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Justificativa por nota do julgador Ricardo Garcia Bottega

Campanha “Angra, Turista é Rei”

Quesito Raciocínio Básico

Item 1 - A natureza e extensão da ação de comunicação publicitária objeto do Briefing
– Anexo II deste Edital;
Justificativa: Foi atendida plenamente em relação ao briefing

Item 2 - O desafio de comunicação a ser enfrentado pelo Município de Angra dos
Reis; 
Justificativa: Coerência e pertinência em relação ao desafio proposto;

Item 3 - As necessidades de comunicação a serem alcançados em relação ao desafio
de comunicação;
Justificativa: Atendido plenamente

Item 4 - Funções e  papel  do Município  de Angra dos Reis  nos contextos social,
político e econômico;
Justificativa: entendimento claro do cenário proposto.

Item 5 - Da natureza, da extensão e da qualidade das relações do Município de Angra
dos Reis com seus públicos; 
Justificativa: Avaliação  correta  da  qualidade  das  relações  de  Angra  com  seus
diversos públicos de relacionamento.

Item 5 - Das características do Município de Angra dos Reis e das suas atividades
que sejam significativas para a comunicação publicitária.
Justificativa - Conhecimento das características e atividades para desenvolvimento
do raciocínio.

Quesito Estratégia de comunicação publicitária:

Item 1 - A adequação do partido temático e do conceito propostos à natureza do
Município de Angra dos Reis e ao desafio de comunicação a ser enfrentado;
Justificativa: Justifica-se  a  adequação  do  partido  temático  e  do  conceito  em
consonância com o desafio de comunicação.                                      



  
                                                                                                                                

Item 2  - A  consistência  lógica  e  a  pertinência  da  argumentação apresentada em
defesa do partido temático e do conceito propostos;
Justificativa: Argumentos consistentes e lógicos na defesa.

Item  3  - A  riqueza  de  desdobramentos  positivos  do  conceito  proposto  para  a
comunicação do Município de Angra dos Reis com seus públicos;
Justificativa: Tema mostrou-se rico para desdobramentos do conceito proposto com
possibilidade de crescer ainda mais.

Item 4 -  A adequação e a exequibilidade da estratégia de comunicação publicitária
proposta para a solução do desafio de comunicação;
Justificativa: Viabilidade  e  adequação  totalmente  dentro  da  estratégia  de
comunicação publicitária proposta.

Item 5  -  A consistência  lógica  e  a  pertinência  da  argumentação apresentada em
defesa da estratégia de comunicação publicitária proposta;
Justificativa: Contemplados com êxito.

Item  6  -  A  capacidade  de  articular  os  conhecimentos  sobre  a  comunicação  do
Município  de  Angra  dos  Reis,  o  desafio  de  comunicação  a  ser  enfrentado,  seus
públicos, os objetivos, geral e específicos, de comunicação e a verba disponível.
Justificativa: Atendida  satisfatoriamente,  com possibilidade de  aprimoramento em
relação desafios x verba disponível.

Quesito Ideia Criativa

Item 1 - Sua adequação ao problema específico e aos objetivos de comunicação;
Justificativa: Explorou criativamente a proposta do desafio.

Item  2  -  Sua  adequação  à  estratégia  de  comunicação  publicitária  sugerida  pela
licitante;
Justificativa: Criatividade x estratégia em consonância.

Item 3 - Sua adequação ao universo cultural dos segmentos de público-alvo;
Justificativa: Alinhado ao universo cultural dos públicos.

Item 4 - A multiplicidade de interpretações favoráveis que comporta;
Justificativa: Há uma riqueza de possibilidades de interpretações favoráveis.

Item 5 - A originalidade da combinação dos elementos que a constituem;       
                                                                                                                                                                          



Justificativa: Originalidade, pertinência e combinações criativas, com possibilidade
de aprimoramento. 

Item 6 – A simplicidade da forma sob a qual se apresenta;
Justificativa: Claro, podendo ser aprimorado para melhor assimilação.

Item 7 -  Sua pertinência às atividades de comunicação do Município de Angra dos
Reis;
Justificativa: totalmente pertinente às atividades de comunicação.

