SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Bíasil

ATA DA I' REUNIÃO DA SUBCOMISSÃO TÉCNICA
CONCORRÊNCIA PUBLICA N' 1/2019

CAU/BR

Aos dezessetedias de janeiro de dois mil e vinte, às nove horas, na salade reuniãodo Conselhode
Arquitetura e Urbanismo do Brasil -- CAU/BR, localizadano Setor Comercial Sul, Quadra2, Bloco
"C';. salas401 a 409, reuniram-seos membrosda SubcomissãoTécnica da ConcorrênciaPública N'
1/2019,Davi Fernandesde Frestas,Lana Cristina do Carmo e Leonardo Maciel CastelãoBranco, para
avaliar as propostas apresentadas no Invólucro N'l da Concorrência supracitada.

Após recebidos os envelopes da Comissão Permanente de Licitação (CPL), foi verificada a existência de
ll (onze) envelopes, os quais foram numerados. Antes de proceder à análise das propostas técnicas, a
Subcomissão definiu a metodologia de análise, optando pela análise de um subquesito por vez, de cada
proposta, ao invés da análise integral sequencial das propostas

Vale ressaltar que todos os julgamentos feitos por esta SubcomissãoTécnica foram feitos de acordo
com o determinadono edital de Conconência 1/2019 e pela lei 12.232/2010,que dispõe sobre as
normas gerais para licitação e contratação pela administração pública de serviços de publicidade
prestados por intermédio de agências de propaganda e dá outras providências.

A Subcomissão analisou o Subquesito "Raciocínio Básico", do "Plano de Comunicação Publicitária" de

4 (quatro) propostas:
Proposta Ol: Indivíduos, comunidades e espaços

Foi exitosa em trabalhar os dados que já estavam dispostos para as licitantes, .além de ter buscada
informações relevantes e que não foram fornecidas no briefing, demonstrando capacidade de pesquisa.
Não cometeu erros em seus dados e informativos e se mostrou conhecedora da atual imagem, posição e
função do Conselho.

Proposta 02: O valor de uma procissão
Demonstrou desconhecimento em relação à profissão regulamentada pelo CAU de Arquiteto e
Urbanista, além de não aprofundar a análise da qualidade das relações do conselho com seus públicos,
do desafio e do objetivo de comunicação a serem alcançados pelo CAU/BR.

Proposta 03: Com arquiteto e Urbanista é outro nível
Discorreu bem sobre a natureza e a extensão das necessidadesdo CAU/BR, assim como o que deve ser
alcançado para a melhoria de sua posição nos meios de comunicação e na sociedade, porém cometeu

alguns erros em afirmar que o prometode Brasília foi elaborado unicamente por Oscar Niemeyer,
quando, na verdade, é de autoria de Lucio Costa em quase sua totalidade.
Proposta 04 Valorizar sua liberdade
O texto apresentadopela licitante foge às especificaçõesdo briefing, contém erros de informações
graves como a vinculação do CAIJ ao Ministério da Economia, e apresentou dados confusos. E de
extremaprolixidade dificultando a análise dos itens previstos no edital.
Após a análisedess!):popostas a reunião foi suspensapara ser retomada no dia 24/01/2020
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ATA DA 2' REUNIÃO DA SUBCOMISSÃOTÉCNICA - CAU/BR
CONCORRÊNCIA PÜBLICA N' 1/2019
Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, às dez horas, na sala de reuniãodo
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CAU/BR, localizada no Setor Comercial Sul, Quadra
2. Bloco "C", salas 401 a 409, reuniram-se os membros da Subcomissão Técnica da Concorrência
Pública N' 1/2019, Davi Fernandes de Frestas, Lana Cristina

do Calmo e Leonardo Maciel Castelão

Branco, para avaliar as propostas apresentadasno Invólucro N'l da Concorrência supracitada.

Dando prosseguimentoaos trabalhos, a Subcomissãoanalisou o subquesito "Raciocínio Básico", do
"Plano de Comunicação Publicitária"

das 7 (sete) propostas remanescentes:

Proposta05: #bonsprojetos
A licitante se mostra conhecedorado CAU/BR e de sua função, fez bons apontamentos sobre os
problemas do urbanismo e o crescimento descontrolado atual, porém cometeu vários erros ortográficos,
o que, de certa forma, por ter sido apresentadasem o devido cuidado, gera desconfiança em um trabalho
mais proHlssional. Também informou certos detalhes sem respaldo e coerência, caracterizando certo
achismo.

Proposta 06: Com um arquiteto, seusonho ganha vida
Leitura de difícil compreensão,com problemasde concordânciae raciocínio. A ]icitante se mostra
conhecedora em apenasparte da anualsituação da arquitetura e urbanismo no país, peca em informações
aparentementefomentadas no achismo, comete erros conceituais e apresentoudados desnecessáriosque

não acrescentamà leitura. Não elaboroutudo o que foi pedido, além de desconhecera naturezado
orgao
Proposta 07: Projetar

qualidade de vida

Licitante tem texto coeso,estruturadoe deu informações positivas sobre como resolver a problemática
atual. Os pontos da campanhademonstrarambom conhecimento do papel do CAU/BR. Discorreu bem
sobre as informações pedidas, embora não tenha abarcada todo o conteúdo pedido no briefing. Errou
sobre o licença do arquiteto e urbanista que era emitida antes do CAU/BR e cometeu alguns erros de
concordância, tornando, por vezes, o texto confuso e até mesmo errado.
Proposta 08: Nesta profissão, um sonho torna muitos outros realidade
A licitante não discorreu bem sobre o verdadeiro desafio do CAU/BR a ser enfrentado, bem como sobre
o contexto económico. Houve também um pouco de achismo. Fez um raciocínio lógico muito bom,
embora repetitivo, de como a marca CAU/BR deve ser lembrada. Fez comentários sobre o dever de se
evitar as fakes news relacionadasà marca. A compreensãodo contexto social da profissão,pela
licitante, mostrou-se limitada.

