Testemunhal de Rádio 
Trabalharemos testemunhais mais coloquiais, partidos dos próprios apresentadores 
das emissoras, que divulgarão os pilares institucionais da UniCerrado aos ouvintes e 
também farão as chamadas para o vestibular. É uma maneira de nos aproximarmos 
mais ainda do ouvinte, de uma maneira informal e personalizada.  
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MIDIA OOH 
 
Outdoor 
Indicamos o outdoor por ser uma das mídias exteriores de maior eficácia, 
principalmente pela sua alta visibilidade junto ao público-alvo que circula em vias de 
grande fluxo nas regiões de interesse para a campanha, ligando cidades do sul de 
Goiás, e Minas, seja nas vias de acesso ou mesmo na entrada das cidades. 
Trabalharemos uma peça bastante chamativa graficamente, que resumirá os tópicos 
da campanha, com o mesmo espírito jovial e informativo.  
 
Adesivagem em Veículos de Aplicativo 
Uma mídia que cresce exponencialmente e utiliza vários formatos, levando a 
mensagem da campanha a diversos pontos das cidades, e presente em 
praticamente todos os estados do país, ela permite que, nas cidades mais 
importantes das circunvizinhanças de Goiatuba, veículos de aplicativo divulguem 
tanto para pedestres quanto para motoristas o conceito da campanha do Vestibular 
UniCerrado 2023-2, de forma resumida e chamando para as inscrições.  
 
Carro de Som 
A partir de momento em que teremos uma campanha de vestibular, o carro de som 
se mostra uma ótima alternativa de disseminação da mensagem, a ser veiculada 
nas cidades-chave e com potencial de conversão em inscrições. O foco principal 
será a chamada para o vestibular.  
 
MÍDIA ONLINE  
 
Banner Digital 
A mensagem será veiculada, através de um banner que resuma os atrativos da 
campanha, em um importante portal regional. Aqui também a comunicação se 
adequará perfeitamente ao meio, seja pelo dinamismo da mensagem, seja pela 
objetividade das informações. A peça trará um link para as inscrições online.  
 
Publieditorial 
Neste mesmo portal, compondo com a exibição do banner, será publicado um 
pacote composto de matéria publicitária sobre a Unicerrado, abrangendo seu 
histórico, seus valores institucionais, seus diferenciais e, por fim, será abordado o 
tema do vestibular em questão, com um link para a página da inscrição. 

Esse pacote também será composto de outras peças a constarem no portal: arte em 
retângulo superior, billboard, banner formato 1/2 e retângulo mobile.  

NÃO-MÍDIA 
 
Folheto 
Uma peça impressa, a ser distribuída nas cidades próximas a Goiatuba, em pontos 
como escolas do ensino médio, cursos preparatórios, shoppings centers e locais de 
confraternização de jovens. A peça, pela própria natureza, trará, além da mensagem 
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principal, a discriminação de horários dos cursos, bem como os preços das 
mensalidades. 
 
Redes Sociais 
Trabalharemos a princípio um dinâmico carrossel trazendo as chamadas da 
campanha sobre o vestibular, a ser veiculada nas redes sociais (Facebook, 
Instagram e Youtube) da UniCerrado. Em seguida, publicaremos, em datas 
programadas, de forma diária, posts falando sobre cada curso, seus atrativos e os 
valores de suas mensalidades. Em uma terceira etapa, faremos chamadas sobre as 
datas de inscrição e provas, incluindo uma contagem regressiva no feed para os 
últimos dias. 
 
Hotsite 
Esta peça, diferentemente do site da instituição, vai ser específica para o vestibular 
em questão, concentrando de forma dinâmica e intuitiva todas as informações e 
trazendo links para as descrições de cada um dos cursos, além de dados sobre a 
inscrição e as provas.  
 
AÇÕES PROPOSTAS 
 
Diversas ações virão se somar para atingirmos nossa meta de divulgação e 
captação de inscrições em um prazo exequível e otimizado.  
 
Através de parcerias com a prefeitura de Goiatuba e a rede privada de ensino, 
sugerimos palestras para serem dadas em escolas públicas e particulares, do 
Ensino Médio, levando novidades sobre cada curso, suas características e atrativos, 
no intuito de induzir os alunos a buscar o Vestibular UniCerrado como o caminho 
natural para sua realização pessoal e profissional.  
 