Item 8 -  Os desdobramentos comunicativos que enseja, conforme demonstrado nos
exemplos de peças e ou material apresentados;
Justificativa: O partido temático enseja desdobramentos muito ricos e foram muito
bem exemplificados nas peças publicitárias.

Item 9 - A exequibilidade das peças e ou do material;
Justificativa: totalmente exequíveis.

Item 10 -  A compatibilidade da linguagem utilizada nas peças e/ ou no material aos
meios e aos públicos propostos.
Justificativa: Linguagem compatível e adequada aos públicos e meios.

Quesito Estratégias de Mídia e Não Mídia:

Item 1 - O conhecimento dos hábitos de consumo de comunicação dos segmentos de
público prioritários;
Justificativa: Demonstrou conhecimento com possibilidade de aprimoramento

Item 2 - A capacidade analítica evidenciada no exame desses hábitos;
Justificativa: Poderia ser mais assertivo na análise

Item 3 - A consistência do plano simulado de distribuição das peças e / ou do material
em relação aos das alíenas “a” e “b”;
Justificativa: Pertinente e consistente a simulação, com ressalvas.

Item 4 - A pertinência, a oportunidade e a economicidade demonstradas no uso dos
recursos  de  comunicação  próprios  do  Município  de  Angra  dos  Reis  indicados  no
briefing;
Justificativa: Satisfatório com possibilidade de aprimoramento.

Item 5 -  A economicidade da aplicação da verba de mídia,  evidenciada no plano
simulado de distribuição das peças e/ ou do material;
Justificativa: Adequado aos desafios propostos e impostos pela verba de mídia em
consonância com a distribuição do plano.



Item 6 - A otimização da mídia segmentada, alternativa e de massa;
Justificativa: Balanço entre mídia segmentada x alternativa x massa

Quesito Capacidade de Atendimento

Item 1 -  O porte e a tradição dos clientes atuais da licitante e o conceito de seus
produtos e serviços no mercado;
Justificativa: Portfólio  de  clientes  plenamente  satisfatório  em  acordo  com  seus
posicionamentos.

Item 2 - A experiência dos profissionais da licitante em atividades publicitárias;
Justificativa: experiência devidamente comprovada e avaliada.

Item 3 -  A adequação das qualificações e das quantificações desses profissionais à
estratégia de comunicação publicitária  implementada pelo Município de Angra dos
Reis;
Justificativa: Atende satisfatoriamente o item, com possibilidade de evolução.

Item 4 - A adequação das instalações, da infraestrutura e dos recursos materiais que
estarão à disposição da execução do contrato;
Justificativa: Atende totalmente às exigências.

Item 5 - A operacionalidade do relacionamento entre o Município de Angra dos Reis e
a licitante, esquematizado na proposta;
Justificativa: Parcialmente atendido

Item 6 - A relevância e a utilidade das 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  do  Município  de  Angra  dos  Reis,  sem  ônus
adicional, durante a vigência do contrato.
Justificativa: Atendeu com êxito todas as questões colocadas.

Quesito Repertório

Item 1 –  A ideia criativa e sua pertinência ao problema que a licitante se propôs a
resolver;
Justificativa: Executou com criatividade e originalidade.

Item 2 - A qualidade da execução e do acabamento da peça e/ ou material;
Justificativa: Materias qualificados e muito bem apresentados.

Item 3 - A clareza da exposição das informações prestadas. 
Justificativa: Clareza, objetividade e conteúdo adequado.



Quesito Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação

Item 1 – A evidência de planejamento publicitário;

Justificativa: Estratégia coerente e assertiva.                                                   

Item 2 - A consistência das relações de causa e efeito entre problema e solução;
Justificativa: Entendimento lógico do problema x solução com êxito

Item 3 - A relevância dos resultados apresentados;
Justificativa: Plenamente satisfatório com relevância dos resultados

Item 4 - A concatenação lógica da exposição;
Justificativa: Não em sua totalidade, mas com boa lógica.