Proposta 09: Com arquitetura e Urbanismo tudo fica melhor
O texto, com tom jornalístico aparentando,por vezes,o formato clipping, possuiperíodoslongos que
comprometem a compreensão do sentido do que se quer dizer. Apresentou propostas de como melhorar

a visibilidade do CAU/BR na sociedade,mas não mostrou a relaçãoefetiva com seus públicos. No
entanto, fugiu ao tema da característica do trabalho do arquiteto, quando focou quase que
exclusivamente na questão habitacional. Demonstrou confusão da origem da discussão acerca da
destinação da ATHIS. Falou sobre a problemática das moradias e a consequência da falta do prometonas

obras. Adentrou no contexto económicoe histórico e foi feliz em sua dissertação,porém errou ao
apresentaro CAU/BR no feminino. Vale acrescentarque mostrousuasideiascom um viés um pouco
populista em suas defesas e propostas
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Proposta 10: Cidade, um lugar de todos
A licitante, em sua apresentação geral, fugiu ao tema pedido, recorrendo a metáforas poéticas,

alongando-sesobre questõesda cidade sem relaciona-las com o papel do CAIJ. Lembrou de detalhes
históricos acerca da profissão. Recorre ao tom político de forma poética, estendendo-sesobre o passado,
dando sugestõesde solução para o futuro de uma forma muito genérica. Apresentou uma proposta de
melhorar a efetividade e a visibilidade do CAU/BR, mas não se aprofundou sobre ela. Além disso, não
apresentouo contexto económico e político atual, pedidos pelo edital. Usou de frases de impacto que
não traduziam, necessariamente,uma mensagem.Tampouco apresentoua relação do CAU com seus
públicos. Foi rasa ao apresentaro CAU e não discorreu sobre os desafios de comunicação a serem
enfrentados.

Proposta 11: Seu bem estar, nossomelhor projeto
Seu texto traz a contextualizaçãoda importância da arquiteturapara a humanidadebaseando-se
em
frases de grandes arquitetos e na história de como surgiram as nossas moradas.Não apresentouo
contexto político e económico, pedidos no edital. Trouxe informações sobre o papel do arquiteto e
urbanistana sociedade,utilizando, inclusive, dados de uma pesquisaDatafolha. Mas, ao dispor sobre a
posiçãodo CAU/BR e outros itens pedidos no briefing, foi muito breve. Foi feliz na descriçãodos
públicos a serem alcançados.E disconeu sobre como trabalhar a publicidade a fim de melhorar a
imagem do CAU/BR e diminuir a distância da instituição com a sociedade. No entanto, foi raso ao falar
do contexto da criação do CAU. Fala do objetivo da campanha - valorização e qualidade do exercício da
profissão e dos elementos a serem elencados no desafio de comunicação, mas não diz como enfrentar
esse desafio.

Após a análise dessaspropostas, a reunião foi suspensapara ser retomada no dia 14/02/2020

Membros da Subcomis
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ATA DA 3' REUNIÃO DA SUBCOMISSÃOTÉCNICA- CAU/BR
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N' 1/2019
Aos catorze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às onzehoras, na sala de reunião do Conselho
de Arquitetura e Urbanismo do Brasil -- CAU/BR, localizada no Setor Comercial Sul, Quadra 2, Bloco
"C". salas 401 a 409, reuniram-se os membros da SubcomissãoTécnica da Concorrência Pública N'
1/2019. Davi Fernandesde Freitas, Lana Cristina do Carmo e Leonardo Maciel Castello Branco, para
avaliar aspropostasapresentadasno Invólucro N'l da Concorrência supracitada.
A subcomissão concluiu que os três subquesitos restantes (Estratégia de Comunicação Publicitária, Ideia
Criativa e Estratégia de Mídia e Não Mídia) deveriam ser analisados conjuntamente, por proposta.
Foram analisados todos os textos apresentados pelas licitantes, bem como as peças elaboradas e também

as planilhas com a destinação das verbas para a campanha. Também analisou-se, quando foi o caso, as

propostasdas licitantesde acrescentar,
na Ideia Criativa, mais peçasque não haviam sido
corporificadas.

PROPOSTA Ol: INDIVIDUOS, COMUNIDADES, ESPAÇOS

- Boa amarração da tríade Comunidade, Indivíduo e Espaço;
Boa descrição do conceito da campanha;

Visou inicialmente hábitos de consumo de mídia da categoria; depois,fez uma reparaçãoretomandoa
importância da sensibilização da sociedadepara a importância da profissão no contexto do tema da
campanha.

