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“Beber o suco de muitas frutas, o doce

e o amargo indistintamente.Beber o possível! 

Sugaro seio da impossibilidade até que

brote o sangue, até que surja a alma...”

João Ricardo e Paulinho Mendonça



Receita de bons serviços: 1 - Atendimento direcionado; 2 - Elaboração das estimativas de investimento; 3 - Modelagem do perfil cliente-produto-público alvo;
4 - Sistematização do projeto; 5 - Seleção de mídias adequadas; 6 - Criação e produção das peças; 7 - Avaliação dos resultados obtidos.

MÃO NA MASSA transformamos em informações, que geram 
modelos e perfis, que geram conteúdo, que 
sugerem imagens e formas, que se tornam o Tudo está ligado. Uma vasta rede de pontos, 
design concluso.conexões e tangentes se intercomunicando, 

definindo e redefinindo constantemente o 
O modelo de criação e produção adotado visa seu resultado. Avaliar a qualidade destas 
a potencialização da expectativa de resposta ligações e sua validade, estabelecendo 
e lucratividade dos projetos desenvolvidos, otimizações é, de certa forma, no que 
tendo como base as mais modernas consiste o nosso trabalho. Propomos aos 
ferramentas de comunicação e clientes — de acordo com a liberdade que nos 
desenvolvimento humano. Buscamos sempre permitem — uma abordagem sistêmica das 
estabelecer modelos de atendimento e peças de comunicação sugeridas. Até dois 
acompanhamento diferenciados onde o terços do resultado final, consistem em 
cliente, sua empresa e público alvo são entrevistas e pesquisas a fim de 
cuidadosamente estudados e, com base compreender a real atividade (negócio) de 
nestes estudos, são traçadas características nossos clientes, o produto ou serviço que 
estratégicas que propiciem ao resultado trabalharemos e sua interação com o púbico 
desejado nas mídias selecionadas.desejado. A pesquisa gera dados, que 
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Maxilink
P r o v i m e n t o

Tm
Design Interativo

Inter
Marketing

Senagic

AltoIMPACTO
Consultoria em Comunicação

rasilBorpoC
Academia

Bela Vista
Santuário Ecológico

Projetos Culturais

B LA AR RR UTE LST UA CUR OAN ÇPT AE SE E

Feira de 
eletro-eletrônica e 

automação do nordeste

Congresso de mineiração e 
desenvolvimento sustentável 

do sudeste do Pará

Sindicato academias de 
ginástica e recreação de 

Minas Gerais

Associação das 
escolas de dança de 

Minas Gerais

Auditoria Comércio de jóias Equipamento hospitalar Instrumentação cirúrgica

Webdesign e 
propaganda

Provimento internet Telefonia celular Telemarketing Infoshopping Carvoaria Atacadista Comércio de móveis 
para escritório

Consultoria ambiental Criatório de 
animais exóticos

Criatório de aves 
ornamentais

Motoclube Equipe de competição Site de mototurismo radical

Promoção de eventos Promotora de eventos 
e projetos culturais

Banda performática Conjunto de samba Artesanato Artesanato

Restaurante Quitutes e Quitandas Restaurante Restaurante e 
casa de shows

Pub Restaurante e Pub Casa di gnocchi Restaurante

Projetos culturais Restaurante

Agência de comunicação Academia e equipe de 
competição
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Pasta pub

Casa di Gnocchi

Identidade visual 
restaurante italiano
[cardápios, papelaria 
básica, fachada, 
personalização de 
utensílios]

Identidade visual 
nhoqueria
[cardápios, uniformes, 
papeláría básica, 
convites, cartões de 
desconto, flayers]

Identidade visual 
restaurante e pub
[papelaria básica, 
cardápios, cartáo 
postal, cartazes, 
brindes personalizados]
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rasilBorpoC
AcademiaIdentidade visual academia e 

equipe de competição
[manual de aplicação, fachada, 
uniformes, adesivação veículos] 

Identidade visual 
consultoria independente
[marca, papelaria básica, 
apresentação muitmídia] 

Identidade visual joalheria
[manual de aplicação] 
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Convite de formatura 
curso de nutrição

Convite de formatura curso 
de ciências contábeis

Convite de formatura 
curso de Direito

IEF - Instituto Estadual de 
Florestas de Minas Gerais
[agendas comemorativas] 

