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Raciocínio básico 	,o"  

Horizonte é o município do Ceará que mais cresceu demograficamente nas dub últimas---- 
décadas, alcançando uma população estimada em 66.114 habitantes (IBGE 201'). Tendo 
se emancipado de Pacajus em 1987, passou a integrar a Região Metropofltana '5t—>/ 
Fortaleza (RMF) 12 anos depois, por meio da Lei Estadual n° 12.989! de 29 de dezernbr&" 
de 1999. O município, seccionado pela BR-116, tem na localização privilegiada um fator 
determinante para o excepcional crescimento. 
Foi principalmente ao longo da movimentada rodovia federal que se instalaram as 
grandes Indústrias que adensaram o fluxo populacional, seduzindo moradores de todo o 
Ceará. A política de atração de empresas, desenvolvida pelo poder público, ajudou a 
transformar uma localidade antes predominantemente agrícola numa potência econômica 
e que tem o 6 0  maior PIB do Ceará. conforme o mais recente levantamento divulgado no 
site oficial do IBGE. 
Atualmente, as condições de produção e escoamento de mercadorias continuam fazendo 
crescer a mancha urbana do municipio, que hoje conta com 2.446 servidores públicos. O 
aparecimento incessante de demandas socioeconômicas - nos distritos de Aningas, 
Dourado, Queimadas e na sede - tem levado a Prefeitura a investir significativamente em 
seu quadro funcional. Ações educativas com foco no servidor ajudaram a criar uma 
atmosfera de maior eficiência e zelo pelo bem comum, e dois grandes concursos públicos 
aconteceram em 2011 e 2016. 
"Um Estado moderno é aquele que coloca as pessoas no centro das suas preocupações 
e na formulação de políticas públicas"! sublinha Roman Vosif, Diretor Executivo do 
Laboratório de Governo do Chile, no site do organismo (https://www.lab.gob.cl/),  criado 
pelo Estado chileno em 2014 para dar respostas arrojadas aos desafios públicos. O 
Laboratório almeja soluções que conectem cidadãos, servidores, lideres e instituições a 
uma expressão indispensável nos nossos dias: "processos de inovação". Mais do que 
nunca, é preciso deixar no passado a imagem desgastada de repartições ineficientes, 
procedimentos morosos, gastos excessivos e falta de compromisso do quadro funcional. 
Uma pesquisa desenvolvida pela empresa Ipsos, em 2017, revelou que o Brasil é o 
segundo país mais insatisfeito com os serviços públicos, perdendo apenas para o México. 
Já a pesquisa Retratos da Sociedade Brasileira - Saúde Pública, divulgada pela 
Confederação Nacional da Indústria (CNI) em junho de 2018, mostra que em nosso país o 
número de pessoas que considera a Saúde pública ruim ou péssima subiu de 61% (2011) 
para 75% (2018). Além da Saúde, obtiveram as piores notas os setores de Segurança. 
Transporte Público, conservação de ruas/avenidas e o atendimento ao público nas 
repartições. 
A desconfiança dos brasileiros em relação ao Estado se deve, em grande parte, à 
ineficiência na prestação de serviços, mas também ao distanciamento entre Governo e 
sociedade, e entre sociedade e servidores, com a baixa sintonia de demandas. 
Tendo como inspiração a noção de Estado de bem-estar social, a Constituição brasileira 
prevê as atribuições dos governos municipais, estaduais e federais. Os cuidados com a 
saúde, o sistema educacional e outros aspectos da vida cotidiana das populações estão 
direta ou indiretamente subordinados à agilidade dos serviços públicos, que precisam 
manter com a sociedade uma sinergia capaz de alavancar a percepção positiva sobre a 
gestão pública. 
Ao mesmo tempo, o fator que mais provoca insatisfação nos profissionais dedicados à 
carreira pública é a falta de reconhecimento. Quando o servidor não vê a importância do 
seu trabalho validada pela própria instituição empregadora, deparando-se com a 
escassez de investimento em capacitação, além da carência de infraestrutura para 
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a 	
executar metas e funções, é inevitável que o clima organizacional sofra com a *a.dê9_ 
engajamento. 

- 	Vários estudos, a exemplo de 'Metodologia para Análise de Clima Organizacionar,'d.# °y 
a 	 P. Luz (2001), afirmam que o reconhecimento por parte da organização infiuehcV 

profundamente a produtividade do indivíduo e, consequentemente da "empresa". O 
- servidor é a principal peça no processo de gestão da qualidade: de sua motivação e 

comprometimento vai depender o sucesso de uma administração responsável. Quanto 
mais valorizados são os resultados, maior é a satisfação do indivíduo. 

a 	A cidade é como a ampliação da nossa casa, e o servidores são os principais 
- 	responsáveis pela grande rede de cuidados que faz essa casa funcionar. Em Horizonte, a 

Prefeitura tem obtido conquistas importantes, notadamente da Educação e na Saúde. 
Desde 2016. o município integra a Associação Internacional de Cidades Educadoras 
(AlCE). Com isso, inseriu-se num grupo de municípios espalhados pelo mundo, que 

a 	 buscam conectar políticas públicas em prol da educação integral do ser humano. Outra 
a 	 boa noticia é que 100% dos horizontinos têm acesso à rede pública de Saúde, desde o 
a 	

pré-natal até a terceira idade. É uma complexa teia de serviços que atende, 
diariamente, 2.000 pessoas, e que depende dos servidores para espalhar benefícios. 