Foi feliz em criar um selo e em definir toda a estratégiacom base no conceito principal, que é
"Indivíduos, Comunidades e Espaços", bem como na apresentação de elementos que fortaleceram a

mensagema qual apelidaramde "tríade". Foram uln pouco repetitivos em suasmensagens,mas, no
geral, Hlzeramuma boa descrição do conceito da campanha.Mencionou por alto e genericamentesem
dizer exatamenteas mídias utilizadas, as quais, possivelmenteem parte, serão mostradasna ideia
criativa e estratégiade mídia e não mídia.
Ideia Criativa
Texto bem explicitado de cada peça da campanha
Relação de todas as peças

Apresentou bónus que propõe fazer um mosaico no Instauram bem como uma ação no WhatsApp
Cinema, aeroporto (parlamentares e formadores de opinião)
Pré-rola para Youtube
Sobre o texto de apresentação das peças:

Foi extremamente feliz ao detalhar as peças e como serão aplicadas, inclusive sobre os s/oríei do
Instagram, que somem depois de 24h e como recoloca-los de volta online. Listou formas de utilização
do vídeo a ser feito, incluindo mídia indoor e cinema, além de TV. Também foi específicosobre o
objetivo dos spots de rádio e sobre em quais veículos utiliza-los. Consideramosinteressantea proposta
e criação de podcasts.Também foram incluídas novidades extras, tais como um totem com o vídeo
produzido, no aeroporto de Brasília, e ainda boletins de trânsito que serão veiculados como extra no
youtube com preroll, capa de Facebook animada, podcast com 10 episódios e outros.
Sobre as peças
l
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Extremamente bem feitas. Layout bem organizado, sem poluição visual. Pattem de cores combina entre
si e com a identidade do CAU/BR. Selo criado é oval com dimensões e progressividades angulares
orgânicas.

Estratégia de Mídip e Não Média
Planilhas bem detalhadas
Prevalência do meio digital

Streaming: consumo de conteúdo sob demanda
- Bom panorama do público conectado
- Detalhamento do impacto das redes-audiência

de arquitetura
e
Estratégia digital: novembro e dezembro, mostrando a funçãodo pronlssional
urbanismo
Cartazes na sede do CAU/BR e dos CAU/UF

Apresentaçãocomeça com a priorização regional das peças. Repete de forma generalizadaas peças

apresentadas
no subquesito
Ideia Criativae, mais à frente,lista as emissoras
de tv, seuscanaise
programasde rádio que serãoutilizados. Cita a veiculaçãode painéis e totens no aeroportoJK, de
Brasília. Defendeu o uso do meio Internet, dos canais de streaming, das redes sociais e do podcast como

meio de propagaçãode mídia. Sugeriu o uso do WhatsApp baseadono cadastrodo CAU. E apresentou
dados conflitantes sobre a porcentagem de uso do aplicativo entre a população. Pls bem elaboradas e
carretas
rre

PROPOSTA 02: O VALOji DE UMA PROFISSÃO
Estratégia de Comunicação
Texto fraco e pueril
Estratégia muito simplista
Dividiu em duas a profissão: arquiteto e urbanista
Partido temático fraco
Texto de difícil fluência e entendimento, excessivo uso de barras "/", pueril, confuso e não conclui todos
os raciocínios. Dividiu a profissão em duas. Arrastou-se sobre o que se pediu no edital de forma quase
reprodutiva e não teve, ao nosso ver, uma efetiva forma de estratégia.

Ideia Criativa
Especificou bem as médias a serem usadas e detalhou o que espera do resultado de cada mídia, no
entanto, apresentouargumentos de maneira repetitiva e óbvia;
Partido temático fraco, o que comprometeu a qualidade das peças
Proposta de ação nas revistas aeroportuárias interessante
Peças escuras, dão ideia de desmoronamento
- Peças não diversificam forma de apresentar a Ideia Criativa, o tema da campanha, usando exemplos de

arquitetos que são conhecidos apenasno meio profissional
- Estratégia não eficiente para tornar a profissão conhecida pela sociedade
Sobre o texto de apresentação das peças:

Mostra conhecimento sobre os tipos de médiasdigitais apresentadose defende de forma insatisfatória as
são insatisfatórias. Defendeu o uso de revista para a mídia aeroportuária, o uso
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da TV e outras plataformas de vídeo e cinema. Também comentou sobre algumas parcerias e recursos

próprios, masnada muito abrangente.
Sobreas peças:
Mal executadas,escuras, poluídas e sujas, ao tentar trazer a ideia de algo clássico e velho. Fontes
handscript de difícil leitura. Passaa ideia de desmoronamento.

Demonstrou amplo conhecimento sobre novas mídias, principalmente a digital
Não apresentouproposta para TV aberta, o que é coerente com sua proposta
Estratégia de divulgação em revistas aeroportuárias é boa
Estratégia para divulgação no cinema é um diferencial
Reproduziu parcialmente o que foi pedido no edital e não especificou, em alguns dos gráficos, a unidade

de medida. Também não informou a fonte de alguns dados, deixando a análise confusa. Porém
demostrou uma forma de pensar mais moderna e contemporânea, condizente com a época no que diz
respeito ao uso das médias e suas inserções. Demonstrou desconhecimento acerca da finalidade do
Portal da Transparência. Fez confusão com alguns quadros da PI.