Justificativa por nota do julgador Ricardo Garcia Bottega

CAMPANHA ANGRA DOS ENCANTOS

Quesito Raciocínio Básico

Item 1 - A natureza e extensão da ação de comunicação publicitária objeto do Briefing
– Anexo II deste Edital;
Justificativa: Parcialmente contemplado em relação ao briefing. É uma boa ação de
comunicação dentro do raciocínio.

Item 2 - O desafio de comunicação a ser enfrentado pelo Município de Angra dos
Reis; 
Justificativa: Coerência e pertinência em relação ao desafio proposto.

Item 3 - As necessidades de comunicação a serem alcançados em relação ao desafio
de comunicação;
Justificativa: Totalmente contemplado.

Item 4 - Funções e  papel  do Município  de Angra dos Reis  nos contextos social,
político e econômico;
Justificativa: entendimento parcial do cenário proposto

Item 5 - Da natureza, da extensão e da qualidade das relações do Município de Angra
dos Reis com seus públicos; 
Justificativa: Avaliação  precisa  da  qualidade  das  relações  de  Angra  com  seus
diversos públicos.

Item 6 - Das características do Município de Angra dos Reis e das suas atividades
que sejam significativas para a comunicação publicitária;



Justificativa: Conhecimento das características e atividades para desenvolvimento
do raciocínio.

Quesito Estratégia de comunicação publicitária:

Item 1 - A adequação do partido temático e do conceito propostos à natureza do
Município de Angra dos Reis e ao desafio de comunicação a ser enfrentado;
Justificativa: Adequação parcial do partido temático e do conceito em consonância
com o desafio de comunicação.

Item 2  - A  consistência  lógica  e  a  pertinência  da  argumentação apresentada em
defesa do partido temático e do conceito propostos;
Justificativa: Argumentos ainda inconsistentes na defesa.

Item  3  - A  riqueza  de  desdobramentos  positivos  do  conceito  proposto  para  a
comunicação do Município de Angra dos Reis com seus públicos;
Justificativa: Tema mostrou-se bom para desdobramentos do conceito proposto com
possibilidade de crescer ainda mais.

Item 4 -  A adequação e a exequibilidade da estratégia de comunicação publicitária
proposta para a solução do desafio de comunicação;
Justificativa: Viabilidade  e  adequação  totalmente  dentro  da  estratégia  de
comunicação publicitária proposta.

Item 5  -  A consistência  lógica  e  a  pertinência  da  argumentação apresentada em
defesa da estratégia de comunicação publicitária proposta;
Justificativa: Contemplados com êxito. Consistência lógica e pertinência.

Item  6  -  A  capacidade  de  articular  os  conhecimentos  sobre  a  comunicação  do
Município  de  Angra  dos  Reis,  o  desafio  de  comunicação  a  ser  enfrentado,  seus
públicos, os objetivos, geral e específicos, de comunicação e a verba disponível;
Justificativa: Atendida  satisfatoriamente,  com possibilidade de  aprimoramento em
relação desafios x verba disponível.

Quesito Ideia Criativa

Item 1 - Sua adequação ao problema específico e aos objetivos de comunicação;
Justificativa: Mostrou-se parcialmente adequado ao desafio de comunicação.



Item  2  -  Sua  adequação  à  estratégia  de  comunicação  publicitária  sugerida  pela
licitante;
Justificativa: Adequado à estratégia de comunicação.

Item 3 - Sua adequação ao universo cultural dos segmentos de público-alvo;
Justificativa: Mostrou-se adequado aos segmentos de público.

Item 4 - A multiplicidade de interpretações favoráveis que comporta;
Justificativa: Há uma riqueza de possibilidades de interpretações favoráveis.

Item 5 - A originalidade da combinação dos elementos que a constituem;
Justificativa: Originalidade, pertinência e combinações criativas.

Item 6 – A simplicidade da forma sob a qual se apresenta;
Justificativa: Claro, objetivo e de fácil assimilação, mas sem brilho criativo.

Item 7 -  Sua pertinência às atividades de comunicação do Município de Angra dos
Reis;
Justificativa: totalmente pertinente dentro da ideia criativa.