a 	Diante desse cenário, é preciso "dar visibilidade, compartilhar conquistas, divulgar 
- 	talentos, 'mexer' com o orgulho e reconhecer as potencialidades" dos servidores, 

conforme solicita o Briefing desta licitação, cujo problema específico proposto é a 
a 	 elaboração de uma campanha publicitária capaz de mobilizar o quadro de funcionários de 

Horizonte, estreitando as relações com a Prefeitura e conscientizando sobre a importância 
- 	de um bom trabalho em prol da população. A estratégia para atingir bons resultados na 
a 	solução do referido problema será explicitada nos próximos itens, 
a 	 Estratégia de comunicação publicitária 

O motor de qualquer governo é o capital humano, ou seja, os servidores públicos. 
Valorizar o trabalho desses homens e mulheres de diferentes níveis culturais e graus de 

a 	
responsabilidade é a melhor forma de impactar positivamente na vida do cidadão. As 

a 	nações do mundo contemporâneo que substituíram o Estado patrimoníalista, autoritário, 
a 	 clientelista e excludente pelo Estado sensível às demandas da maioria, colocando a 
a 	 engrenagem social em rota definitiva de crescimento, alcançaram bons resultados ao unir 
a 	uma gestão participativa com políticas públicas bem elaboradas, repartições que se 

comunicam e servidores com responsabilidade e espírito de grupo. Todos esses itens 
foram fundamentais para a abertura de novas frentes, o uso eficaz dos recursos 

a 	 disponíveis e a produção dos impactos necessários. 
Em todo o mundo, estão sendo replicadas ações que celebram o talento, a criatividade e 

- 	o empenho de servidores cujos trabalhos representam um salto de qualidade em seus 
municípios. Uma dessas iniciativas é o Prêmio Espirito Público, primeiro do gênero no 

a 	
Brasil, mantido por diversas instituições e co-realizado pelo Instituto República e pela 

- 	Agenda Brasil do Futuro, ambas organizações apartidárias e sem fins lucrativos. Com  o 
objetivo de divulgar a trajetória de profissionais que encontram soluções arrojadas em prol 
do bem comum, o Prêmio celebra o trabalho de servidores de todo o Brasil em quatro 
categorias: Educação: Meio Ambiente; Segurança Pública e Gente: e Gestão & Finanças 

- 	Públicas. 	 'Ç'l 
- 	Sem o funcionalismo, seria impossível ter ruas limpas, programas sociais, saúde, 

educação, segurança e obras públicas - só para citar algumas das áreas de maior 
- 	importância no funcionamento da cidade e ria vida das pessoas. Atender 

adequadamente, desempenhar com dedicação seu trabalho, ser um agente do bem 
comum: são atitudes que devem ser compartilhadas pelos servidores, reconhecidas pela 

- 	Prefeitura e enfatizadas para o público em geral. 
a 
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Para a campanha de que trata esta licitação, é necessário orquestrar meios e veic ode -

o  

-- - 

comunicação destinados a diferentes públicos, num catalisador conceitual que ultrasse . 

O] 
O smpes ¼.VII#J'yOV de '.1111 guarUOÇ4Iuva IIiIi%,OVVi '.1V VVuItUUU. uIIIjJUCV, JO4.2.  

a 	 alcance dos resultados estabelecidos pelo Briefing, a criação de mensagens e a esco'th9.-' 
a 	 de suportes que falem do mesmo tema - a valorização dos servidores municipais e os 
— 	 cuidados com a cidade - tanto para o público interno quanto para o cidadão. Os 

receptores mudam, mas os conteúdos dialogam e interagem entre si. Interação que faz 
— 	 parte do modus operandi da Prefeitura de Horizonte, componente de sua ação 
a 	 fomentadora e de sua institucionalidade partícipe da edificação de uma sociedade mais 

próspera. 
a 	 Assim, o catalisador conceitual demandado tem que contemplar, como ponto de partida, o 

reconhecimento ao empenho dos funcionários, estreitando suas relações com o cidadão e 
— 	 sublinhando os esforços em favor dos bons serviços. Ao retirar um tema relevante do 
— 	 lugar de exceção para consolidá-lo no lugar da regra, mostramos que o trabalho do 

servidor faz a diferença na vida de todos, sendo a Prefeitura, ao mesmo tempo, parceira, 
— 	 porta-voz e liderança mobilizadora. Juntos, cidadãos, poder público e servidores formam 

uma teia interdependente e coparticipativa que se traduz no partido temático: "Toda 
a 

— atitude individual impacta no coletivo e transforma o município". Ao elaborar sua 
a 	mensagem, a Estratégia de Comunicação levou em conta as variáveis do público-alvo, 
a 	 que é bastante amplo - donas de casa, agricultores, comerciantes, empresários, 

estudantes e toda a grande massa de cidadãos e servidores - mas compreende que é 
possível falar com todos os públicos a partir de um eixo comum. Sendo assim, a Agência 
buscou sintetizar de maneira clara e simples, porém humana e afetuosa, um conceito 
capaz de nortear esta campanha, cuja força está no respeito ao funcionalismo e no 

a 	 apreço a Horizonte, com ênfase na ideia de que gestos individuais resultam em 
a 	 transformações coletivas: "abraçar Horizonte é cuidar do que é nosso". 
— 	 O servidor é a peça-símbolo dos cuidados com a cidade, este local em que estudamos, 

trabalhamos, críamos nossos filhos e compartilhamos vivências. Por fazerem um trabalho 
que ajuda a transformar Horizonte em um lugar melhor para todos, esses profissionais 

— 	 merecem ser valorizados, respeitados, reconhecidos e, numa via de mão dupla, devem 
retribuir a confiança depositada a partir do próprio empenho em fazer cada dia melhor. E 