Após a análise dessas propostas, a reunião foi suspensa para ser retomada no dia 18/02/2020.

e Concorrência Pública N'1/20 19

Dava FéÉnzandJ

de Freitas

Lana Cristina do Calmo

Leonardo Maciel Castelão Branco
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ATA DA 4' REUNIÃO DA SUBCOMISSÃOTÉCNICA - CAU/BR
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N' 1/20 19
Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às dez horas e trinta minutos, na sala de
reunião do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil -- CAU/BR, localizada no Setor Comercial
Sul, Quadra2, Bloco "C", salas401 a 409, reuniram-seos membrosda Subcomissão
Técnica da
Conconência Pública N' 1/2019, Dava Fernandesde Freitas, LamaCristina do Carmo e Leonardo Maciel
Castello Branco, para avaliar as propostas apresentadas no Invólucro N'l da Concorrência supracitada.

A subcomissão prosseguiu a análise dos subquesitosEstratégia de Comunicação Publicitária Ideia
Criativa e Estratégia de Mídia e Não Mídia das propostas 3, 4 e 5.
Foram analisados todos os textos apresentadospelas licitantes, bem como as peças elaboradas e também
as planilhas com a destinação das verbas para a campanha. Também analisou-se, quando foi o caso, as

propostasdas licitantesde acrescentar,
na Ideia Criativa, mais peçasque não haviam sido
corporificadas.

PROPOSTA 03: COM ARQUITETO E URBANISTA E OUTRO NÍVEL

Título da campanha piegas;

Uso de lugar-comum: 'uma boa ideia é como um vírus contagiante'
Não fala da viabilidade

da execução da campanha, apesar de apresentarpartido temático com

propriedade;
- Boa visão geral do CAU e do público para quem quer falar.

Consideramoso título da campanhapobre. Erros de acentuação,texto repetitivo. A defesa não condiz
com as peçasapresentadas,o que faz parecer que um dos setoresda empresanão viu as peçasantes de
defendê-las texturalmente. Por outro lado, o uso da figura de Patrícia Pomerantzeff, segundo a licitante,
uma das maiores youtubers no setor de arquitetura, pode ser uma boa estratégia.

Ideia Criativa
- Erro de conceito: usou a expressão 'Conselho Regional';

- Usou o termo RRT's, que ninguém sabe o que é; ou seja, aqui só se fala com a categoria, mas não com
a sociedade;

- Carrossel do Insta sem continuidade, amarração;

- 'Parabénsl' é a mensagem da campanha dirigida ao arquíteto nas peças para os dias que antecedem o
15 de dezembro: mensagem óbvia e clichê;

- No jingle, foi usadoum ritmo não identificável (rap?) e não se mostroucompatívelcom o partido
temático:
- Filme de TV de 30 segundosé apenasuma versãoreduzidado filme de 60 segundos,bem como a
mensagem do jingle.

Má execução nas peças em vários quesitos. Uso do termo "ético", relacionado à atitude que deve ter o

arquiteto no exercício da profissão, não define a imagem do arquiteto, posto que esse é um valor
obrigatório no exercício de toda profissão. Erro de recorte grave nas peças, principalmente nas árvores.
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Sem direcionamento para hotsite da campanha na parte da campanha feita para a mídia digital

Uso da revista Caras como veículo de divulgação;
Propõe veículos mais voltados a arquitetos do que ao público em geral.
Muito técnica e específica, trazendo, inclusive, erro de informação quando aHumaque a cidade mais
populosa de Santa Catarina é Florianópolis. Excesso de uso de expressões em inglês que têm seus

sinónimos em português. Erro de datas no cronograma geral e PI internas, as quais não coincidem.
Todos os veículos digitais direcionam para o site geral e não para o hotsite. A escolha de mídias parece
ter sido voltada para quem já faz parte do mercado de arquitetura e não para a sociedade em geral.

PROPOSTA 04: VALORIZAR

SUA LIBERDADE DE SE LOCOMOVER PELA CIDADE

Estratégia de Comunicação
Classificou o tema como se o papel do arquiteto fosse ligado apenasao aspecto social
Repetição demasiadade ideias e conceitos;
Estratégia mal apresentada,não condizente com a qualidade da Ideia Criativa.

O texto apresentaproblema no uso de vírgulas, é maçantee repetitivo. Há, inclusive, ausênciade ponto
final em alguns parágrafos. As mesmas ideias são apresentadas reiteradas vezes. A licitante, quando
apresenta as funções do arquiteto e urbanista, o faz de uma forma restritiva, não contemplando todo o
rol de atribuições dos profissionais.

Ideia Criativa
Boa direção de arte. Apresentou bem a ideia com soluções criativas para a urbanidade, acessibilidade e
mobilidade;
- No entanto, o texto/redação presentenas peças é ruim e enfraqueceu a mensagem das imagens;
- Uso do inHinitivo generalizou muito a mensagem.
Peçasbem feitas, em contraste com o textual apresentadoaté o momento. Ideia interessante,mostrando
dois ambientes pala cada situação e a melhoria que o profissional faz no meio ambiente. Apresenta
alguns problemas de recorte duro ou com muito "feather" em algumas peças, mas nada que atrapalhe o

entendimento e o visual.