Item 8 -  Os desdobramentos comunicativos que enseja, conforme demonstrado nos
exemplos de peças e ou material apresentados;
Justificativa: O partido temático enseja desdobramentos muito ricos e foram muito
bem exemplificados nas peças publicitárias. 

Item 9 - A exequibilidade das peças e ou do material;
Justificativa: Totalmente exequíveis.

Item 10 -  A compatibilidade da linguagem utilizada nas peças e/ ou no material aos
meios e aos públicos propostos.
Justificativa: Linguagem compatível e adequada aos públicos e meios.

Quesito Estratégias de Mídia e Não Mídia:

Item 1 - O conhecimento dos hábitos de consumo de comunicação dos segmentos de
público prioritários;
Justificativa: Demonstrou conhecimento parcial, necessitando de aprimoramento

Item 2 - A capacidade analítica evidenciada no exame desses hábitos;
Justificativa: Poderia ser mais assertivo na análise.



Item 3 - A consistência do plano simulado de distribuição das peças e / ou do material
em relação aos das alíenas “a” e “b”;
Justificativa: Poderia ser mais consistente.

Item 4 - A pertinência, a oportunidade e a economicidade demonstradas no uso dos
recursos  de  comunicação  próprios  do  Município  de  Angra  dos  Reis  indicados  no
briefing;
Justificativa: Satisfatório com possibilidade de aprimoramento.

Item 5 -  A economicidade da aplicação da verba de mídia,  evidenciada no plano
simulado de distribuição das peças e/ ou do material;
Justificativa: Coerente com os desafios propostos e impostos pela verba de mídia
em consonância com a distribuição do plano.

Item 6 - A otimização da mídia segmentada, alternativa e de massa;
Justificativa: Boa  relação  entre  mídia  segmentada  x  alternativa  x  massa,  com
ressalva.

Quesito Capacidade de Atendimento

Item 1 -  O porte e a tradição dos clientes atuais da licitante e o conceito de seus
produtos e serviços no mercado;
Justificativa: Portfólio de clientes satisfatório em acordo com seus posicionamentos.

Item 2 - A experiência dos profissionais da licitante em atividades publicitárias;
Justificativa: experiência comprovada e avaliada.

Item 3 -  A adequação das qualificações e das quantificações desses profissionais à
estratégia de comunicação publicitária  implementada pelo Município de Angra dos
Reis;
Justificativa: Atende satisfatóriamente o ítem, com possibilidade de evolução.

Item 4 - A adequação das instalações, da infraestrutura e dos recursos materiais que
estarão à disposição da execução do contrato;
Justificativa: Atende totalmente às exigências.

Item 5 - A operacionalidade do relacionamento entre o Município de Angra dos Reis e
a licitante, esquematizado na proposta;
Justificativa: A agência atendeu parcialmente às exigências.

Item 6 - A relevância e a utilidade das 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  Município  de  Angra  dos  Reis,  sem  ônus
adicional, durante a vigência do contrato.
Justificativa: Atendeu parcialmente todas as questões colocadas.



Quesito Repertório

Item 1 –  A ideia criativa e sua pertinência ao problema que a licitante se propôs a
resolver;
Justificativa: Boa  criatividade  e  nível  de  originalidade,  com  possibilidade  de
evolução.

Item 2 - A qualidade da execução e do acabamento da peça e/ ou material;
Justificativa: Materias parcialmente qualificados e apresentados.

Item 3 - A clareza da exposição das informações prestadas. 
Justificativa: Clareza, objetividade e conteúdo parcialmente adequados ao desafio.

Quesito Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação

Item 1 – A evidência de planejamento publicitário;
Justificativa: Estratégia coerente e assertiva, mas com ressalva.

Item 2 - A consistência das relações de causa e efeito entre problema e solução;
Justificativa: Entendimento lógico do problema x solução com ressalvas.

Item 3 - A relevância dos resultados apresentados;
Justificativa: Parcialmente satisfatório o relato de soluções apresentadas

Item 4 - A concatenação lógica da exposição;
Justificativa: Atendido plenamente na lógica de exposição.