— 	 fazer melhor a cada dia é justamente abraçar Horizonte, é cuidar do que é nosso. 
A Agência acredita que o conceito gera impacto e demonstra grande capacidade de 

— 	 adaptação a diferentes meios e linguagens. Pode ser desdobrado ("Abraçar Horizonte é 
a 	cuidar da Saúde", Abraçar Horizonte é cuidar da Educação", "Abraçar Horizonte é cuidar 
— 	 da Segurança") e possui conteúdo informativo explícito e comprovável. Tanto o cidadão 
— 	 quanto o servidor se reconhecem nas situações retratadas. O tema informa, homenageia 

e mobiliza. A Agência está convicta de que o conceito apresentado possui a força 
mobilizadora necessária ao amplo e variado público que a campanha pretende atingir, 

— 	 impondo-se tanto pela simplicidade conceitual quanto pelas possibilidades de 
— 	 desdobramentos, que serão melhor descritos na Ideia Criativa. 

A instrumentalização se dará através da publicidade e das ações promocionais 
empreendidas ao longo da campanha. Para isso, o Briefing solicita o atendimento aos 
itens "o que dizer, a quem dizer, quando dizer e que instrumentos, ferramentas e meios 
de divulgação utilizar". 

— 	 Está claro que "o que dizer", ou seja, o conteúdo essencial, o ponto de partida, é o papel 
a 	 do servidor nos cuidados com o município e, consequentemente, sua relevância na vida 
— 	 pessoas. O tom adotado é propositadamente otimista e caloroso, casando-se com um 

contexto gráfico de extrema jovialidade e fácil entendimento. 
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Na definição de "a quem dizer', a estratégia contempla dois grandes grupos: o quçIrp dA 
	'f funcionários municipais e o conjunto de pessoas que acossam os seriços 	- 

equipamentos disponíveis. Não há separações estanques de públicos a 'aeremç 	') 
alcançados, e sim uma dinâmica que os contempla em simultâneo, reforçando..ã1ç7" 
cumplicidade entre eles, sob a liderança da Prefeitura de Horizonte. Obviamente, esse 
fato não elimina a necessidade de elaborarmos peças e ações específicas para as 
repartições públicas, escolas e postos de saúde. 
O item "como dizer' corporificará a mensagem, desdobrando-a numa aplicação focada 
nas áreas de maior impacto para o cidadão. Saúde, Educação. Segurança, Assistência 
Social - conforme detalharemos no item Ideia Criativa. 
Com base no estudo da verba disponível e nas especificidades das áreas atendidas, a 
campanha terá inicio no dia 1 0  de outubro de 2019, estendendo-se até o dia 29 de 
dezembro do mesmo ano ("quando dizer"). 
Outros caminhos criativos foram considerados e descartados por não comportarem a 
imprescindível síntese dos elementos - incentivo ao trabalho dos servidores, chamada à 
responsabilidade e aos comportamentos corretos, redundando em mais qualidade de vida 
para quem vive e trabalha em Horizonte. 
Diferentes instrumentos se fazem necessários para atender as demandas da 
comunicação ("que instrumentos, ferramentas e meios de divulgação utilizar"), já que 
vamos lidar com um público disseminado por diversas classes sociais, faixas etárias e 
níveis de escolaridade. A estratégia traçada pela Agência fala ao cidadão comum, mas 
mobiliza instrumentos específicos para chegar com o impacto apropriado ao servidor. As 
peças que materializam o conceito buscam despertar a empatia, expondo situações que 
demandam o trabalho do funcionalismo e explicitando sua importância em sala de aula, 
no posto de saúde, na assistência, no dia-a-dia da cidade. Para isso, lançaremos mão de 
peças como o cartaz, que continua tendo um forte apelo no repasse das mensagens. com  
rápida capacidade de reposição. Trazendo o slogan da campanha e a imagem de um 
médico em serviço, o cartaz será distribuído em áreas de intensa circulação. como 
unidades de saúde, escolas e repartições públicas. Em algumas peças, vamos abordar os 
personagens separadamente, enfatizando uma área de cada vez, como no caso dos 
busdoors. A internet será um instrumento fartamente utilizado durante toda a çampanha, 
devido ao seu amplo poder de alcance a baixo custo - em posts patrocinados do 
Facebook, avatar, cover photo, TV Guarany Web, vídeo testemunhal com cidadão 
homenageando um servidor, vídeo para o whatsapp dos servidores na primeira semana 
da campanha e um card para whatsapp no Dia do Servidor (28 de outubro). Em um totem 
humano a ser distribuído nos pontos-chave do município, uma moça e um rapaz seguram 

UM coração 
 gigante. símbolo da campanha, onde se lê a frase "Abraçar Horizonte é 

cuidar do que é Nosso" e a mensagem "Por trás de cada ação da Prefeitura de Horizonte, 
existe um servidor público trabalhando para você". 
Ideia Criativa  
Atendendo ao Briefing, apresentamos a relação das peças que compõem a campanha 

publicitária O 
que sugerimos para executar nossa proposta de Estratégia de 

Comunicação, na busca por transmitir uma mensagem capaz de sensibilizar e engajar 
cidadãos e servidores. A proposta de layout das peças impressas é composta pelo 
conceito da campanha ("Abraçar Horizonte é cuidar do que é nosso") e a figura (\! 
centralizada de um coração como repositório de imagens que remetem aos cuidados com 
a Saúde. a Educação etc. Envolto por braços que simulam um abraço, esse coração está 
posicionado sobre um fundo de viva coloração, em harmonia com a fonte de fácil leitura, 
que se utiliza do branco sobre uma base azul, de modo a projetar o titulo. O laranja e o 
azul, cores de contraste que encontramos na natureza, predominam no tratamento visual  
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de todas as peças, lembrando o pôr do sol de Horizonte. Direcionamos o foco de, nossa - - - 
O 	Ideia Criativa ao uso equilibrado de midia de alto impacto e de não-mídia de bxo custo, 	' 

com grande visibilidade em ambos os casos. Segue abaixo relação comentada das P!9à!t±Y 
- 	que serão usadas como exemplo:  
- 	Peças exemplificadas: 

a 	1.Cartaz: Peça gráfica de alta visibilidade, o cartaz tem a vantagem de aprofundar 
informações. 200 cartazes serão estrategicamente distribuídos em escolas, unidades de 
saúde e repartições públicas. A imagem de um paciente sendo atendido por um médico 