I COMINDES - Congresso de Mineração 
e Desenvolvimento Sustentável da 
Região Sudeste do Pará
[identidade visual do evento] 

ATEBEMG - Associação de Teatro de 
Bonecos do Estado de Minas Gerais
[material de divulgação dos associados, 
book de capatação de patrocinadores] 
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IFT / FFT
[proposta para nova 
identidade visual] 

IFT / FFT
[caderno de anotações e 
material de treinamento] 

IFT / FFT
[embalagens, encartes, 
Cds e DVDs] 

IFT / FFT
[criação de personagem 
para ilustrações do 
material de treinamento] 

IFT / FFT
[calendário de mesa] 

IFT / FFT
[Jacamim - mascote do 
centro de treinamento] 
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IFT / FFT
[folder eletrônico] 

IFT / FFT
[cartão postal] 

IFT / FFT
[esquemas técnicos e infográficos] 

IFT / FFT
[posters atividades] 

 © Corte Escada Ceará

corte em MF EIR
tecnicas de

Instituto Floresta Tropical

IFT

 © Corte Escada Ceará

corte em MF EIR
tecnicas de

Instituto Floresta Tropical

IFT

IFT / FFT
[estampas camisetas 
promocionais e uniforme 
de serviços florestais] 

IFT / FFT
[banners]

IFT / FFT
[folder programa de 
treinamento]
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A apresentação deste projeto tem como fase de estudo o trabalho inicial realizado junto a enfraquecimento da imagem da dança junto à sociedade atual. É objetivo da Unidança estabelecer
este cliente. Aqui estão descritas as propostas e ações desenvolvidas a partir do contato inicial. campanhas de incentivo à dança, reafirmando e revitalizando a sua imagem, fomentando a procura
Passando pelo planejamento geral e indo até a entrega da primeira proposta de evento às leis de de alunos e beneficiando, através do aquecimento comercial, as escolas filiadas.
incentivo à cultura estaduais e federais, considerando a estruturação deste evento o término do É também objetivo da Unidança firmar-se como entidade de referência e certificadora de
período de explanação aqui proposto. qualidade para o setor, primando pela alta qualidade de ensino prestado por seus filiados.

A proposta de trabalho para a Unidança Associação das Escolas de Dança de Minas Gerais consistiu 1) Assessoria organizacional e consolidação da base institucional da associação:
em um plano abrangente de marketing de longo prazo. De acordo com avaliação feita através de • Prestação de assessoria organizacional à Unidança com o intuito de auxiliar e orientar a
reuniões com os associados, identificamos quais seriam as ações necessárias e elaboramos o associação sobre a elaboração da missão da empresa, estabelecimento de hierarquia e delegação,
seguinte planejamento: partindo da reestruturação básica da associação, como acordado em posicionamento de mercado e postura junto às escolas já filiadas e futuros membros.
reunião preliminar, nos propusemos a prestar o trabalho em 3 etapas que poderiam ser revistas de • Divulgação junto à mídia do processo de reestruturação da Unidança.
acordo com as necessidades e disponibilidade do cliente. Foram elas:

1) Assessoria organizacional e consolidação da base institucional da associação; 2) Briefing, criação, layouts e campanha institucional de fomento e divulgação da dança:
2) Planejamento, criação e desenvolvimento de layouts para início da campanha institucional • Modelagem do perfil do público atual;
de fomento e divulgação da dança; • Modelagem do perfil do público alvo;
3) Planejamento, criação e desenvolvimento de layouts para campanha comercial, • Mod. do perfil e sistemas adotados nas atuais escolas filiadas Unidança;
possivelmente difundindo a Unidança com produtos personalizados. A criação de uma grife • Definição das estratégias básicas para campanha;
Unidança objetivaria também reforçar a auto-sustentabilidade financeira da associação. • Definição de tema para campanha institucional;

• Definição das peças a serem utilizadas;
• Criação, produção e veiculação das peças.

Preocupadas com o atual direcionamento da dança no mundo atual e a fim de fortalecer
e revitalizar sua imagem junto ao público, as principais escolas de dança de Minas Gerais uniram-se 3) Planejamento, criação e desenvolvimento de layouts para campanha comercial:
para criar a Unidança. A associação propõe-se, através da congregação de forças entre seus filiados, • Criação de produtos para geração de recursos financeiros.
revigorar e divulgar os valores ligados à prática da arte da dança, em sua forma mais pura. • Estudo, planejamento e realização de eventos e campanhas de massa para divulgação

Foi detectado entre seus membros o gradual desligamento de seus alunos e o e consolidação da instituição junto ao grande público da Unidança.