Faremos também uma ação no CEMAL – Centro Municipal de Abastecimento e 
Lazer – de Goiatuba, com um happening teatral, onde traremos atores fazendo os 
papeis de profissionais e interagindo entre si, seguindo um divertido roteiro com fins 
didáticos, para que todas as disciplinas se sobressaiam. Nesta ocasião também 
distribuiremos os panfletos sugeridos na parte de não-mídia.  
 
Como a responsabilidade socioambiental também é um dos pilares da UniCerrado, 
faremos palestras sobre o tema nas dependências da própria entidade, com 
representantes da coletividade – poder público, líderes educacionais, formadores de 
opinião –, onde os diferenciais de sustentabilidade da UniCerrado serão expostos e 
discutidos. Essas palestras serão transmitidas no YouTube da UniCerrado, e 
atendem às necessidades institucionais de fortalecimento da marca, uma vez que o 
público será alcançado em diversos estados do país.  
 
É no cruzamento entre a diversidade das peças da campanha e o escopo de ações 
propostas que chegaremos à solução do problema de comunicação, que é divulgar e 
consolidar a marca UniCerrado ao mesmo tempo em que convocamos os 
interessados a ingressar na instituição, no vestibular do segundo semestre de 2023. 
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A seguir, o item Ideia Criativa, onde listamos as peças corporificadas e não-
corporificadas, juntamente com comentários sobre a essência e os objetivos de cada 
uma.   
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IDEIA CRIATIVA 
 
Seguem as peças, divididas nas categorias “corporificadas” e “não corporificadas”, 
com comentários sobre a natureza de cada uma e sua função estratégica na 
campanha.  
 
Peças corporificadas: 
 
VT 30” (storyboard) 
O vídeo, caracterizado pelo dinamismo de linguagem, trará grafismos animados para 
passar a mensagem, numa mescla de arte e fotos em movimento. É passada a 
mensagem “Garanta seu futuro, perto de casa”, e entram em sequência as 
informações sobre as profissões, os professores e a qualidade de ensino, todos 
como diferenciais. Mencionamos a preocupação socioambiental da entidade, a 
inovação tecnológica e a experiência prática, reforçando as datas das provas e 
inscrições. A função do vídeo será a de ser o carro-chefe audiovisual da campanha, 
falando ao público de forma motivacional e estimulante.  
 
Spot 30”  
O spot consiste no áudio do próprio VT. A locução, acompanhada de uma trilha 
vibrante, falará descontraidamente com o público-alvo e mostrará que garantir o 
futuro sem sair de perto de casa é o caminho para o sucesso.  
 
Testemunhal de Rádio 30” 
O texto-base servirá como modelo para que locutores de diversas emissoras, 
falando de um modo coloquial e descontraído com o ouvinte, passe o recado sobre 
os diferenciais UniCerrado e a importância de se inscrever para o Vestibular 2003-2. 
Eles terão a função de complementar a mídia de rádio, de uma maneira mais 
pessoal e intimista.  
 
Outdoor 
Com um visual vibrante e que salta aos olhos, baseado na dinâmica da street art e 
carregado de vida, a arte do outdoor falará sobre garantir o futuro perto de casa, de 
uma maneira humanizada, resumindo os tópicos atrativos do Vestibular. Ele terá a 
função de disseminar, por pontos viários estratégicos da região, toda a vivacidade e 
a energia da campanha, despertando a aspiração ao sucesso por parte dos futuros 
vestibulandos.  
 
Backglass  
Essa peça, aplicada no vidro traseiro do veículo de aplicativo, terá a função de 
divulgar, em cidades-chave do circuito regional, a mensagem do Vestibular. Seu 
visual chamará a atenção de pedestres e motoristas, sendo essa a sua função: levar 
à dinâmica circulante das ruas o apelo gráfico da campanha.  
 
Carro de som  
Mídia usual no interior do estado e altamente eficaz, a peça para carro de som 
levará o recado da campanha de forma customizada aos moradores das cidades 
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estratégicas de nosso circuito. A fala será a da proximidade, do “bate-papo”, falando 
sobre a importância de garantir o futuro e os diferenciais da UniCerrado.  
 