- 	junto ao slogan ('Abraçar Horizonte é cuidar do que é nosso"), terá o seguinte texto: 
a 	 "Existem gestos que transformam. Por trás de toda transformação existe um servidor 

público trabalhando para que a nossa vida seja melhor a cada dia". 
2.VT de 30": Um VT de 30' será produzido para a TV Web Guarany, especificamente o 

a 	Programa Ponto a Ponto na TV, somando 3 inserções por dia, de segunda a sexta. Esse 
tipo de ferramenta digital facilita a transmissão de conteúdos, sendo acessada em 

a 	 plataformas como smartphones, computadores ou tablets. 
a 	 3.Folder: Com um visual arejado e formato 15cm x 15cm, o folder tem por essência a 

capacidade de aprofundar pontos específicos da campanha. Será distribuído em escolas, 
a 	

recepções de órgãos públicos e pontos comerciais. 
a 	4.Placa outdoor: Trará a imagem de servidores em serviço, tendo o slogan da campanha 

do lado esquerdo e a marca da Prefeitura no canto inferior direito. Na peça exemplificada, .,.j 
a categoria em destaque será a dos guardas municipais, que ajudam na ordenação do 
trânsito. 
5.Busdoor - adesivo ônibus escolar: Outra peça cujo diferencial de impacto é o de 

- 	encontrar o público diretamente em cenários de grande movimento. Na peça 
- 	exemplificada, a imagem de um professor em sala de aula representa o contingente de 

servidores do município. Os 20 adesivos serão utilizados ao longo de toda a campanha. 
6.Camiseta: Peça de popularidade imediata e mensagem duradoura, a camiseta ajuda a 
propagar o slogan da campanha e reforça o engajamento do público-alvo. Serão 
produzidas 3.000 (três mil) peças. a serem distribuídas entre os servidores na semana 

a 	anterior ao Dia do Servidor Público. 
7.Cover photQ - A capacidade de comunicação, a grande capilaridade e o poderoso 
alcance de uma rede social como o Facebook servem como alavanca para que a 

• 	mensagem chegue junto a um amplo público. Na peça exemplificada, a imagem utilizada 
• 	será a de um médico em atendimento, junto ao título; "Abraçar Horizonte é cuidar da 
• '' Saúde". 

8.Post patrocinado Facebook: De 01 de outubro de 2019 a 29 de dezembro de 2019, os 
. 	posts patrocinados ajudarão a multiplicar o alcance da mensagem. Na peça 

exemplificada, o título será: "Abraçar Horizonte é cuidar da segurança". 
• 	9.Adesivo para carro/moto/capacete: Com a frase "Eu valorizo o servidor", os adesivos 
a 	vão disseminar a mensagem da campanha de forma simpática, duradoura e altamente 

capilarizada. Distribuídos nas secretarias na semana que antecede o Dia do Servidor. 
- 10,Placa totem humano: Retratados em tamanho real, uma moça e um rapaz simbolizam 

os servidores de Horizonte em totens humanos que serão distribuídos em pontos-chave: 
sede da Prefeitura, UPA, Centro Administrativo Domingão, Hospital Maternidade 

a, 	 Venâncio Raimundo de Sousa, Espaço do Trabalhador, dentre outros. 

• 	Peças não exemplificadas: 
Jingle de 30": O jingle em homenagem aos servidores será veiculado nas rádios 

a 	
comunitárias Rádio FM Guarany, sediada em Pacajus. e Rádio Mais FM, a principal rádio 
local. 

a 

a 
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Carro de Som: Inserido na cultura local, o carro de som ajudará a divulgar o respeito aos •... 
servidores de forma descontraída e disseminada durante toda a campanha. Di$s horas 
diárias, totalizando 180 horas. 
Posts patrocinados Facebook: a campanha contempla o investimento em m ídiaNp& 