Proposta de Trabalho Unidança Orientação de planejamento geral para cada etapa:

Direcionamento da Unidança estabelecido e colhido entre os associados:

Case Unidança
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a pintura, a escultura, a música, o teatro, a moda e o que nãoA Recriação da Logomarca Unidança
poderia faltar: a dança.

Com inspiração neoconcretista, foi desenvolvidaA fim de fortalecer e revitalizar sua imagem junto
uma forma tridimensional onde estão representados conceitosao público, a Unidança propôs-se a remodelar sua identidade
de união e complementaridade. Semicírculos em constantevisual coorporativa. Para tanto foram estabelecidos critérios de
movimento buscam em sua coalizão a perfeição e odirecionamento em briefing anterior e, afim de atendê-los,
aprimoramento constantes representados pelo círculo com suasegue a proposta para a nova logomarca da associação:
forma final. Esta escultura uma vez transportada para uma telaObjetivos da logomarca: Evitar alusão direta à
ou papel, busca sua representação mais simples e fluidadança; Utilizar cores que transmitam modernidade; Evitar
através dos rápidos traços de um pincel, dando assim origem àcaracterização “feminina” da logomarca; Preferencialmente
forma básica da nova marca. E esta chega a sua formatrabalhar com formas abstratas.
impressa como marca junto ao logotipo da Unidança.Objetivos do slogan: O slogan deve transmitir de

Uma logotipia em traços suaves e elegantes, comforma sucinta as atividades da Unidança, atuando como
serifas leves, foi escolhida para a assinatura principal porcomplemento da logomarca e convite ou prefácio lúdico à
remeter a aspectos clássicos e confiáveis. Característicasmissão da empresa.
almejadas pela associação.

As cores representam os seguintes conceitos: verdeMemorial descritivo da Logomarca
tranqüilidade e leveza; alaranjado energia, vitalidade ePara atender de forma eficiente as expectativas da
determinação; azul escuro tradição, seriedade e confiança.Unidança, o direcionamento conceitual para o

desenvolvimento da nova logomarca teve como ambientação 
Memorial descritivo do Sloganos movimentos artísticos ocorridos ao longo do século XX. Este

O slogan foi criado para despertar o interesse e aperíodo da história foi escolhido devido às suas efervescentes
curiosidade das pessoas que interagem com o mesmo. Como atransformações, tanto tecnológicas quanto sociais, que
missão da Unidança se mostra com grande objetividade einfluenciaram e de diversas maneiras se viram refletidas nas
clareza, buscou-se uma versão um pouco mais poética, leve eartes e na dança.
que explorasse a essência da associação e da dança. Através daDo art-nouveau ao cubismo e mais além, podemos
desconstrução da palavra “dança”, obteve-se:destacar a presença do movimento concretista que propunha

rupturas e revistas aos conceitos até então estabelecidos e, por
Slogan: “Unindo Pessoas, Arte e Movimento”sua vez, o neoconcretismo, o reavaliando e fazendo pontes

inesperadas entre o clássico e o novo. O neoconcretismo
Missão: “Divulgar a Dança como expressão de arte, cultura epersiste e influência o cotidiano das artes até os atuais dias com
lazer, zelando pela sua técnica e qualidade de ensino.”enorme abrangência, permitindo-se permear com desenvoltura

Desenvolvimento do Projeto
Neste ponto iniciou-se o estabelecimento de aspectos internos
da associação e suas características fundamentais que
orientariam todo o trabalho de longo prazo. Especial atenção à
agilização de processos e afirmação clara e consistente da
intenção e função da Unidança junto a seus associados e o
público em geral.