Justificativa por nota do julgador Ricardo Garcia Bottega

CAMPANHA “ANGRA É DIFERENTE”

Quesito Raciocínio Básico
Item 1 - A natureza e extensão da ação de comunicação publicitária objeto do Briefing
– Anexo II deste Edital;
Justificativa: A ação de comunicação proposta tem algumas limitações em relação
ao objeto do briefing. Não surpreende.

Item 2 - O desafio de comunicação a ser enfrentado pelo Município de Angra dos
Reis; 
Justificativa: Entendimento ao desafio proposto com ressalvas.

Item 3 - As necessidades de comunicação a serem alcançados em relação ao desafio
de comunicação.



Justificativa: Contemplado.

Item 4 - Funções e  papel  do Município  de Angra dos Reis  nos contextos social,
político e econômico;
Justificativa: Entendimento do cenário proposto.

Item 5 - Da natureza, da extensão e da qualidade das relações do Município de Angra
dos Reis com seus públicos; 
Justificativa: Avaliação coerente das relações de Angra com seus diversos públicos.

Item 5 - Das características do Município de Angra dos Reis e das suas atividades
que sejam significativas para a comunicação publicitária.Justificativa: Conhecimento das

características e atividades para desenvolvimento do raciocínio.            

Quesito Estratégia de comunicação publicitária:

Item 1 - A adequação do partido temático e do conceito propostos à natureza do
Município de Angra dos Reis e ao desafio de comunicação a ser enfrentado;
Justificativa: Adequação  parcial  do  partido  temático  e  do  conceito  refletindo
diretamente na elaboração da campanha.

Item 2  - A  consistência  lógica  e  a  pertinência  da  argumentação apresentada em
defesa do partido temático e do conceito propostos;
Justificativa: Argumentos ainda inconsistentes na defesa.

Item  3  - A  riqueza  de  desdobramentos  positivos  do  conceito  proposto  para  a
comunicação do Município de Angra dos Reis com seus públicos;
Justificativa: Tema mostrou-se bom para desdobramentos do conceito proposto com
necessidade de aprimoramentos.

Item 4 -  A adequação e a exequibilidade da estratégia de comunicação publicitária
proposta para a solução do desafio de comunicação;
Justificativa: Viabilidade  e  adequação  totalmente  dentro  da  estratégia  de
comunicação publicitária proposta.

Item 5  -  A consistência  lógica  e  a  pertinência  da  argumentação apresentada em
defesa da estratégia de comunicação publicitária proposta;
Justificativa: Contemplado na relação lógica x pertinência

Item  6  -  A  capacidade  de  articular  os  conhecimentos  sobre  a  comunicação  do
Município  de  Angra  dos  Reis,  o  desafio  de  comunicação  a  ser  enfrentado,  seus
públicos, os objetivos, geral e específicos, de comunicação e a verba disponível;
Justificativa: Atendida  satisfatoriamente,  com possibilidade de  aprimoramento em
relação desafios x verba disponível.



Quesito Ideia Criativa

Item 1 - Sua adequação ao problema específico e aos objetivos de comunicação;
Justificativa: Mostrou-se parcialmente adequado ao desafio proposto.

Item  2  -  Sua  adequação  à  estratégia  de  comunicação  publicitária  sugerida  pela
licitante;
Justificativa: Mostrou-se parcialmente adequado.

Item 3 - Sua adequação ao universo cultural dos segmentos de público-alvo;
Justificativa: Mostrou-se adequado

Item 4 - A multiplicidade de interpretações favoráveis que comporta;           
Justificativa: O desafio proposto não foi totalmente contemplado, há inconsistência
no material apresentado.

Item 5 - A originalidade da combinação dos elementos que a constituem;
Justificativa: o objetivo foi parcialmente alcançado.

Item 6 – A simplicidade da forma sob a qual se apresenta;
Justificativa: Claro, objetivo e de fácil assimilação.

Item 7 -  Sua pertinência às atividades de comunicação do Município de Angra dos
Reis;
Justificativa: Totalmente pertinente às atividades de comunicação.