nesses meios digitais para ampliar a visibilidade da página e perfil, gerando cada dia mais 
engajamento. Os posts vão poder abordar diversas áreas em que o trabalho do servidor é 
imprescindível, adaptando o slogan a cada caso específico ("Abraçar Horizonte é cuidar 
da saúde", "Abraçar Horizonte é cuidar da educação" etc). 
Card para WhatsApp: No dia 28 de outubro, será enviado para os números de WhatsApp 
dos servidores um card de reconhecimento a seus esforços. 
Vídeo para redes sociais: Com cerca de 45 mil curtidores, a página da Prefeitura de 
Horizonte no Facebook vai divulgar o vídeo da campanha ao longo do período de duração 
da mesma. Na primeira semana, a peça será enviada para os servidores via WhatsApp. 
Vídeo testemunhal cidadão homenageia servidor: Cidadãos comuns homenageiam os 
servidores em vídeo testemunhal que estimula uma corrente de manifestações favoráveis, 
com mensagens postadas nas redes sociais da Prefeitura. 
Avatar de página no Facebook: O avatar da Prefeitura será substituído pela foto de 
servidores que atuam na linha de frente do atendimento público, num reconhecimento aos 
serviços prestados. Ao longo da campanha, serão inseridas 90 (noventa) fotos, sendo 
uma a cada dia. 
Placa Outdoor: Terá desdobramentos em torno dos temas Saúde, Educação, Segurança 
e Assistência Social. Estão previstas 10 placas de produção própria, visto que Horizonte 
oferece baixa oferta de outdoor comercial. 
Busdoor: Também destacará algumas categorias, como forma simbólica de homenagear 
os servidores. 
Cover photo: Outra peça que permite desdobramentos em torno dos temas Saúde, 
Educação, Segurança e Assistência Social. 
Estratégia de Mídia e Não Midia 
Para que a campanha alcance os resultados desejados, a agência apresenta uma 
Estratégia de Mídia e Não Mídia condizente com as diretrizes do briefing apresentado no 
Edital de Concorrência N° 2019.04.041, formyJç1a com base na interpretação dos 
objetivos demonstrados rio Raciocínio Básico, ria conceituação e na temática 
devidamente decodificados na Estratégia de Comunicação Publicitária e expressa, sob 
forma de redução de mensagem, na Ideia Criativa. 
Conforme determina o referido Edital, a Estratégia de Mídia e Não Mídia tem duração de 
90 dias, sendo o período simulado pela agência as datas entre os dias 1 0  de outubro e 29 
de dezembro de 2019. As peças propostas estão distribuídas dentro de um mix de meios 
fundamentais para o sucesso da divulgação da campanha, respeitando os perfis dos 
públicos-alvo, a cobertura, a frequência, os índices de audiência e o planejamento das 
ações, visando garantir maior visibilidade às mensagens desenvolvidas na Ideia Criativa 
e, principalmente, a máxima otimização dos recursos disponíveis - considerando, como 
fundamento, a penetração dos meios na divisão da verba no valor limite estabelecido de 
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 
A Estratégia de Midia e Não Midia está sustentada em alguns pontos estruturais, 
extraídos da compreensão já explicitada nos itens anteriores desta Proposta Técnica, 
conforme a seguir: 
Mostrar à população de Horizonte - estimada em 66.114 habitantes (Fonte: IBGE 2018) 
distribuídos entre os distritos de Aningas, Dourado, Queimadas e Sede - a importância 
que o servidor público tem no cotidiano de cada um deles. É através do trabalho do 
servidor que a Prefeitura de Horizonte presta seus serviços e cuida da cidade e da 
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população de uma forma geral. E elevar a autoestima do servidor para que ele s'sinta 
feliz e motivado para trabalhar na Prefeitura de Horizonte. Consideramos que o público da,, j 
campanha é bastante amplo e variável - servidores públicos municipais, donas dê 
agricultores, comerciantes, empresários, estudantes e toda a grande massa de cidadãos-
- mas compreendemos que é possível falar com todos os públicos a partir de um eixo 
comum. A partir da mensagem base da campanha, o servidor público deve se sentir 
empoderado como o agente maior do serviço público e se sentir reconhecido e 
prestigiado pela gestão e pelo cidadão; e a população mobilizada a enxergar o servidor 
público como a força que faz o trabalho acontecer, da melhor forma, todos os dias. Para 
atingir todo o público previsto faz-se necessário adotar uma sobreposição na utilização 
dos meios de comunicação a veicular a mensagem publicitária sintetizada em "Abraçar 
Horizonte é cuidar do que é nosso'. Por ser um universo heterogêneo de indivíduos com 
diferentes perfis econômicos. sociais, culturais, geográficos e etários, com escolaridade e 
profissões distintas - ainda que possam, eventualmente, ser agrupados, e que se 
conectem a diversos meios de comunicação -, a agência elegeu um conjunto de midias e 
não mídias em toda a transversalidade conceituada pelo renomado autor Xavier Dordor 
em seu livro "Midia/Mídia alternativa - A escolha de uma estratégia global de 
comunicação para a empresa", editado pela Nobel para o Grupo de Mídia São Paulo. 
Também em observância á limitação de verba e à circunscrição do problema, dos 
públicos e do próprio cliente, está proposto um mix de peças para as midias rádio, carro 
de som, TV Web, Facebook e Instagram (posis patrocinados) e de peças para as não- 
mídias, placa totem humano, placa outdoor, cartaz, folder, camiseta, busdoor - adesivos -4 
ônibus escolares, adesivo para carro/moto/capacete, card para WhatsApp, vídeo para 
redes sociais, vídeo testemunhal cidadão homenageando o servidor, coverphoto e avatar 
para Facebook e, por consideração ás suas características especificas, conforme a 
seguir. 
Midia 
Rádio: Midia de massa, a marca evidente do meio rádio é a sua proximidade com a 
população em geral. Por ter uma linguagem de fácil acesso, o rádio está presente em 
quase todos os lares por meio do rádio comum, veículos automotores e podendo ser 
acessado por computadores e smartphones. Confira abaixo as principais formas de 
utilização desta midia. 
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-  
De acordo com o Book de Rádio 2018, 53  edição do estudo anual da Kanta ç  SØP" -- 

