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ATA DE JULGAMENTO DOS INVOLUCROS N. 1 (PLANO DE

COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA — VIA NÃO IDENTIFICADA) E DE PLANILHA

COM AS PONTUACOES E JUSTIFICATIVAS DO EDITAL DE gCONCORRÉNCIA

N.001/2018, PROCESSO N. 23104028736/2018-17, DA FUNDAÇÃO FUNDAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL. ?

 
AOS VINTE E NOVE dias do mês de OUTUBRO, dO ano de dois mil e dezoitoj às quatorze horas, na

Sala de Reuniões do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Fundaçãoi Universidade Federal

de Mato Grosso do Sul, reuniu-se a submissão técnica de julgamento das piopostas do Edital de

Concorrência n. 001/2018, Processo n. 23104028736/2018-17, Invólucro n. l (Iri’lano de Comunicação

Publicitária —— Via não identificada). Estiveram presentes os membros: Ariane iComineti, titular com

Vínculo com a UFMS; Marcos Paulo da Silva, titular com Vinculo com a UFMS; e Fabiana Annibal

Faria de Oliveira Biazetto, titular sem vínculo com a UFMS. 1. Apresentação das notas e

justificativas para a Proposta A. A proposta técnica foi desclassificada, por desatender o

especificado no Edital: Motivo - Última linha/ parágrafo da página nº 11, a einpresa informa O que

segue: “Na sequência, apresentamos os valores referentes à criação, produçãoie veiculação. No que

tange à criação, estes correspondem a 50% do valor da tabela do SINAPRCÉ)”. Consta no Edital,

Subitem lO.2., Inciso V e IV, alínea “a”: V - Na simulação de que trata O itemi 10.2. IV: a) os preços

de mídia devem ser os de tabela cheia dos veículos. Consta ainda, no Item ilO.7.7. No cálculo da

distribuição dos custos para criação, produção e veiculação da campanha, as licitantes utilizarão como

referencial uma verba de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em conformidade com Briefing. Fica O

período de veiculação e das praças a serem considerados na simulação de mídiia em 15 (quinze) dias.

Com O estabelecimento no Edital, um valor teto, para que todos possam realiziar suas propostas com

base nos mesmos critérios e assim será avaliado, ao informar que O valor deviÍdo está 50% majorado

(menor), ao atualizar O valor na proposta apresentada o teto estabelecido estioura O limite, estando

desclassificado a proposta. 2. Apresentação das notas e justificativas paira a Proposta B. A

proposta técnica foi desclassificada, por desatender O especificado no Editali: Motivo — texto com

“caps lock” ou caixa alta no texto ou título, na expressão “MÍDIAS DIGITAiIS”, página ll, O que

desatende a letra “d” do item 10.4. De acordo com 0 item 10.5. Será desclasisificado a licitante que

descumprir O disposto neste item 10.4. 3. Apresentação das notas e justificaítivas para a Proposta

C. Membro 1: Raciocínio Básico, nota 9, justificativa: A proposta C; apresentaê uma boa compreensão

das características do cliente, citando sua extensão, câmpus, números e hisftórico. Apresenta bom

entendimento da linha de atuação pontuando o ensino gratuito e ide referência para enfrentar os

desnívelamentos econômicos e sociais e O realce dos potenciais locais. Poderiia ter focado um pouco

mais nos processos seletivos da campanha, explanando bem como contribuiriam para O enfrentamento

dos desafios atuais como O combate à evasão, ademais, apresentou um bom conhecimento da

comunicação da Instituição e de seus desafios, bem como dos meios que dispõe atualmente. Estratégia

de Comunicação Publicitária, nota 25, justificativa: A proposta C apresentou rima boa formulação do

conceito “Conquista que faz a diferença”. Captou bem O sentimento de quem qiuer ingressar nO ensino

superior quando cita como fatores relevantes a qualidade do ensino, a existência de pesquisas e o

prestígio que a instituição confere ao egresso no mercado de trabalho. A argumentação mostra que O

conceito pode trazer diversos desdobramentos positivos para a comunicação com OS públicos e a

hierarquização das informações e' interessante para que a mensagem alcance seu Objetivo principal.