Estratégia de Média e Não Média
Focar a divulgação nas faculdades e também por meio do SMS foi uma boa ideia, pois envolve quem
estáem formação e também pessoasmais velhas que não são muito digitais;
Revista e TV podem não ser tão eficientes na relação custo/benefício.
Uso de pesquisapara a análise das mídias dentro do carreto. Erro de concordância e número ao
apresentar os dados. Interessante por defender mídias sociais e parece conhecer a fundo o Google

Adsense/Analytics. Apresentação de muitos gráficos e Pls para defender suasideias.

Ü,«''
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PROPOSTA 05: #BONSPROJETOS
Estratégia de Comunicação
Bem apresentada, mas há um desvio ao associar o CAU como uma estante de proUetos
Consistente e adequada.

Defensores dos pensamentos de David Harvey. Texto de difícil leitura e compreensão devido à falta de
parágrafos, além de apresentar erros de concordância. Deu a ideia de destacar determinados arquitetos e
urbanistas perante pesquisa online de concorrência e votação para escolhermos os "tnelhores"

Ideia Criativa
Boa apresentação,em um primeiro momento, mas depois se mostrou um pouco limitada
Não contemplou a função social da profissão
Não mostrou tudo o que prometeu na Estratégia de Comunicação
Bem executada, mesmo tendo feito o uso do clichê de croqui. Não houve muita variação de ambientação

nem grandesinovações, porém, o que teve foi bem executado.
Estratégia de Mídia e Não Mídi4

Epoca e Globo, anúncios caros e com retorno questionável
Não tem publicidade prevista para a rua (MUB ou 00H)
Não diversificou muito a ação na internet
Quase todo o valor a ser investido foi colocado na Globo e nos canais do mesmo grupo, o que, hoje em
dia, difere dos dias atuais onde as mídias sociais e digitais alcançam um público expressivo com pouco

valor investido.
Após a análise dessasproposta, a reunião foi suspensapara ser retomada no dia 21/02/2020
Membros da Subcomi

D

nuca de Concorrência Pública N'1/2019

iã9<de Freiras

Lana Cristina do Calmo

Leonardo Maciel Castello Branco
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ATA DA 5' REUNIÃO DA SUBCOMISSÃOTÉCNICA CAU/BR
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N' 1/2019

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de dois mi] e vinte, às onze horas, na sala de reunião do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil -- CAU/BR, localizada no Setor Comercial Sul, Quadra
2, Bloco "C", salas 401 a 409, reuniram-se os membros da Subcomissão Técnica da Concorrência

Pública N' 1/2019, Dava Fernandesde Freitas, Lana Cristina do Carmo e Leonardo Maciel Castelão
Branco, para avaliar as propostas apresentadasno Invólucro N'l da Concorrência supracitada.
A subcomissão prosseguiu a análise dos subquesitos Estratégia de Comunicação Publicitária: Ideia
Criativa e Estratégia de Mídia e Não Mídia das propostas 6, 7 e 8.
Foram analisadostodos os textos apresentadospelas licitantes, bem como as peças elaboradas e também
as planilhas com a destinação das verbas para a campanha. Também analisou-se, quando foi o caso, as

propostasdas licitantesde acrescentar,
na Ideia Criativa, mais peçasque não haviamsido
corporinlcadas.

PROPOSTA 06: COM UM ARQUITETO, SEU SONHO GANHA VIDA
Estratégia de Comunicação
Público-alvo mal definido
Prolixa
Explica o óbvio
Uso de palavras muito rebuscadas para transmitir uma mensagem confusa

A licitante demonstra confusão entre os grupos considerados alvos do CAU/BR, ora citando 'parceiros',
ora a sociedade em geral. Ao fazer o recorte por idade, usou uma margem muito grande, que acaba por
incluir todas as pessoas adultas (público-alvo de 17 a 50 anos em determinado momento e de 17 a 70

anos, em outro). Além disso, parece desconhecera profissão ao desmembrá-la, entre arquitetos e
urbanistas, como se fossem profissionais distintos. Apresentou uma estratégia de maneira muito prolixa,
com explicações desnecessárias,tal como "vamos utilizar imagem com texto". Mostra desconhecimento
sobre a finalidade do Portal da Transparência, que não é utilizado para divulgação de campanhas

publicitárias do CAU. Tem finalidade especíâlcapara divulgar dadosda entidade.

Ideia Criativa
Texto ruim
Peças muito simples

Mesma mensagem em todas as peças

Incompatível com a Estratégiade Comunicação
Imagens ruins, por vezes pessoas parecem fantasmas
Bom spot de rádio

A execuçãoda Estratégiade Comunicação,que se dá no subquesitoIdeia Criativa, deixou a desejar
tanto no aspecto técnico quanto no aspecto temático. As peças foram demasiadamentesimplistas,
utilizando a mesma técnica e a mesma mensagem em todas elas, diferentemente do que foi apresentado
na estratégia, onde se disse que cada mídia teria sua própria mensagem.
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Estratégia de Média e Não Mídi4
Destinação de valor maciço para uma única emissora
Destinação de valor excessivo para canal de TV fechado, em função de abrigar na programação um

programa cujo tema é a arquitetura

Nomeação de estratégia lúdica difícil de gerenciar, com execução da campanha em jogos que
trabalham o conceito de "construção/montagem" de casas
- Mensagem de convencer o público sobre a importância do profissional pode não ser eficiente; não está
na estratégia de mídia