Banner Digital  
Presente em um portal de relevância regional e sendo um caminho para acesso ao 
hotsite, o banner digital se beneficiará do fato de que o aparelho celular hoje é 
largamente utilizado pelo público jovem, o que facilitará ainda mais que esse 
segmento seja impactado pela campanha. As características visuais marcantes da 
peça garantirão o destaque em meio ao template do portal.  
 
Folheto A4 
Aqui, sim, teremos o aproveitamento gráfico da campanha em toda a sua plenitude, 
trazendo o apelo institucional, a chamada para o Vestibular, os tópicos que 
interessam a todos os vestibulandos e também uma descrição detalhada de todos 
os cursos, incluindo os turnos e os valores das mensalidades. Uma peça completa, 
cuja função será levar a estudantes que se enquadram no perfil de vestibulandos 
(ensino médio, cursos preparatórios, pontos de encontro de jovens), que passarão 
de mão em mão e garantirão uma disseminação bastante eficiente.  
 
Post Carrossel 
Será criado um banner digital dividido sequencialmente em 5 criativos, que em 
conjunto transmitirão a mensagem de forma dinâmica. Ele será publicado no 
Instagram e no Facebook da UniCerrado, e direcionará para o hotsite, onde a 
inscrição será feita.  
 
Hotsite 
Sendo uma ferramenta com capacidade de unificar todas as informações e 
diferenciais dos cursos do Centro Universitário, o hotsite será acessado por meio do 
banner digital nos portais e do carrossel nas redes sociais da UniCerrado. Uma vez 
aqui, o candidato se informa melhor e o acesso se converte na inscrição para o 
Vestibular. Sua função, portanto, será a de transformar a visita em lead.  
 
Peças não corporificadas: 
 
Publieditorial no portal onde será publicado o banner eletrônico, e que terá como 
apoio:  
Matéria publicitária, com conteúdo dividido entre institucional da UniCerrado e 
chamada para o Vestibular, com link para o hotsite.  
Retângulo superior no portal, que direciona para o publieditorial. 
Billboard no topo do portal, que direciona para o hotsite da campanha.  
Outstream para o site do portal, com chamada da campanha.  
Banner mobile, que aparece na versão mobile do portal, direcionando para o hotsite 
da campanha. 
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ESTRATÉGIA DE MÍDIA   
 
A seguir, apresentamos a estratégia de mídia da campanha Vestibular Tradicional 
2023/2. Iremos trabalhar com os meios:  
 
TV na região principal da campanha, abrangendo boa parte das cidades citadas no 
briefing.  
 
Rádio, focando além da cidade de Goiatuba, trabalhando também nas principais 
cidades da região.  
 
Mídia OOH, no formato outdoor e carros de aplicativos nas regiões próximas de 
Goiatuba, como reforço de mídia junto com carro de som, e que terá dois flights, um 
nas duas primeiras semanas da campanha e depois na última semana em que se 
encerram as inscrições.  
 
Meio Digital, nos formatos de banners, vídeos e matéria publicitária (não 
corporificada) no principal portal de notícias do Estado de Goiás.  
 
E por fim, as peças não mídia, como folhetos, que serão distribuídos em pontos 
estratégicos em Goiatuba e região. Nas Redes Sociais, de forma orgânica, teremos 
post carrossel no perfil da instituição e hotsite, onde serão direcionados os cliques 
do portal de notícias e das redes sociais. 
Abaixo apresentamos, junto aos meios, os veículos de comunicação que 
trabalharemos nessa campanha: 
 
TELEVISÃO 
 
A televisão é uma das invenções que mais geraram impacto na sociedade, e se 
mostra um meio de comunicação eficiente e completo: informação, publicidade e 
entretenimento. É considerada ainda por muitos o principal meio de comunicação de 
massa e, para o público, ter tudo isso em um só veículo gera um grande impacto, e 
torna a televisão extremamente atrativa.  
 