Além do conceito principal, o mote “A federal é pra você” também mostra a boa compreensão da

Instituição e seus diversos públicos. Ideia Criativa, nota 22, justificativa: Nas artes a palavra

“diferença” em branco vazado por cima da personagem causa leve estranheza e as peças também

contém elementos bastante comuns a campanhas de outras instituições de ensino. No entanto, a

proposta C trouxe boa adequação aO problema de comunicação especificado e uma campanha que traz

multiplicidade de interpretações favoráveis, cobrindo também segme ?s de público ensejados pela (
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Instituição. 0 mote “A Federal e' pra você” foi bem empregado no sentido de direcionar para o site

onde há mais informações sobre outros processos seletivos e fomento à permanência como bolsas de

estudo. Jingle bastante criativo. Estratégia de Mídia e Não—Mídia, nota 8, justificativa: A proposta C

apresenta um bom embasamento em pesquisas e dados para justificar as inserções de mídia e

investimentos. No texto citou também a mídia nacional com a utilização de mídia programática, porém

não inseriu o valor de investimento, ainda que venha a ser pouco, nas planilhas. Pode ter ocorrido erro

no posicionamento das palavras “internet” e “jornal” no gráfico do tipo pizza, pois os números não

correspondem aos tamanhos de fatia. De maneira geral traz uma boa distribuição de inserções

midiáticas e é interessante ter incluído mais de um site da capital para veiculação das peças. Membro

2: Raciocínio Básico, nota 9, justificativa: O “raciocínio básico” demonstra conhecimento aceitável

das características gerais da UFMS e dos serviços prestados pela instituição. Denota conhecimento da

missão e Visão da universidade e de seu plano de desenvolvimento institucional, o que pauta os

objetivos estratégicos para os próximos anos, entre eles a motivação da campanha. Denota, outrossim,

acuidade aceitável na compreensão do papel da comunicação da UFMS ao mencionar características

de sua estrutura de comunicação social e científica. Do ponto de Vista formal, o texto apresenta alguns

equívocos de digitação. Estratégia de Comunicação Publicitária, nota 23, justificativa: A “estratégia de

comunicação publicitária” demonstra conhecimento aceitável das características da UFMS como

instituição superior pública, cuja existência não se pauta apenas no plano do ensino (a formação

profissional), mas também nos pilares da pesquisa, da extensão e da inovação. Em consonância com o

“raciocínio básico”, denota consistência lógica aceitável e pertinência na argumentação, o que pode ser

verificado na organização da estratégia criativa em níveis de importância. Outrossim, consonante com

o “raciocínio básico”, demonstra acuidade aceitável na compreensão do papel da comunicação da

UFMS, apresentando detalhamento sua estrutura de comunicação social e científica, o que possibilita a

multiplicidade de desdobramentos positivos do conceito da campanha para a comunicação da UFMS

para com seus públicos. Todavia, verifica-se certa restrição na concepção de originalidade do conceito

estabelecido na estratégia, uma vez que abordagens com um slogan semelhante —— “Conquista que faz a

diferença” — podem ser encontradas em outras campanhas do mercado publicitário brasileiro, sem a

característica que marque necessariamente o diferencial da Universidade. Ideia Criativa, nota 23,

justificativa: Em consonância com a “estratégia de comunicação publicitária”, a “ideia criativa”

proposta denota adequação aceitável ao problema específico de comunicação do cliente, contemplando

também de maneira aceitável os preceitos de uma universidade pública, voltada aos jovens, cuja

existência não se pauta apenas no plano do ensino (a formação profissional), mas também nos pilares

da pesquisa, da extensão e da inovação. O planejamento visual apresentado demonstra criação e

produção profissional, que remete a uma organização da mensagem com simplicidade aceitável e

compatibilização da linguagem aos meios propostos também aceitável, com produção de sentido

condizente com as necessidades institucionais disponibilizadas no briefing. Constata-se, todavia, certa

restrição na concepção de originalidade do conceito estabelecido na combinação dos elementos que

constituem as peças, uma vez que abordagens com um slogan semelhante — “Conquista que faz a

diferença” — podem ser encontradas em outras campanhas do mercado publicitário brasileiro, sem a

característica que marque necessariamente o diferencial da Universidade. Estratégia de mídia e de não—

mídia, nota 8, justificativa: A proposta apresenta estatísticas com detalhamento aceitável, o que denota

compreensão dos hábitos de leitura e audição dos segmentos de público prioritários. Demonstra,

todavia, certo desequilíbrio na distribuição dos recursos com base nas características de consumo das

mídias, uma vez que, por exemplo, a midia “jornal”, com estatística de consumo de informação de

apenas 3%, possui destinação orçamentária 24%. Membro 3: Raciocínio Básico, nota 10, justificativa:

Item A, atende o especificado, demonstra conhecer o cliente, cita as cidades onde possui campus e

indica os cursos de graduação, pós—graduação e as atividades extenSão e pesquisa. Item B, atende o

especificado, demonstra conhecer o cliente, cita as cidades onde possui campus e indica os cursos de

graduação, pós-graduação e as atividades extensão e pesquisa. Item C, atende o especificado,

demonstra conhecer o cliente, cita as cidades onde possui campus e indica os cursos de graduação,

pós-graduação e as atividades extensão e pesquisa. Item D, atende o especificado, demonstra conhecer

o papel da Comunicação e o Desafio proposto. Estratégia de Com , iÍCação Publicitária, nota 23,
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justificativa: Item A, atende o especificado, elabora o conceito e faz a defesa. Item B, atende o

especificado, elabora o conceito e faz a defesa. Item C, atende o especificado, elabora o conceito e faz

a defesa. Item D, atende em parte, faz a inclusão como sugestão de veiculação do conteúdo do rádio e

TV na mídia existe do cliente. No entanto, faz a defesa de mídias sociais como o Facebook, Instagram

e Newsletter e não inclui nas peças. Ideia Criativa, nota 25, justificativa: Item A, atende ao

especificado. Item B, atende ao especificado. Item C, atende o especificado, ouve o cuidado na defesa

e na corporificação em cada peça. Item D, atende ao especificado. Item E, atende o especificado,

aplicação nas peças tom azul e não polui. Item F, atende o especificado, a mensagem é de fácil

compreensão. Item G, atende o especificado, ainda sugere a inclusão das peças de rádio e TV nos

veículos próprios de comunicação. Item H, atende o especificado, e ainda sugere a utilização os meios

existentes do cliente rádio e TV. Estratégia de Mídia e de Não-Mídia, nota 10, justificativa: Item A,

atende o especificado. Item B, atende o especificado. Item C, atende o especificado, atinge as regiões

onde possuem campus universitário do cliente. Item D, atende o especificado, sugere a utilização do

spot e vídeo a veiculação do canal próprio. Item E, atende o especificado, sugere a utilização do spot e

vídeo a veiculação do canal próprio. 4. Apresentação das notas e justificativas para a Proposta D.

Membro 1: Raciocínio Básico, nota 7, justificativa: A proposta D apresenta um conhecimento raso

sobre as características gerais do cliente e linhas de atuação, demonstrado com informações sobre os

câmpus e cursos de graduação, sem o aprofundamento da missão e visão da Instituição. Traz, no

entanto, informações sobre a classificação em rankings de graduação e empreendedorismo, uma boa

observação do desafio atual de combate à evasão e a explanação sobre os principais processos

seletivos. Não há muito conteúdo que demonstre a acuidade da compreensão do papel da comunicação

da UFMS. Estratégia de Comunicação Publicitária, nota 20, justificativa: O conceito do proponente D

“Eu fiz a UFMS, agora eu faço a diferença” e o trabalho com egressos e depoimentOs de sucesso são

interessantes, no entanto, por conter elementos comuns a outras instituições de ensino, o sentido pode

já ter sido trabalhado, ainda que parcialmente ou de outra maneira, por outras campanhas publicitárias.

O diferencial estaria no alcance do acadêmico da UFMS, que teria de ser demonstrado de alguma

maneira clara. Como destaque a proposta não foca apenas no jovem, mas nos pais e responsáveis,

inclusive direcionando mensagens e investimentos midiáticos a eles. A riqueza dos desdobramentos

positivos do conceito poderia ser mais bem explanada. Bem observado que os outdoores devem ser

posicionados em frente às escolas. Ideia Criativa, nota 21, justificativa: As peças foram apresentadas

pelo proponente D em ordem diversa da listada no edital, porém se adequam ao problema de

comunicação do cliente e comportam uma boa multiplicidade de interpretações favoráveis. Assim