Estiveram em debate os temas descritos a seguir :

— definição de forma objetiva e
sintética da filosofia ou diretriz máxima da Unidança. Essa
missão deveria abordar com abrangência os principais valores

MISSÃO DA EMPRESA
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e aspirações da mesma. A missão pode ser chamada ainda de: a “Visão da Associação”. órgão de divulgação institucional do segmento, mas também como atestadora de qualidade aos
Foi estabelecida a seguinte missão: seus filiados, atuando da seguinte forma:

Veicular junto ao rádio, televisão e mídias impressas, campanhas de incentivo e
 — definição dos cargos e seus ocupantes na Unidança, se necessário fortalecimento da dança em MG. Revitalizar a imagem das danças e seus diversos estilos, bem como

com a reeleição para os mesmos. A distribuição destes cargos deveria levar em conta aspectos como sua presença e contribuição para a sociedade em geral. Promover eventos abertos à sociedade.
disponibilidade, capacidade e agilidade para tomada de decisões em suas respectivas competências Estas campanhas viriam a fortalecer conjuntamente os associados e aquecer a procura pelas escolas
e em nome do grupo. de dança.

A escolha dos ocupantes destes cargos deveria levar em conta as seguintes
características pessoais: Desejo de ocupar o cargo; Afinidade e/ou experiência para o desempenho Estabelecimento de quais as danças reconhecidas e abordadas pela Unidança;
da função pretendida; Necessidade de algum apoio adicional ou treinamento específico para o Estabelecimento dos fundamentos técnicos exigidos para o ensino de cada uma das danças
melhor cumprimento das tarefas; Disponibilidade de tempo para o exercício do cargo; Apoio e reconhecidas; Estabelecimento dos critérios físicos e estruturais que as escolas afiliadas devem
aprovação de pelo menos 60% do grupo. apresentar; Estabelecimento das qualificações mínimas necessárias para a entrada de novos

No que tange o relacionamento entre a Unidança, agência, fornecedores e clientes, associados.
recomendou-se o estabelecimento com outorga de poder de decisão a um diretor de marketing ou
representante direto da associação, podendo se instituir na forma de uma pessoa ou comissão de até Certificação de escolas
3 pessoas, que ficariam responsáveis pelo contato e representação externa da Unidança. Este As escolas filiadas recebem um quadro de certificação para afixação em sua recepção
contato teria o papel de ponte entre a associação e a agência e/ou fornecedores, ficando o mesmo com o selo de aprovação de qualidade Unidança; As escolas filiadas podem, e devem, 
responsável pela presença em reuniões e aprovação de projetos. Caberá a este contato ainda, o utilizar junto à sua logomarca e material de divulgação, a logomarca e o nome da
repasse dos assuntos tratados e das decisões tomadas aos associados e restante da diretoria. Para Unidança.
casos excepcionais seriam convocadas reuniões com a presença de todos os associados ou de pelo
menos 50% + 1 dos mesmos. Certificação dos professores

Uma vez que a associação não possuía sede própria e vinha funcionando em caráter Os professores das escolas filiadas devem ser cadastrados junto à Unidança e desta
itinerante entre seus membros, e devido ao desempenho de outras atividades pelos associados que receberão uma certificação de qualidade de ensino. Estes professores obrigatoriamente
têm como ocupação principal a gerência e administração de seus próprios negócios foi também deverão participar de, no mínimo, 2/3 dos eventos, seminários e cursos de reciclagem
sugerida à Unidança que estabelecesse um escritório para abrigar a sua sede central, com telefone e oferecidos pela Associação.
fax dedicados, além de um secretário ou secretária geral que se disponibilizaria em tempo integral
aos interesses da associação, independente das escolas filiadas. Certificação dos alunos

Serão estabelecidos critérios de qualificação e exigência técnica para o cumprimento de
— uma vez que a Unidança se propunha a fomentar e zelar pela alta qualidade cada etapa de evolução dos dançarinos (as) para cada uma das danças reconhecidas. Ao

do ensino e prática da dança em Minas Gerais, prepusemos que ela se afirmasse não só como um atingir cada uma destas etapas, os alunos recebem um certificado tipo diploma,

“Divulgar a Dança como expressão de arte, cultura e
lazer, zelando pela sua técnica e qualidade de ensino.”