Item 8 -  Os desdobramentos comunicativos que enseja, conforme demonstrado nos
exemplos de peças e ou material apresentados;
Justificativa: O  partido  temático  enseja  bons  desdobramentos  que  foram
exemplificados nas peças publicitárias.

Item 9 - A exequibilidade das peças e ou do material;
Justificativa: São exequíveis as peças e materiais.

Item 10 -  A compatibilidade da linguagem utilizada nas peças e/ ou no material aos
meios e aos públicos propostos.
Justificativa: Linguagem compatível e adequada aos públicos e meios.

Quesito Estratégias de Mídia e Não Mídia:

Item 1 - O conhecimento dos hábitos de consumo de comunicação dos segmentos de
público prioritários;



Justificativa: Demonstrou  conhecimento,  mas  poderia  ser  mais  claro  em  sua
apresentação.

Item 2 - A capacidade analítica evidenciada no exame desses hábitos;
Justificativa: Poderia ser mais assertivo na análise.

Item 3 - A consistência do plano simulado de distribuição das peças e / ou do material
em relação aos das alíenas “a” e “b”;
Justificativa: Atende plenamente

Item 4 - A pertinência, a oportunidade e a economicidade demonstradas no uso dos
recursos  de  comunicação  próprios  do  Município  de  Angra  dos  Reis  indicados  no
briefing;
Justificativa: Satisfatório com possibilidade de aprimoramento. 

Item 5 -  A economicidade da aplicação da verba de mídia,  evidenciada no plano
simulado de distribuição das peças e/ ou do material;                                    
Justificativa: Coerente com os desafios propostos e impostos pela verba de mídia
em consonância com a distribuição do plano.

Item 6 - A otimização da mídia segmentada, alternativa e de massa.
Justificativa: Satisfatório na relação mídia segmentada x alternativa x massa.

Quesito Capacidade de Atendimento

Item 1 -  O porte e a tradição dos clientes atuais da licitante e o conceito de seus
produtos e serviços no mercado; 
Justificativa: Portfólio de clientes em acordo com seus posicionamentos.

Item 2 - A experiência dos profissionais da licitante em atividades publicitárias; 
Justificativa: Experiência comprovada e avaliada.

Item 3 -  A adequação das qualificações e das quantificações desses profissionais à
estratégia de comunicação publicitária  implementada pelo Município de Angra dos
Reis;
Justificativa: Pouco satisfatório. 

Item 4 - A adequação das instalações, da infraestrutura e dos recursos materiais que
estarão à disposição da execução do contrato;
Justificativa: Atende parcialmente às exigências.

Item 5 - A operacionalidade do relacionamento entre o Município de Angra dos Reis e
a licitante, esquematizado na proposta;
Justificativa: A agência atendeu às exigências, necessitando de aprimoramento.



Item 6 - A relevância e a utilidade das 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  Município  de  Angra  dos  Reis,  sem  ônus
adicional, durante a vigência do contrato.
Justificativa: Atendeu parcialmente todas as questões colocadas. 

Quesito Repertório

Item 1 –  A ideia criativa e sua pertinência ao problema que a licitante se propôs a
resolver;
Justificativa: Boa criatividade e pouca originalidade

Item 2 - A qualidade da execução e do acabamento da peça e/ ou material;
Justificativa: Materias bem apresentados, mas faltou brilho criativo.

Item 3 - A clareza da exposição das informações prestadas; 
Justificativa: Clareza, objetividade e conteúdo não comprometem o portfólio.     

Quesito Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação

Item 1 – A evidência de planejamento publicitário;
Justificativa: Alguns relatos/cases onde o planejamento publicitário fez a diferença.

Item 2 - A consistência das relações de causa e efeito entre problema e solução;
Justificativa: Entendimento lógico do problema x solução com ressalvas.

Item 3 - A relevância dos resultados apresentados;
Justificativa: Satisfatório ao apresentar os resultados, mas com ressalvas.

Item 4 - A concatenação lógica da exposição.
Justificativa: Atendido parcialmente na lógica exposta.