como já exposto, possui elementos comuns, passíveis de terem sido já trabalhados por outras

instituições. Como destaque, no outdoor foi disponibilizada a informação dos câmpus e o banner para

internet é simples e direto. Apesar de ser um dos intuitos explícitos, a proposta parece dialogar mais

com o público de pais e responsáveis do que com os jovens, comprometendo levemente a cobertura de

públicos ensejada. Estratégia de Mídia e de Não-Mídia, nota 7, justificativa: A proposta D não

apresenta embasamento de pesquisas quanto aos hábitos de consumo de mídia, porém realiza uma

distribuição de investimento midiático condizente com o público-alvo indicado, valorizando os pais e

responsáveis. O investimento maior é em televisão e jornal. De maneira geral a proposta apresentou

inserções em um menor número de veículos, porém desenvolveu a ideia de veicular o VT nos cinemas

e cogitou a distribuição de folderes. O investimento nestas ações, contudo, não foi inserido nas

planilhas de custo da campanha. Membro 2: Raciocínio Básico, nota 7, justificativa: A proposta

apresenta “raciocínio básico” que demonstra um conhecimento aceitável das características gerais da

UFMS e dos serviços prestados pela instituição, mencionando, inclusive, estatísticas que amparam a

compreensão do problema de comunicação colocado na campanha: a dificuldade anterior de

preenchimento da totalidade das vagas nos processos de ingresso da Universidade. Todavia, demonstra

carência na acuidade de compreensão do papel da comunicação da UFMS ao se furtar de mencionar o

detalhamento de sua estrutura de comunicação social e científica. Estratégia de Comunicação

Publicitária, nota 20, justificativa: A proposta demonstra uma “estratégia de comunicação publicitária”

que contempla parcialmente os preceitos de uma universidade pública voltada aos jovens, uma vez que

na formulação do conceito e nos desdobramentos do mesmo para a Corªiiijiicação da UFMS leva em

,
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conta uma temporalidade que remete mais ao passado — “Eu fiz UFMS. Agora faço a diferença” —— em

detrimento do futuro, deslocando parte significativa da atenção da campanha para os pais, o que

denota o significado de tutela. O texto procura justificar a opção, o que faz com relativa consistência

lógica, mas não há como não considerar os efeitos que a produção de sentido decorrente da escolha do

mote causa na limitação da multiplicidade de desdobramentos do conceito para a comunicação da

UFMS com seu público central: os estudantes que buscam independência em suas mais variadas

nuances. Outrossim, em consonância com o “raciocínio básico” apresentado, demonstrar acuidade

limitada no conhecimento da estrutura de comunicação social e científica da UFMS, o que também

compromete a formulação e a descrição dos desdobramentos do conceito para os públicos da

instituição. Ideia Criativa, nota 22, justificativa: Em sintonia com a “estratégia de comunicação

publicitária”, a “ideia criativa” proposta contempla apenas parcialmente os preceitos de uma

universidade pública voltada aos jovens, uma vez que na formulação do conceito e nos

desdobramentos do mesmo para a comunicação da UFMS leva em conta uma temporalidade que

remete mais ao passado -— “Eu fiz UFMS. Agora faço a diferença” — em detrimento do futuro,

deslocando parte significativa da atenção da campanha para os pais, o que denota o significado de

tutela. Tecnicamente e esteticamente, as peças demonstram produção e criação bastante profissional.

Todavia, o mote escolhido compromete a multiplicidade de interpretações favoráveis que comporta,

bem como a cobertura dos segmentos de público ensejada por essas interpretações e os

desdobramentos comunicativos que enseja. Estratégia de mídia e de não-mídia, nota 7, justificativa: A

proposta não apresenta estatísticas detalhadas que denote compreensão apurada dos hábitos de leitura

e audição dos segmentos de público prioritários. Demonstra, outrossim, equilíbrio apenas parcial na

distribuição dos recursos com base nas características de consumo ”das mídias, uma vez que prevê

investimento similar entre a mídia “jornal”, de inserção menor entre o público—alvo, e “televisão”, por

exemplo. Membro 3: Raciocínio Básico, nota 7, justificativa: Item A, atende o especificado em parte,

cita Guia do Estudante como critério avaliação, no caso de Universidade deve ser observado 0