Em dados, 95% dos domicílios na grande Goiânia têm televisão. Em números 
absolutos são 898.000 domicílios com TVs. Para a campanha de Vestibular 
Tradicional 2023/2 da UniCerrado, a televisão entra com um papel importante para 
nos comunicar com o público-alvo secundário (tardio), sem deixar de falar também 
com o público primário (jovens). O mix de programação da TV dá essa possibilidade 
de segmentar com diferentes públicos. A emissora de TV escolhida é a TV 
Anhanguera Itumbiara, filiada da TV Globo, que conta com 21,4 pontos de audiência 
regional, uma média mais de 7 vezes maior que a segunda colocada. Os dados da 
emissora seguem no gráfico abaixo. 
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Sabendo disso, nossa sugestão de programação são os programas do segmento 
jornalístico, esportivo e entretenimento. Começando com as inserções matutinas, 
como: Bom dia Praça, Bom Dia Brasil e Encontro. Programação vespertina: Jornal 1ª 
edição, Globo Esporte e Vale a Pena ver de Novo. Programação noturna: Novela I, 
Jornal Nacional e Tela Quente. E programação do final de semana: No Balaio, Altas 
Horas, Auto Esporte e Temperatura Máxima.  
 
O plano de mídia atingirá quase 75% dos domicílios com TV da malha de cobertura 
de Itumbiara e mais de 51% dos telespectadores potenciais, ou seja, mais de 96.000 
lares e quase 190.000 indivíduos serão expostos à mensagem ao longo do período 
de exibição. Em média, cada domicílio será atingido pela mensagem 18 vezes e 
cada indivíduo da malha de cobertura será atingido 12,41 vezes. Falando do público-
alvo, atingiremos quase 56% dos indivíduos das classes A, B e C acima de 18 anos, 
e cada um assistirá à mensagem em média 13 vezes. 
 
As exibições no período acumularão mais de 469 GRP, ou seja, mais de 606.000 
oportunidades da mensagem ser vista nos domicílios com TV, ao término do período 
de veiculação. O plano tem no total 68 inserções, distribuídas de forma linear, para 
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que todo o período da campanha seja coberto. Valor de investimento de R$ 
25.910,00. 
RÁDIO  
 
Além de ser uma fonte de informação e entretenimento democrático, o rádio se 
tornou um canal produtivo para fortalecer a marca e chamar a atenção do público-
alvo. 
 
Nos últimos anos o meio rádio registrou sensível aumento de audiência em 
praticamente todos os grandes mercados brasileiros, consumido nas casas, carros e 
também em devices, pois praticamente todas as emissoras do país têm hoje seu 
sinal digital. As pessoas ficam expostas ao rádio por muitas horas e, para convencer 
o consumidor, o comercial tem que ser ouvido várias vezes ao dia. Abaixo algumas 
características do meio. 
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Pensando nisso, a seguir, apresentamos a sugestão de rádios nas principais 
cidades: 
 
Rádio Turismo FM em Goiatuba, trazendo uma programação que agrada a todas as 
idades e todas as classes sociais, levando informação e entretenimento ao público. 
Abrange as cidades de Aloândia, Bom Jesus de Goiás, Joviânia, Panamá, Pontalina, 
Porteirão, Venda Seca, Vicentinópolis e Zona Rural. 
 
O plano de mídia consiste em 138 inserções de spot 30” (média de 6 por dia) de 
segunda a sexta na programação rotativa das 6h às 20h. Além de spot, teremos 
testemunhal de 30”, ao vivo no programa de ótima audiência local, no horário da 
manhã, o Manhã Total, das 8h às 12h, apresentado pelo locutor Geovane Panini, 
que comanda o jornalismo diário e informações com precisão. Notícias da cidade, de 
Goiás, do Brasil e do Mundo. Enquetes com participação ao vivo dos ouvintes, 
resumo de novelas, horóscopo, sorteio de prêmios e interatividade dos ouvintes ao 
vivo, por telefone e WhatsApp. Serão 23 testemunhais, com 1 inserção por dia. Total 
de 161 inserções distribuídas no período da campanha, no valor de R$ 10.787,00. 
 