- 	Media, o meio rádio é ouvido por 86% da população nas 13 regiões metropolitan onde 	2 
- 	há aferição. 3 em cada 5 ouvintes escutam o meio todos os dias. Cada ouvinteÇpassâ'..j7 
a 	cerca de 4:40 por dia ouvindo o rádio. Em Fortaleza e na grande região metropofltatiØ;'..V 
- 	onde Horizonte está inserida, 90% das pessoas são impactadas por este meio, 

a 
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"Q atual cenário da nossa sociedade facilita a difusão de notícias falsas e a disseminação 
de temas que influenciam processos políticos e sociais pelo mundo inteiro. Ter acesso a 
informações com credibilidade se torna uma vantagem. Neste momento, a agilidade e a 
simplicidade do rádio se tornam grandes aliadas do meio. 83% dos entrevistados, por 
exemplo, acreditam que os programas e boletins de rádio são fáceis de entender e 74% 
que a cobertura jornalística desses programas oferece comentários e análises com 
profundidade", explica Rita Romero, diretora de Business lnsights and Development da 
Kantar IBOPE Media. 
O Rádio é, portanto, um meio ideal que une credibilidade e a possibilidade de gerar maior 
frequência de exposição, devido ao baixo custo unitário. A conscientização e repetição da 
mensagem faz com que esse meio seja perfeitamente adequado às demandas da 
presente campanha 
Carro de Som: É na matriz da identidade local e regional que se fundamenta a eficácia do 
carro de som enquanto mídia. Municípios do interior de praticamente todo o país ainda 
guardam o carro de som como tradição e os cidadãos mantém a aceitação dele como 
transmissor de mensagens. Exclusivamente auditivo, tem forte alcance e vantagem de 
não requerer que o público tome a iniciativa para acessá-lo, o que acontece como no 
rádio e na televisão, cujo uso depende da ação do consumidor em ligar os aparelhos. O 
carro de som invade a esfera privada da família e as intimidades cotidianas, o que garante 
ampla cobertura e faz dele uma midia indispensável neste planejamento 
Internet/TV Web: Responsável por uma evolução na comunicação mundial, a internet 
consolidou-se como um meio de comunicação de massa de alto alcance e que exige 
investimentos relativamente baixos, em comparação ás mídias tradicionais, Quase 95% 
das empresas brasileiras já estão presentes nas redes sociais, segundo o Social Media 
Trends. sendo que 62% delas consideram que essas plataformas têm um papel 
interessante para os seus resultados. 85.3% das empresas dizem estar nas redes sociais 
para aumentar a sua visibilidade online, enquanto 64,8% buscam interagir com o seu 
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público. Neste contexto, o mercado se abre para novas experiências em comuni 	s c4o . . 
exemplo dos programas de TV Web, inspirados nos programas de lv tradicionajnas - 
veiculados via Internet, tendo as redes sociais como impulsionadoras da audiêqci& 
Assim, contemplamos o uso da Web TV (3uarany, especificamente o Programa Pontb- 

a 	Ponto na TV como uma mídia a ser utilizada na campanha da Prefeitura de Horizonte, O 
-' 	Programa é transmitido ao vivo, simultaneamente, na emissora de rádio FM Guarany, na 
* 	página no Facebook (RTGuarany), no site (https:/lwww.rtguarany.com.br ) e no canal no 

youtube do apresentador Alex Montenegro (25 mil inscritos). 
lnternetiFacebook e Instagram: 66% dos brasileiros têm acesso à Internet. No terceiro 
trimestre de 2012, o Facebook atingiu o primeiro bilhão de usuários no mundo. Ao fim do 
terceiro trimestre de 2018, a rede social chegou a 2,27 bilhões de usuários - um 
crescimento expressivo de 127% em seis anos. Somente o Brasil representa 127 
milhões desse exército de usuários, um dos cinco maiores mercados para a companhia. 

• O Facebook é também a plataforma mais usada pelas empresas (98%) brasileiras, 
seguida pelo Instagram (27%). Segundo dados do instituto ComScore, especializado em 
mídias digitais, a rede social é o segundo site mais acessado na região Nordeste, ficando 

* 	atrás apenas do mecanismo de busca Google. Para certos grupos de usuários, Facebook 
• 	é sinônimo de internet, pois muitos têm a rede social como único ambiente digital 
• 	frequentado. E é para aproveitar essa rede, cada vez mais numerosa, que a campanha 

* 	contempla o investimento em mídia paga no Facebook e Instagram, para ampliar a 

a 	visibilidade da página e perfil gerando cada dia mais engajamento. 
Não Mídia 
Placa totem humano: A comunicação externa configura-se especialmente relevante para 
despertar interesse no público e chamar sua atenço. Quando a peça é inusitada, que 
foge do lugar comum, gera curiosidade e desperta a simpatia do público. A agência 

a idealizou um totem humano, no tamanho real de um casal de adultos. Eles estarão 
segurando um coração gigante, símbolo da campanha, onde se lê a frase "Abraçar 
Horizonte é Cuidar do Que é Nosso" e a mensagem Por trás de cada ação da Prefeitura 

4 	de Horizonte, existe um servidor público trabalhando para você". 

• 	Placa outdoor: È o segundo veículo de maior recali entre os de mídia externa, segundo o 

• 	
Datafolha, com 72,4%, sendo, praticamente, indispensável em lançamento de campanhas 
e recomendável para sustentação. Como Horizonte oferece baixa oferta de outdoor 

* 	comercial, vamos investir na produção de placas próprias. Na presente campanha serão 
* 	utilizadas placas na Sede do município e em seus distritos. Pelo seu custo beneficio é 
• fl uma das mídias com maior impacto visual oferecendo uma enorme visibilidade e 

• 	vantagens. A opção em lona a ser utilizada na campanha garante excelente qualidade de 
impressão e maior durabilidade. 