Divulgação:
HIERARQUIA E DELEGAÇÃO

Normatização:

Serviços:

POSICIONAMENTO
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atestando o seu grau de evolução atingido. Estes certificados são fornecidos Cursos e Workshops
exclusivamente pela Unidança às escolas filiadas; O certificado, a curto prazo, teria a A Unidança promove cursos e workshops direcionados à reciclagem de professores,
função de atribuir status à Associação, consolidar os seus valores de forma prática e administração de escolas, rodas de debates e palestras orientadas pelos interesses do 
efetiva. Além de desempenhar grande papel como marketing da Unidança; Os alunos segmento. Os associados da Unidança têm descontos e outros benefícios para sua
das escolas filiadas à Unidança podem adquirir uma carteirinha de afiliação que, além de participação nestes eventos.
certificar o aluno como estudante de dança, poderá dar descontos nas escolas, eventos e
entre as demais empresas parceiras da Unidança; A longo prazo estas certificações Eventos
poderão ser usadas para seleção e distinção dos dançarinos no mercado profissional, A Unidança promoveria espetáculos e mostras de dança onde seus associados recebem
critério para participação de eventos e entre convênios com outras instituições e escolas. benefícios para se inscreverem e/ou participarem.

Distribuição de material institucional Receita
As escolas filiadas à Unidança têm direito ao uso do material desenvolvido para A Unidança aumentaria a sua receita através de prestação de serviços a seus associados
campanhas de incentivo e divulgação da dança, bem como acesso às apostilas de e realização de eventos. Seguem algumas das sugestões oferecidas: Associação de
orientação comercial e de posicionamento de marketing e mercado que a associação escolas (mensalidade); Filiação de professores (mensalidade); Filiação de alunos
venha a desenvolver. (opcional para quem desejar se afiliar à Unidança, taxa única para a inscrição e a

emissão de carteirinha); Arrecadação de eventos; Patrocínios; Certificação de alunos
(pagamento de taxa para certificação que cobrirá os custos com banca examinadora e
impressão de certificado de graduação); Venda de roupas e material personalizado
(grife, boutique).

Identidade visual
Recriação das peças que compõem a identidade visual básica da Unidança. Estas peças
consistem em: logomarca, cartão de visitas, papel timbrado, pasta e envelopes;
Produção do material de identificação dos associados da Unidança (banners e afins).

Planejamento do “Iº Unidança Mostra”
Este evento teria como objetivo principal fazer o lançamento oficial da nova reestruturação da
Unidança e sua proposta de trabalho. Para tanto, decidiu-se pela realização de uma mostra de dança
onde o grande público seria convidado a estreitar a sua convivência com o mundo da dança; o público
já fiel a este meio teria a oportunidade de assistir a um grande evento e também de aprimorar ou
reciclar seus conhecimentos em palestras e workshops. Além do lançamento e da divulgação da
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nova Unidança e sua reestruturação, o direcionamento geral do preferencialmente mineiros. básico de divulgação: Folders institucionais da Unidança;
evento deve ater-se a compreender e satisfazer à missão da Intercalados aos espetáculos principais, e Camiseta Unidança; Boné Unidança; Chaveiro e brindes
empresa. provavelmente com maior projeção para as atividades diurnas, Unidança; Folders com programação do evento e releases sobre

Público Alvo:População de Belo Horizonte, haverá apresentações de grupos especialmente convidados de os principais estilos de dança certificados pela Unidança; Folder
apreciadores e simpatizantes da dança em Minas Gerais e no dança, teatro, música e circo. Estas apresentações secundárias simples com a relação completa de nome e endereço das escolas
Brasil de um modo geral. podem acontecer em meio à platéia em intervenções tipo certificadas pela Unidança.

Obs.: a Unidança tem a pretensão de que, no "pocket show" e performances interativas ou em palco
momento oportuno, esta mostra venha a fazer parte do secundário destinado a atividades de pequeno porte. As 2) Empresas diversas poderão adquirir espaços para venda e
calendário oficial de Belo Horizonte. apresentações especialmente convidadas têm como objetivo divulgação de seus produtos em stands destinados para este

Obs.2: estratégia de filtros para direcionamento de enriquecer o evento e torná-lo mais atrativo para a população fim. (Ex.: Do Dance, Capezio, etc.).
mídia e público: devido à limitação dos recursos e o em geral, uma vez que se entende que estes grupos apresentam
desconhecimento do público a respeito da Unidança e um ainda qualidade em seus espetáculos e atuam em áreas 3) Haverá destinação e delimitação de espaço para
restrito contato do mesmo com o mundo da dança, estabeleceu- complementares à dança. barraquinhas de alimentação. (Ex.: chocolates, salgados,
se que o evento deve concentrar-se em unir aliados em Workshops e palestras serão ministrados durante o cerveja, refrigerantes, doces, queijos, vinhos, tira-gostos, etc.)
atividades e áreas afins, evitando atrair de forma exacerbada evento tendo os mesmos dois objetivos a serem diferenciados
pessoas que possam apresentar grande resistência ao tema do através de seus temas: 1) Apresentações de informação para
evento e que possam comprometer o sucesso do mesmo. leigos: o que é a dança e o que ela representa; a cultura e a A Unidança será a grande realizadora do evento, sendo a