Rádio Tropical FM em Caldas Novas, levando informação a Caldas Novas e toda a 
região das águas quentes, com programas de entretenimento e sociais. A emissora 
alcançou em pouco tempo uma grande audiência em toda a região, chegando a 150 
municípios, inclusive cidades dos estados de Minas Gerais e São Paulo. Tem uma 
ótima cobertura, abrangendo as praças de Buriti Alegre, Caldas novas, Cromínia, 
Edéia, Goiatuba, Itumbiara, Joviânia, Mairipotaba, Morrinhos, Piracanjuba, Pontalina, 
Bom Jesus de Goiás, Edealina, Porteirão, Professor Jamil, Rio Quente, 
Vicentinópolis, Bela Vista, Quirinópolis, Ipameri, Aparecida de Goiânia, Guapó, 
Santa Helena de Goiás, Pires do Rio e Panamá. O plano consiste em 138 inserções 
de spot 30” (média de 6 por dia) de segunda a sexta, na programação rotativa das 
6h às 20h. Além de Spot, teremos 23 testemunhais de 30” (1 inserção por dia) ao 
vivo no programa Sertanejo Tropical das 16h às 19h, segunda a sexta com locutor 
Lindomar, comandando o fim de tarde com roteiro musicais e participação dos 
ouvintes. A mídia conta com o total de 161 inserções distribuídas no período da 
campanha, no valor de R$ 11.822,00. 
 
Rádio Paranaíba FM em Itumbiara: leva credibilidade, atualidade e informação ao 
sul goiano e Triângulo Mineiro. 83% dos ouvintes são das classes ABC e 50% têm 
entre 20 a 39 anos. O plano consiste em 138 inserções de spot 30” (média de 6 por 
dia) de segunda a sexta na programação rotativa das 6h às 20h. Além de spot, 
teremos 23 testemunhais de 30” (1 inserção por dia) ao vivo no Programa Manhã 
Total das 08h às 11h, de segunda a sexta, apresentada pelo locutor Wellington 
Souza, comandando as manhãs divertidas com muita música e entretenimento. A 
mídia tem total de 161 inserções distribuídas no período da campanha, no valor de 
R$ 5.612,00. 
 
Rádio Integração FM em Morrinhos, com mais de 150 municípios em Goiás, 
Triângulo Mineiro e Distrito Federal: o melhor em entretenimento, informação e 
prestação de serviço para os ouvintes de todas as classes sociais num público 
economicamente ativo, na faixa dos 16 aos 45 anos. O plano consiste em 161 
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inserções de spot 30” (média de 7 por dia) de segunda a sexta na programação 
rotativa das 6h às 20h.  As inserções serão distribuídas no período da campanha, no 
valor de R$ 3.864,00. 
Rádio Orquídea FM em Piracanjuba, com o seu mix de programas, leva 
entretenimento e informação à cidade de Piracanjuba e região, incluindo municípios 
de interesse como Maripotaba, Professor Jamil e Hidrolândia. A rádio conta com 
mais de 4.000 ouvintes por dia e abrange todas as classes sociais. O plano consiste 
em 138 inserções de spot 30” (média de 6 por dia), de segunda a sexta, na 
programação rotativa das 6h às 20h. Além de spot, teremos 23 testemunhais de 30” 
(1 inserção por dia) ao vivo no Programa Show da Tarde, das 13h às 18h de 
segunda a sexta, apresentada pelo locutor Danylo Santos, que comanda com 
diversão as músicas pop do momento. A mídia tem total de 161 inserções 
distribuídas no período da campanha, no valor de R$ 5.290,00. 
 
Rádio Canadá FM em Quirinópolis: tem como objetivo informar, instruir, entreter, 
prestar serviço com rapidez e eficiência para toda cidade e região, sendo o meio 
mais rápido e confiável para estabelecer comunicação entre autoridades, clientes e 
ouvintes. O plano consiste em 138 inserções de spot 30” (média de 6 por dia) de 
segunda a sexta na programação rotativa, das 6h às 20h. Além de spot, teremos 23 
testemunhais de 30” (1 inserção por dia) ao vivo no Programa Show da Tarde, das 
13h às 16h de segunda a sexta, apresentada pela locutora Eula Paula, comandando 
as tardes musicais. A mídia tem total de 161 inserções, distribuídas no período da 
campanha no valor de R$ 2.461,00. 
 