• 	Cartaz: Peça gráfica que volta-se para o reforço e penetração no público, considerandos 
• 	amplitude de sua exposição. Afixada em órgãos públicos de grande visibilidade, como 
a 	escolas, hospital, UPA e em unidades básicas de saúde (UBS). O cartaz ultrapassa a 

esfera da comunicação formal chegando a ambientes em que a vida social, econômica e 
cívica se desenrola. 
Folder: Peça gráfica que permite maior desenvolvimento das mensagens em relação a 

* 	cartazes e panfletos. E nele que os conteúdos podem ser aprofundados para uma leitura 
S 	além da visibilidade imediata, Presta-se a distribuição ativa ou passiva em diversos 

contextos, como escolas e recepções de órgãos públicos. 
Camiseta: Peça promocional que reforçará a identificação o público. Pelo modelo de 
distribuição, através do respectivo órgão de lotação de cada servidor, e considerando 
dados de pesquisa realizada pela Ipsos Marplan, sabe-se que 55% das pessoas sentem 
orgulho ao receber brindes. E a camiseta contribuirá para ampla disseminação da 
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mensagem central da campanha, uma vez que aqueles que a receberem podem passar a --
usá-la em situações diversas por longos períodos. 

- 	Busdoor - adesivos ônibus escolares: Midia externa (out-of-home) circular de alto irTpacQ,'t...0 
- 	o busdoor é uma ótima opção de divulgação, visto estar em evidência por distih 
- 	lugares e horários. Para otimizar a verba da campanha, optamos usar os ônibus de 
- 	transporte escolar que fazem o papel de disseminar a mensagem pelo município. Como 

portador da mensagem publicitária, ele é visualizado por um universo de pessoas 
extremamente diversificado. Estudo realizado pelo Instituto Marplan em 2006 demonstra 

a 	 que o busdoor lidera pesquisas de recaii entre veículos de mídia externa. Pesquisa 
- 	realizada pelo Datafolha revela que o índice de aproveitamento do busdoor chega a 

a 	78,10%, superando, inclusive, o outdoor (72.40%) - constituindo-se, portanto, uma das 
midias mais eficientes. 

- 	Adesivos para carro/moto/capacete: Os adesivos têm a característica de disseminar a 
a 	 mensagem da campanha de forma abrangente e altamente capilarizada, pois cada 
a 	 veículo que o portar o estará levando a diferentes regiões e públicos. É também uma não 

mídia duradoura, pois pode ficar por meses e até anos em circulação. Outro aspecto é a 
simpatia que desperta no público por seu caráter de brinde, sendo comumente disputado 

a 	
nas situações em que é distribuído. 

a 	Card para WhatsApp: O Whatsapp tem aproximadamente 130 milhões de usuários no 
a 	 Brasil e é o aplicativo de troca de mensagens mais usados no Pais. Daí, qualquer 

estratégia de campanha precisa contemplar essa opção de comunicação que tem alto 

a 	potencial de viralização. 
Vídeo para redes sociais: Conforme o Pew Research Center, 76% dos usuários do 

a 	Facebook fazem ao menos uma visita por dia á rede social - outros 15% semanalmente. 
a 	 Numa rápida pesquisa é possível verificarque a página da Prefeitura de Horizonte no 
- 	Facebook tem cerca de 45 mil curtidores. 1! pensando neste usuário que a estratégia 

a 	contempla a massificação do uso do vídeo da campanha ao longo do período de duração 
da mesma. Além do Facebook, a peça poderá ser usada ainda no Instagram e WhatsApp. 
Vídeo testemunhal cidadão homenageia servidor: O historiador Leandro Karnal costuma 

- 	dizer em suas palestras que falar do outro é um mau hábito que acompanha a história da 
a 	 humanidade. E que a internet turbinou essa possibilidade ao retirar o ônus da presença 

física. Uma pesquisa desenvolvida pela empresa ipsos. em 2017, revelou que o Brasil é o 
segundo país mais insatisfeito com os serviços públicos, perdendo apenas para o México. 

a 	
Sabe-se ainda que uma pessoa satisfeita com um serviço ou produto falará bem dele para 

a 	três pessoas. Quando ela está insatisfeita, ela contará para onze pessoas. Esse é o 
a 	 retrato também no serviço público, onde são rarissimas as manifestações públicas de 
a 	 agradecimento ou elogio. A partir desta constatação. pretende-se estimular uma corrente 

de manifestações favoráveis aos servidores de Horizonte, através das redes sociais. As 
a 	

mensagens serão postadas nos perfis oficiais da Prefeitura e espera-se, com isso, 
favorecer ações de gentileza entre servidores e população. 

- 	Cover photo de página no Facebook: Trata-se da principal imagem visualizada quando se 
- 	acessa uma página do Facebook. Por este motivo, funciona como uma vitrine para 

a 	mensagens específicas, sendo trocada no suceder dos assuntos trabalhados pela página. 
No caso em questão, ao ser usada para a campanha de valorização ao servidor público, 

a 	deixa clara, aos olhos de quem acessa a página da Prefeitura, a importância da iniciativa 
a 	 para o poder público e para a população em geral. 