Questiona-sea exequibilidadeda estratégiade 00H (out of homo) lúdica apresentada,
com o uso do
Surface Pro ou do Minecraft. Seria necessário oferecer ao público-alvo o aparato para interação, algo

comoumamesatouchscreen,
o que levariaa ter a estratégia
sendoutilizadaem áreascom
movimentação controlada apenas.Ademais, parece uma estratégia difícil de gerenciar, por exigir que os
usuários fossem "treinados" sobre como usar os jogos, com explicação sobre o uso das peças E seria
algo a ser monitorado todo o tempo. A licitante destinou um valor muito alto para a TV aberta (R$ 410
mil), sendo grande parte dessa quantia para uma única emissora. Pode não ser uma estratégia eficiente
para popularização do papel do arquiteto e urbanista a própria campanha publicitária do CAU promover
esse "monopólio"

PROPOSTA 07: PROJETAR QUALIDADE DE VIDA
Estratégia de Comppjcacão
- Objetiva, clara e precisa;
Boa definição do público-alvo;
- Um dos objetivos

seria ]evar o público

direto à experimentação

dos serviços da autarquia (trial),

quando, na verdade, a participação é obrigatória por se tratar de órgão regulador da profissão e de
fiscalização.
O texto é objetivo e claro, que respondeàs questõesdo edital, e define bem o público-alvo. A licitante
comete o erro de afirmar que a melhoria/fortalecimento da marca CAU/BR resultaria no interessedos
arquitetos e urbanistas em "experimentar" os serviços da autarquia, quando, na verdade, essa atuação
junto ao Conselho se dá por força de lei.

Ideia Criativa
- Bem executada em relação à qualidade da arte, porém as artes em si não obtiveram um apelo visual
satisfatório;
Composição das peças é repetitiva;

Plantasno lugar da cabeçados personagensé de mau gosto, assimcomo o quadro nos olhos da
personagem remete à ideia de censura;
- Hotsite bem executado.

A composição pessoa-elementosdas peças foi um pouco repetitiva; poderia ser explorada de forma
diferente. Além disso, a iicitante usou de recursos que, embora remetam à acessibilidade e
sustentabilidade, foram executados de maneira não ideal, como, por exemplo, no caso da árvore e da

planta, usadasem parte da cabeça do homem e da mulher, nas peças para ânibus e pontos de õnibus,
revista, cartaz A3, banner para Spotify, stories do Instagram e no VT. A mesma estratégia foi usadano
campo dos olhos das personagens,causando uma impressão incómoda por remeter a uma ideia de
censura. O carrossel para Facebook traz uma ideia interessante, mas não avançou muito em relação a

campanhasanterioresdo CAU/BR.
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Estratégia de Mídia e Não Mídia
- Boa proposta de estratégia 00H (out of homo), com uso de carrossel no Aeroporto de Guarulhos
(local de grande movimento)

Boa proposta de uso das redes sociais
TV aberta, mais de R$ 400 mil; Rádio R$ 200 mil
Rádio on demand
Folders para totem

A licitante propõe menos TV aberta,mais mídia indoor e outdoor, além de mídias sociais. E o uso de
um aeroporto de grande movimento é bastante positivo para divulgação da proHlssãode arquiteto e
urbanista. Fez uma boa exploração de recursos próprios. No entanto, a apresentação da estratégia estava

prolixa. No quadro geral, não ficou clara a relação e custo dos totems e folders devido ao fato da mistura
de inserção com quantidades na coluna da tabela. O preço por totem não está condizente com o valor de

mercado.

PROPOSTA 08: NESTA PROFISSÃO, UM SONHO TORNA MUITOS OUTROS REALIDADE
Estratégia de Comunicação
- Apresenta os profissionais como se estivessem em atrito ou desestimulados;

Pueril a ideia de resgar o sonho de ser arquiteto como motivador para a procissão;

- Foco restrito ao CAU/BR, sem evidenciar a população, para mostrar a importância do trabalho do
profissional para a sociedade

A estratégia apresentadaestá mais voltada para os arquitetos do que para a sociedade em geral. Não
trabalha a valorização do arquiteto e urbanista para a sociedade. Mostra desconhecimento do papel do
CAU/BR ao focar a proposição de leis, o que não é atribuição do órgão. O partido temático, ao remeter
à questão dos sonhos, configura-se mais como um lugar comum, não comunicando a ideia de que a
contratação de um arquiteto e urbanista é algo vantajoso.

Ideia Criativa
Bom spot de rádio e vídeo para TV
A peça destinada às redes sociais não reflete a mesma qualidade. A imagem da criança está numa
perspectiva desproporcional, mesmo quando se pensa na ideia de uma personagem gigante. O braço da

criança por detrás do prédio do MASP está escondido e a imagem da uma ideia de que ele está se
apoiando.

Texto de apoio da Newsletter contém erro de concordância

Texto de apoio no anúncio do hotsite, da revista e do jomal não fala ao público em geral, é muito
específico para o arquiteto.

Partido temático ruim e mal executado, qualidade das peças não uniforme. Os textos de apoio são mais
voltados ao público interno e não complementam o mote da campanha.

Destinação de recursos excessivos para rádio (R$ 500 mil)
aeroportuária como meio de divulgação
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Busdoor, outdoor, hotsite e podcast têm menos recursos previstos
A licitante previu alta destinação de recursos para a campanha em TV aberta e rádio, desproporcional a
outros meios. Houve pouca exploração de outras possibilidades.
Após a análise dessaspropostas, a reunião foi suspensapara ser retomada no dia 28/02/2020.