Rádio Cowboy FM, em Monte Alegre de Minas, é uma emissora moderna e 
completa, que acompanha os moldes das grandes rádios do país. A Cowboy FM 
está localizada em um ponto estratégico, no Triângulo Mineiro, e seu sinal alcança 
várias cidades da região e Alto Paranaíba, atingindo 13 municípios, incluindo as 
cidades de Monte Alegre de Minas, Canápolis, Centralina, Santa Vitória, Ituiutaba, 
Itumbiara, Capinópolis, Morrinhos e Caldas Novas. O plano consiste em 138 
inserções de spot 30” (média de 6 por dia) de segunda a sexta, na programação 
rotativa das 6h às 20h. Além de spot, teremos 23 testemunhais de 30” (1 inserção 
por dia) ao vivo, no Programa Paradão da Cowboy, das 18h às 19h, de segunda a 
sexta, apresentado pelo locutor Lucas, comandando o fim de tarde com as 12 
músicas mais pedidas e executadas da programação. A mídia tem total de 161 
inserções distribuídas no período da campanha, no valor de R$ 5.060,00. 
 
OUT OF HOME 
 
Mídia OOH é um tipo de publicidade que permite aos anunciantes desfrutar de um 
envolvimento prolongado com o público ao qual outras mídias muitas vezes não 
conseguem se igualar. Alcança pessoas durante seu trajeto por ruas, avenidas e 
rodovias ou em espaços públicos, como praças, shoppings, parques e exposições. 
Podemos definir a mídia Out of Home, então, como o conjunto de mensagens 
capazes de atingir o consumidor fora de suas casas. 
 
Exerce grande impacto no público e é a mídia que mais rapidamente atinge a massa 
da população. Em geral, as pessoas circulam pelos mesmos locais diariamente e 
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são impactadas repetidamente. Além disso, a mensagem concisa e breve facilita a 
memorização.  
 

 
 
Com base nessas informações, incluímos no plano de mídia os formatos Outdoor e 
Plotagem de Carros de Aplicativos. 
 
Outdoor  
 
O anúncio em outdoor atinge diversas camadas sociais, e no planejamento da 
cobertura dos locais é possível direcionar o principal público. Sem dúvida é um tipo 
de mídia que possui um resultado positivo na campanha publicitária, porque além de 
divulgar, reforça abundantemente a marca ou produto anunciado. É um meio que 
participa diretamente da paisagem urbana (e consequentemente no cotidiano das 
pessoas) e, com as proporções ampliadas que possui, o outdoor está sempre 
diretamente relacionado com o conceito de impacto da comunicação. 
 
O outdoor consegue comunicar uma mensagem de maneira praticamente 
instantânea. No plano de mídia, sugerimos colocar placas de outdoors nas cidades 
citadas no briefing, em locais estratégicos para atingir o público jovem e tardio, em 
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vias de grande fluxo, principais avenidas e comércios locais. A seguir, a quantidade 
de placas em cada cidade: 
 
Aloândia, 1 placa. Buriti Alegre, 1 placa. Caldas Novas, 1 placa. Cromínia, 1 placa. 
Edéia, 1 placa. Itumbiara, 1 placa. Joviânia, 1 placa.  Mairipotaba, 1 placas. 
Morrinhos, 1 placa. Piracanjuba, 1 placa. Pontalina, 1 placa. Bom Jesus de Goiás, 1 
placa.  Edealina, 1 placa. Porteirão, 1 placa. Professor Jamil, 1 placa. Rio Quente, 1 
placa. Vicentinópolis, 1 placa. Centralina, 1 placa. Capinópolis, 1 placa. Ituiutaba, 1 
placa. Monte Alegre de Minas, 1 placa.  Hidrolândia, 1 placa. Santa Vitória, 1 placa. 
Bela Vista, 1 placa. Quirinópolis, 1 placa. Ipameri, 1 placa, Guapó, 1 placa. Santa 
Helena de Goiás, 1 placa. Pires do Rio, 1 placa. Panamá, 1 placa. Goiatuba, 2 
placas. Isso totaliza 32 pontos de outdoor, na bi-semana 22ª (25/05 a 04/06), com 
impressão de cartaz inclusa no valor de R$ 12.800,00. 
 
Carros de Aplicativos  
 
Outro formato que iremos trabalhar é a plotagem de carros de aplicativos. A 
empresa de mídia OOH, a Autooh, utiliza a aplicação de um adesivo no vidro 
traseiro (backglass) dos carros de aplicativos de transporte privado urbano (Uber, 
99, dentre outras). As vantagens desse formato é que a propaganda está sempre 
em movimento, passando por vários pontos da cidade, ruas e avenidas levando a 
informação no vidro traseiro do carro para milhares de pessoas em horários 
diferentes, tanto para pedestres quanto para pessoas em outros veículos. A Autooh 
tem cobertura em algumas cidades da região, como Caldas Novas, Itumbiara, 
Morrinhos, Hidrolândia, Quirinópolis e Goiatuba. A média é de 3 carros por cidade, 
totalizando 18 veículos circulando, no valor de R$ 9.000,00. 
 