Conceito do MEC. Item B, atende o especificado. Item C, atende o especificado. Item D, atende o

especificado em parte informa da necessidade de comunicação mais não possui acuidade de

compreender o esforço existente na UFMS. Estratégia de Comunicação Publicitária, nota 23,

justificativa: Item A, atende o especificado. Item B, atende o especificado. Item C, atende o

especificado. Item D, atende o especificado em parte, deixou de lado a Rádio, Site e a TV da

Universidade. Ideia Criativa, nota 23, justificativa: Item A, atende o especificado. Item B, atende o

especificado. Item C, atende o especificado. Item D, atende o especificado. Item E, atende o

especificado, em parte, utilizou cor escura prejudicando a interpretação, exceto outdoor que inverteu e

deixou muito fraco a imagem. Item F, atende o especificado. Item G, atende o especificado. Item H,

atende o especificado. Estratégia de Mídia e Não—Mídia, nota 8, justificativa: Item A, atende o

especificado. Item B, atende o especificado. Item C, atende o especificado. Item D, atende o

especificado. Item E, atenderia o especificado, fica prejudicado, pois inclui sugestão não prevista no

edital e ainda possui custo não incluído na planilha: “Campo Grande possui três shoppings com várias

salas de cinema... ao dizer que seria de grande valor para conquistar mais candidatos”. 5.

Apresentação das notas e justificativas para a Proposta E. A proposta técnica foi desclassificada,

por desatender o especificado no Edital: Motivo —— espaço não simples em novo parágrafo na página 3,

o que desatende a letra “fª do item 10.4. De acordo com o item 10.5. Será desclassificado a licitante

que descumprir o disposto neste item 10.4. 6. Constituição das médias das notas. Proposta A:

DESCLASSIFICADA. Proposta B: DESCLASSIFICADA. Proposta C: Raciocínio Básico, nota 9,3. ,?

Estratégia de Comunicação Publicitária, nota 23,7. Ideia Criativa, nota 23,3. Estratégia de Mídia e de irª

Não-Mídia, nota 8,7. Pontuação total: 65. Proposta D: Raciocínio Básico, nota 7. Estratégia de ª,:W

Comunicação Publicitária, nota 21. Ideia Criativa, nota 22. Estratégia de Mídia e de Não-Mídia, nota —

7,3. Pontuação total: 57,3. Proposta E: DESCLASSIFICADA. 7. Verificação para reavaliação. De ª V

acordo com o previsto no item 11.3.4 do edital e Art. 6°, Inciso VII, da Lei 12.232/2010, foi realizado

a reavaliação, no entanto, os critérios objetivos estabelecidos no edital fizeram a avaliação permanecer

como foi realizada, o que possui amparo na própria Lei. 8. Alocação dasmropostas desclassificadas.

Em consonância do o Edital e com a Lei Federal nº 12.232/2010, as profoé‘tas desclassificadas tiveram *“"z j ,

  

   ”'““ “ª ª ( já & (if s » ª nª;

f “ªi ““ Myª/"K" ª».tiª» ' ij , ª;



Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul  
pontuação atribuída a seus quesitos, lançada em planilhas que ficarão acondicionadas em invólucro

fechado e rubricado no fecho pelos membros da subcomissão técnica, prevista no § lº do art. 10 da Lei

Federal n° 12.232/2010, até que expirem os prazos para interposição de recursos relativos a essa fase

da licitação. 9. Entrega da Ata. A subcomissão técnica, fmaliza a primeira Etapa de julgamento,

Invólucro nº 1, não identificado, e após entrega da ATA receberá o Invólucro nº 3, Conjunto de

Informações para serem analisados. Nada mais havendo para ser tratado, encerrou a sessão às quatorze

horas e trinta minutos e, para constar, eu Marcos Paulo da Silva, na qualidade de membro titular,

lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros presentes.

Campo Grande, 29 de outubro de 2018.

 

Ariane Comineti,

Membro com vínculo com a UFMS.

 

Marcos Paulo da Silva,

Membro com Vínculo com a UFMS.
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Fabiana Annibal Faria de Oliveira Blazetto, “Rukiª“ ªªª lªiª/ªdvlâm ? ª ª“ E'“ “ªi» ª V

Membro sem Vínculo com a UFMS.
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