Membros da Subcol

lão Técnica de Concorrência Pública N'1/2019

ês de Frestas

Lana Cristina do Calmo

Leonardo Maciel Castelão Branco
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ATA DA 6' REUNIÃO DA SUBCOMISSÃOTÉCNICA - CAU/BR
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N' 1/2019
Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às nove horas, na sala de reuniãodo
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil -- CAU/BR, localizada no Setor Comercial Sul, Quadra
2, Bloco "C", salas 401 a 409, reuniram-se os membros da Subcomissão Técnica da Concorrência

Pública N' 1/2019, Davi Femandes de Freitas, Lana Cristina do Carmo e Leonardo Maciel Castejlo
Branco, para avaliar as propostas apresentadasno Invólucro N'l da Concorrência supracitada.
A subcomissãoprosseguiu a análise dos subquesitos Estratégia de Comunicação Publicitária, Ideia
Criativa e Estratégiade Média e Não Mídia daspropostas9, 10 e l l.
Foram analisados todos os textos apresentadospelas licitantes, bem como as peças elaboradas e também
as planilhas com a destinação das verbas para a campanha. Também analisou-se, quando foi o caso, as

propostasdas ]icitantesde acrescentar,
na Ideia Criativa, mais peçasque não haviamsido
corporificadas.

PROPOSTA09: COM ARQUITETURA E URBANISMO TUDO FICA MELHOR

- Estratégia apresentada com muitos trechos repetitivos, sem especificar a linha de ação, embora tenha

traçado algumas ações tais como nas redes sociais e com uso de Inteligência Artificial;
- Os conceitos, no entanto, ficaram soltos, sem uma explicação de como seriam usados;
- Preocupação com o enaltecimento do CAU e dos profissionais sem apresentar objetivamente uma
esüatégta de como levar à sociedade a importância da procissão no contexto social/coletivo.

Houve uma preocupação em enaltecer o órgão, sem apresentar objetivamente estratégia de como levar à
sociedade a real importância da promissãono contexto social/coletivo. O texto passa muito tempo

falando do CAU/BR e pouco explorando os aspectos da campanha. Prolixo e com poucas informações
relevantes.

Ideia Criativa
Spot de rádio: trilha inadequada, mais apropriada à propaganda de produto alimentício matinal;
- Vídeo: semsom, arte parecida com a de programasde TV de reconstituiçãocriminal;
- Descrição vaga, não dá para entender o conceito;
- Diferencial está na proposta de integração com o Waze, relacionando o espaço público próximo do

usuário com algo interessante a conhecer e explorar a partir do prometoarquitetõnico;
Anúncio de revista adequado;

Bordão muito genérico: 'Tudo fica melhor'; o que é tudo?;
Destaque para a proposta de projeções mapeadas.
Embora a licitante tenha apresentado duas propostas inovadoras (proUeçõesmapeadas e integmção com
o Waze), o conteúdo não fezjus ao que especifica o edital. Como dito nos itens acima, a qualidade picou

a dever nos produtos spot de rádio,'vídeo para TV e anúncio de revista. Além disso, considerou-seo
bordão da campanha genérico demais, insuficiente para alcançar o público em geral no convencimento
da importância da profissão de arquiteto e urbanista.

Á
l
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Estratégia de blÍdia e Não Média
Usa pesquisaque mostra hábitos do consumidor americano;
TV paga/revista: não fala com a sociedade;

Out of Homo: fala mais ao povo;
No entanto, licitante focou apenas no aeroporto no caso da 00H, não especiülcou seu uso na rua:

shopping (aparelhos de TV de elevador etc), tais como paradasde õnibus e busdoor;
Usou verba do 00H só para o metro de São Paulo, com a justificativa de que a praça tem mais
arquitetos;
Elitizada demais;

Público mais focado no arquiteto e não na sociedade em geral;

Limitação do público nasclassesA e B, com mais de 60 anos;
- Destinação excessiva de recursos para campanha na TV aberta.

A licitante se mostrou equivocada na deülniçãodo público-alvo, baseando-seem pesquisa do
consumidor americano. A estratégiaé elitizada, voltada predominantemente às classes A e B. A
sugestão de usar um canal de TV fechado na área de exporte é incompatível com o público-alvo. Além
disso, altos recursos direcionados à TV aberta. Embora sda um meio que converse mais com a
sociedade em geral, poderiam ter sido exploradas outras mídias. A escolha de regiões apontada na
estratégia baseou-seapenasno fato de haver mais arquitetos no pólo citado, restringindo a campanha
voltada à sociedade apenasno meio 00H somente no Metro. Estipulou pouca verba para outras mídias

PROPOSTA 10: CIDADE, UM LUGAR DE TODOS
Estratégia de Comunicação
- Pensou na profissão como duas distintas (arquiteto e urbanista);
- Pela primeira vez, uma licitante apresentoua proposta de fazer uma websérie, o que parece ser um
bom meio de atingir parte do público;
- TV paga, redes sociais e mobiliário público foram meios bem contemplados;

Objetiva e concisa.
O conceito temático apresentadopareceu bastante adequado. E o uso de websérie como forma de
divulgar a campanha é um diferencial bastante positivo. A estratégia apresentadaestáobjetiva e concisa

Ideia Criativa
Ideia boa o uso de símbolos que remetem à acessibilidade, mobilidade e sustentabilidade mescladasà
paisagem urbana;

Ideia interessante é o jogo que fala ao público jovem e leva ao hotsite;
Positiva a proposta de oferecer 'press kit' no hotsite e a realização de uma websérie;
A peça de cinema apresentada não coincide coma descrição que consta na Ideia Criativa;
Filme de 30 segundos para cinema pressupõe que a sala em que está sendo exibido foi planejada por

um arquiteto, o que pode limitar significativamente o número de praças de exibição;
- Peça do carrossel/stories do Instauram está regular, por ser repetitiva.