CARRO DE SOM  
 
A chamada propaganda volante, conhecida também como carro de som, consiste 
em uma ferramenta de marketing tradicional que ainda surte efeitos entre os 
consumidores. O carro de som é um tipo de mídia off que teve seu auge 
principalmente no período que antecedeu o surgimento da internet. Por meio do 
carro de som, os anúncios são exibidos por som em determinadas regiões da 
cidade, podendo alcançar um grande número de pessoas. 
 
Atualmente, mesmo com uma diversificação muito maior de publicidade, o carro de 
som ainda é bastante requisitado e eficiente. Com um ótimo custo-benefício, esse 
formato de mídia entra como coadjuvante na estratégia. Com ele, conseguimos 
impactar com eficiência cidades menores e comunidades locais, levando a 
mensagem para o publico–alvo de fora para dentro das casas e comércios. A 
estratégia de mídia é intensificar o carro de som nas cidades onde não há cobertura 
de rádio eficiente. Veicula nas vias de grande fluxo, como avenidas, ruas comerciais 
e residenciais, onde há um número considerável de pessoas em praças e feiras 
livres. A seguir, as determinações de veiculação por praça:  
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Vamos trabalhar com dois flights: no período do dia 15 a 19/05 e 22 a 26/05, 
divulgando a campanha e as inscrições, e do período de 05/06 a 10/06, fazendo 
reforço/lembrete da última semana do prazo de inscrições.  
 
Aloândia – Veiculação de 4 horas por dia no período da manhã, totalizando 64 
horas, no valor de R$ 3.200,00. 
 
Goiatuba - Veiculação de 4 horas por dia no período da manhã, totalizando 64 horas 
no valor de R$ 2.880,00 
 
Edealina – Veiculação de 4 horas por dia no período da manhã, totalizando 64 horas 
no valor de R$ 3.200,00. 
 
Pontalina - Veiculação de 4 horas por dia no período da manhã, totalizando 64 horas 
no valor de R$ 3.200,00. 
 
Bom Jesus de Goiás - Veiculação de 4 horas por dia no período da manhã,  
totalizando 64 horas no valor de R$ 2.240,00. 
 
Joviânia - Veiculação de 4 horas por dia no período da manhã, totalizando 64 horas 
no valor de R$ 2.880,00 
 
Edéia - Veiculação de 4 horas por dia no período da manhã, totalizando 64 horas no 
valor de R$ 3.200,00. 
 
Vicentinópolis - Veiculação de 4 horas por dia no período da manhã, totalizando 64 
horas no valor de R$ 3.200,00. 
 
Buriti Alegre - Veiculação de 4 horas por dia no período da manhã, totalizando 64 
horas no valor de R$ 2.880,00. 
 
PORTAL DIGITAL  
 
Com   a   chegada   da   internet, as   pessoas   mudaram a   forma   de   consumir   
produtos ou serviços.  Em dados nacionais, o Brasil é o quarto país no mundo que 
mais consome internet, com penetração de 70%.  E segundo o Mídia Dados 2021, o 
TOP 5 em Categorias, o setor de Educação está em terceiro lugar nos acessos 
digitais.  Abaixo, um quadro dos dados de perfil dos usuários no Brasil e na grande 
Goiânia. 
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Dentre essas mídias estão as plataformas digitais, que são muito utilizadas para 
fortalecer a imagem das empresas e as comunicações. No plano a seguir, incluímos 
no meio digital o principal portal de notícias do estado, o G1 Goiás. Trazendo 
informação do estado, e sendo um portal de credibilidade, conta com 10.744.453 
visualizações de páginas e 8.339.416 visitantes únicos.  
 