Para tanto, tentaremos atingir ao público total de história que definem os diversos estilos e os critérios técnicos mesma responsável pela indicação e seleção dos nomes dos
forma irrestrita através de mídias de massa, porém buscaremos básicos de cada estilo estes temas visam a formação do público grupos, temas e palestrantes que irão ser convidados para
atrair especifica e paralelamente, através do uso direcionado da através de informações e cultura, cativando expectadores com compor a mostra. Lembrando que esta seleção deverá acontecer
linguagem, pessoas que já convivam com a dança ou que maior poder de discernimento e apreciação da dança; 2) em tempo hábil para formatação do projeto para aprovação em
demonstrem simpatia por esta arte. Quanto ao restante do Apresentações para profissionais e estudantes: temas voltados leis de incentivo à cultura.
público que será atingido, pretende-se que tome conhecimento para a atualização do segmento e reciclagem de profissionais.
da existência da Unidança e que se mostre mais permeável a Stands e barraquinhas serão montados para A captação de recursos financeiros para realização do projeto se
eventos e divulgações futuras. complementar as atividades e dar suporte ao evento, sendo quê: dará através do oferecimento de cotas de patrocínio a empresas

diversas mediante o amparo em leis de incentivo à cultura,
1) A Unidança estará presente em um ou mais stands durante o assim sendo, a arrecadação de bilheteria teria valor simbólico e
evento. Os stands da Unidança terão como objetivo aA atividade principal do evento será uma mostra de dança ao seria dedicada a projetos beneficentes relacionados ao ensino da
distribuição de seu material institucional, bem como dar suportelongo de dois dias de evento, sendo que os espetáculos música, teatro, artes plásticas e da dança. Na impossibilidade
à organização e orientações complementares à temática dasconsistirão em apresentações das escolas certificadas pela deste respaldo, o evento será redimensionado e patrocinado em
palestras. Sugerimos que estes stands disponham de materialUnidança, mescladas por grupos profissionais de renome, primeira instância pela Unidança e seus associados, havendo a

Realização do Evento

Desenvolvimento do evento
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expectativa de retorno financeiro através da arrecadação da bilheteria.

Objetivo: O objetivo deste projeto é inserir no cenário cultural de Belo Horizonte e Minas Gerais um evento que tenha como principal
tema a reciclagem no ensino de vários estilos de dança, assim como a oportunidade de divulgação de trabalhos não profissionais e
história dos estilos de dança apresentados.

Assim sendo, o projeto visa despertar em um publico leigo o interesse na história e em apresentações de dança, além de
se apresentar como uma alternativa de aprimoramento para professores e interessados na área.
Tem-se também como objetivo a realização do evento de entrada gratuita durante os dias de x e x/x/xxxx, ocupando um
privilegiado espaço que engloba teatro, auditórios, espaço para feira cultural, salas de aula entre outros, dentro da estrutura do SESI
Minas.

Justificativa: A Unidança - Associação Mineira de Dança Artística e Acadêmica é uma instituição que reúne 19 das maiores
academias de ensino da dança de Minas Gerais.

A Unidança tem como missão: "divulgar a dança como expressão de arte, cultura e lazer zelando pela sua técnica e 
qualidade de ensino." Baseado nesta premissa nasceu a idéia de realizar um evento onde se pudesse tanto divulgar a dança como
zelar pela sua qualidade de ensino. Fazendo, assim, com que, tanto o publico que não vive o mundo da dança pudesse ter seu 
primeiro contato com um trabalho de qualidade, como artistas renomados e professores de dança pudessem ter um espaço aberto
para reciclagem do ensino e debate sobre a arte da dança.

Com a apresentação final do projeto “1º Unidança Mostra” encerraram-se as ações básicas de reestruturação da Unidança
abordadas a composição deste case.

Apresentação oficial do projeto “1º Unidança Mostra”
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