As peças estão bem executadase são de boa qualidade. IJma ressalva é o vídeo a ser executado nas salas
de cinemas, pois é uma estratégia que requer o controle de qualidade das salas onde será exibido.
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Estratégia de Mídia e Não Mídia
Estratégia de uso do mobiliário urbano inicialmente apenasem Brasília não coerente, pois todas as
capitais possuem um CAU (CAU/UF);

- Canais de tv paga escolhidos para veiculação da campanha não são o de maior afinidade com o
público-alvo (Sportv e Viva);

Exclusão da TV aberta por completo restringe o público atingido;
- Destinação excessiva para recursos em médiasdigitais.
Não houve segmentaçãodo público-alvo na fase l da campanha. PI muito bem elaborado, no entanto, a
verba expressiva para mídias digitais não é uma boa estratégia, considerando que pode haver saturação
no meio.

PROPOSTA 11: SEIJ BEM-ESTAR, NOSSOMELHOR PROJETO
Estratégia de Comunicação
Repetitivo, prolixo;
- Uso de autoelogio, falta de conhecimento do provável cliente;

Desconhecimento da estrutura do CAU que é formado por autarquias autónomas nos estadose no DF,
e não sederegionais;

Bom partido temático;
Valoriza a importância do arquiteto e urbanista no dia a dia e no bem-estar das pessoas;
- Ações multimeios, mídias de massa e segmentadas.

A licitante demonstrou falta de conhecimento do anunciante/cliente, ao utilizar o conceito de sedes
regionais para os CAU/UF. Lançou mão reiteradamente do autoelogio. A estratégia é muito repetitiva
embora o partido temático seja bom. Além disso, propõe valorizar a importância do arquiteto no dia a
dia e na geração de bem-estar.

Ideia Criativa
Ideia clichê, embora bem executada;
Arte não é ruim, mas mensagem que passa é pobre;
Não chega a ser criativa ou empolgante;
Não entregou o que o partido temático especificou na Estratégia de Comunicação
A ideia criativa não espelhou o partido temático, apresentando um conceito clichê que não desperta
sentimentos ou identificação com o trabalho do arquiteto e urbanista. E, apesar de a aRe ter sido bem
executada, a mensagem que passa é pobre, com pouca variedade.

Muitos recursos direcionados para TV aberta;
Falta de proposta para alcançar as classes C, D e E, sem ser a TV aberta
Relação custo-benefício não apresentada;

Muito investimento em mídia de aeroporto, desproporcional;
Não apresentou proposta para publicidade em revista e rádio.
A licitante propõe alta destinação de recursos da campanha à TV aberta, sendo o único meio off-lhe de
contato com 'público...-U-b
C, D e E. Todas as outras mídias não digitais são para público segmentadoA e B.
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Faltou variedadena propostade usaras mídias off-lhe. A mídia 00H -- out of homo -- estámuito
especificada, restrita ao ambiente aeroportuário.

Após a análise dessaspropostas,concluiu-se a análise de todos os Invólucros n'l das proponentes
Comissão irá retornar no dia 07/03/2020 para análise do Invólucros n' 3.

A

Membros da Subco!])igÉãoTécnica de Concorrência Pública N'1/2019

itas

Lana Cristina do Calmo

Leonardo Maciel Castello Branco
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ATA DA 7' REUNIÃODA SUBCOMISSÃOTÉCNICA CAU/BR
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N' 1/2019

Aos dezassetedias do mêsde outubro de dois mil e vinte, às dez horas, na sala de reunião do Conselho
de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CAU/BR, localizada no Ed. General Alencastro, SEPS 702/902
Sul, Conjunto B, 2' Andar, reuniram-se os membrosda SubcomissãoTécnica da ConcorrênciaPública
N' 1/2019, Davi Fernandes de Freitas, Lana Cristina do Carmo e Leonardo Maciel Castelão Branco, para

dar continuidade à avaliação das propostas apresentadasnos Invólucros N'l

da Concorrência

supracitada.

Caberessaltar que estareunião estava,inicialmente, prevista para ser realizada no dia 07 de março de
2020, o que não foi possível devido ao estado de calamidade pública declarada pelo Congresso
Nacional, em decorrênciada pandemiado novo coronavírus.
A subcomissão, então, fez um repassa das discussões que se deram nas seis primeiras reuniões. Com

isso. foi revisto todo o material dos invólucros supracitados,a fim de confirmar as notasproferidas
pelos integrantes desta subcomissão.
Após essetrabalho de recapitulação, a comissão marcou para o dia 21/10/2020 o próximo encontro
o objetivo de terminar a consolidação das notas.

com

Lana Cristina do Carmo

Leonardo Maciel Castello Branco
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