O perfil é 52% feminino e 48% masculino. 43% têm idade entre 18 a 34 anos. A 
segmentação é por geolocalização, com isso, abrange todas as cidades da 
campanha. O plano de mídia no portal G1 Goiás consiste em um período de 7 dias, 
de 01 a 07/06, com veiculação nos formatos banners, vídeo e publieditorial (peça 
não corporificada). 
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O Publieditorial será produzido pelo anunciante e hospedada pelo portal G1 Goiás, 
cuja chamada aparece na 5ª posição do feed de notícias na capa do site, estimando-
se 100.000 de impressões. Ela direciona o internauta para o publieditorial completo 
e acompanham mais dois formatos internamente: retângulo superior (que entra 
como peça não corporificada) e billboard, que são fixos no site. 
 
Os formatos estarão disponíveis na home page e páginas internas do site da 
seguinte forma: billboard, no topo da capa do site, com estimativa de entrega de 
90.000 impressões e direcionando o internauta para o hotsite da inscrição do 
Vestibular Tradicional 2023/2 UniCerrado; banner meia página, aparecendo na capa 
do site, com estimativa de 100.000 impressões e direcionando o internauta para o 
publieditorial ou hotsite de inscrição. Como mídia de apoio, o formato outstream 
aparece a partir da 5ª posição do feed de notícias do G1, com auto play sem áudio. 
Esse formato tem como objetivo gerar visualização e estimam-se 50.000 
impressões. O banner mobile aparece na capa do site G1 Goiás em sua versão 
mobile. Direciona o internauta para hotsite e sua entrega estimada é de 100.000 
impressões. O total da mídia é de 440.000 impressões no valor de R$ 6.510,00. 
 
NÃO MÍDIA  
 
São mídias que não se encaixam nos formatos tradicionais — como TV, rádio, 
jornal, internet e exterior — e que são exibidas para o consumidor em diferentes 
lugares e situações. Para os formatos não-mídia, trabalharemos com: 
 
Folheto, estratégia de marketing que continua trazendo maior proximidade entre 
cliente e empresa e ainda tem a vantagem de ser físico. Outra vantagem desse 
material impresso é seu grande potencial de alcance. Os folhetos terão informações 
sobre a campanha de Vestibular Tradicional mais detalhado e serão distribuídos em 
pontos estratégicos onde se encontra o público-alvo primário: os jovens. Os pontos 
vão entre colégios de ensino médio, cursos preparatórios e até as entradas dos 
locais de provas do ENEM. Serão impressas 2 mil unidades para distribuição em 
Goiatuba, 1 mil para cidade de Morrinhos, 2 mil para cidade de Itumbiara e 1 mil 
para Caldas Novas. Total de 6 mil unidades de folhetos, no valor de R$ 2.500,00. 
 
Post Carrossel  
 
As redes sociais possibilitam muitas atividades positivas e facilitam a vida de 
pessoas e instituições, criando espaços para novos tipos de negócios e novas 
formas de comunicação. Uma das grandes vantagens é a comunicação instantânea 
que as redes sociais oferecem. Podemos compartilhar informações, notícias e 
eventos muito rapidamente, e os acontecimentos do mundo podem ser 
acompanhados e divulgados em tempo real. Para a campanha, de forma orgânica, o 
post carrossel entra na divulgação do Vestibular Tradicional 2023/2 para quem já 
segue a página da UniCerrado, tanto no Instagram quanto no Facebook. O formato 
feed terá 5 lâminas com informações seguido de legenda, com link direcionando 
para o hotsite de inscrição.  
 
 



 

 

21 

Hotsite  
 
O hotsite é focado em trazer destaque a uma campanha ou ação de marketing 
pontual. A proposta é divulgar algo, captar a atenção do público e conduzi-lo a um 
ambiente com alto poder de conversão, sempre com um posicionamento mais 
chamativo e com foco na proposta central. Esse formato vai ser inserido nas 
plataformas digitais com intuito de gerar conversão, ou seja, gerar inscrições para o 
vestibular Tradicional 2023/2 da UniCerrado. 
 
A partir destes apontamentos, diagnósticos e demonstrativos, acreditamos ter 
percorrido os caminhos corretos e contemplado os meios mais indicados para o 
aproveitamento da verba, tendo em vista potencializar os investimentos e obter os 
melhores resultados para solucionar o problema de comunicação de forma precisa, 
calculada e estratégica. Para finalizar, seguem gráficos dos investimentos gerais da 
campanha do Vestibular Tradicional 2023/2 da UniCerrado. 
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