Avatar de página no Facebook: Para reforçar a ideia de que quem faz a Prefeïtura de 

a 	Horizonte é o servidor público, ao longo da campanha o avatar da Prefeitura será 
substituído pela foto de servidores que atuam, preferencialmente, na linha de frente do 
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atendimento público, como recepcionistas de unidades de saúde e de outros prédios. 
públicos.  
Cada mídia e não mídia escolhida tem uma dinâmica de cobertura e um alcance qsç lhes'tY 
são próprios. A agência valoriza a economicidade dos recursos públicos e contempto4* Ei—e 
utilização de recursos de comunicação da própria Prefeitura, como as redes sociais, os 
ônibus escolares e as conexões dos servidores com cada uma de suas secretarias. Todo 
o trabalho mescla o uso de midia segmentada, alternativa e de massa para conseguir 
alcançar a diversidade de público representativo da sociedade horizontina. A ideia da 
escolha deste mix é informar/impactar/reforçar a mensagem junto ao público sempre que 
ele estiver utilizando um serviço público, em contato direto com o servidor ou se 
deslocando pela cidade. 
Para a simulação do plano de distribuição das peças de comunicação, foram definidos os 
objetivos de midia que proporcionaram a formatação das melhores táticas de midia a 
serem adotadas, levando em consideração o mix e os pontos estruturais explicitados 
anteriormente e agora rememorados. 
Traçados os objetivos, buscamos a maximização e a adequação da verba para o 
desenvolvimento de táticas que resultarão em amplo sucesso da campanha proposta, A 
partir de análises das pesquisas de audiência de mídia disponibilizadas pelos veículos de 
comunicação; de pesquisa feita pela agência acerca da história de Horizonte, da forma 
como a cidade se desenvolveu e se consolidou como força econômica na Região 
Metropolitana de Fortaleza; de visitas ao município, formatamos uma eficiente estratégia 
de distribuição de mídia e não mídia a fim de atingir, no período de 90 dias, os objetivos e 
o público indicados. Avaliando a visibilidade, a frequência, a cobertura e a rentabilidade e 
adequando o conceito e a ideia criativa aos meios propostos, potencializamos todo o 
processo de comunicação com o seguinte plano de distribuição: 
Midia Rádio/Jingle: 01 (um) jingle de 30" será veiculado nas rádios comunitárias Rádio FM 
Guarany (468 inserções) - sediada em Pacajus, com maior audiência dentre os ouvintes 
da região: Rádio Mais FM (468 inserções) - a principal rádio local. As rádios foram 
escolhidas por serem as de maior audiência em Horizonte, sendo a Rádio FM Guarany, 
no programa Ponto a Ponto do radialista Alexnaldo Montenegro, com excelente 
penetração em Horizonte, especialmente por tratar de assuntos políticos, policiais e do 
cotidiano dos municípios da região, com Horizonte sempre em destaque. E a Rádio Mais 
FM, a principal rádio de Horizonte. Nas duas rádios optou-se por fazer um patrocínio sob 
a forma de apoio cultural em obediência ao que estabelece o Ministério das 
Comunicações quanto á publicidade em rádio comunitária. Somando todas, totalizam 936 
inserções do jingle em rádio, distribuída por todo o período da campanha, de 01 de 
outubro de 2019 a 29 de dezembro de 2019. 
Mídia/Carro de Som: No período de 01 de outubro de 2019 a 29 de dezembro de 2019, 
coincidindo com todo o período da campanha, serão veiculadas duas horas diárias de 
carro de som pelo município, totalizando 180 horas. 
Midia/lnternet/TV Web: 3 inserções por dia, de segunda a sexta, no programa Ponto a 
Ponto, 01 de outubro de 2019 a 29 de dezembro de 2019, totalizando 180 inserções ao Ai 
longo da campanha. 
Midia/ Facebookipost patrocinado: O investimento garantirá patrocínio a post pelo período 
de de 01 de outubro de 2019 a 29 de dezembro de 2019, coincidindo com todo o período 
da campanha. 
Não Mídia/Placas totem humano: 10 (dez) placas serão produzidas. Exposição em 10 
equipamentos públicos, sendo 06 (seis) placas na sede e 03 (três) em cada um dos 
distritos - Aningas, Dourado e Queimadas e 01 (um) no bairro Catolé. Todas as placas 
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ficarão expostas pelo período integral da campanha. de 01 de outubro a 29 de deembroL\' 1' 
de 2019. 
Não Mídia/Placa outdoor: serão expostas 10 (dez) placas de outdoor no município. A  sede'4 j 
contará com 06 (seis) unidades, os distritos de Aningas, Dourado e Queimadas terão 6,11r1 1 

(um) em cada e 01 (um) no bairro Catolé. 
Não Midia/Cartaz: 200 (duzentos) cartazes serão produzidos e distribuídos por 
promotores para fixação em órgãos públicos, unidades de saúde e escolas, por 01 (um) 
promotor, em 05 (cinco) diárias, no período de 01 a 04 de outubro de 2019 e 07 de 
outubro de 2019. 
Não Mídia/Folder: 15.000 (quinze mil) folderes serão produzidos, para distribuição nos 
principais órgãos públicos, unidades de saúde, escolas e pontos comerciais utilizando 5 
diárias (de 01 a 04(10 e 07110 de 2019) e 1 promotor. Não Midia/Camiseta: 3.000 (três 
mil) camisetas serão produzidas para distribuição nas secretarias na semana que 
antecede o dia do servidor público visando o engajamento deste agente público. 
Não Mídia/Busdoor - adesivo ônibus escolar: 20 (vinte) adesivos para os ônibus escolares 
da secretaria de educação da Prefeitura de Horizonte! Serão utilizados ao longo do 
período da campanha, de 01 de outubro a 29 de dezembro de 2019. 
Não Mídia/Adesivos para carro/ moto/ capacete: Serão produzidos 3.000 (três mil) 
adesivos, que serão distribuídos nas secretarias na semana que antecede o dia do 
servidor público. 
Não Mídia/Card para WhatsApp: No dia 28 de outubro de 2019, dia do servidor público, 
será enviado para os números de WhatsApp dos servidores uma peça homenageando-o 
e fazendo-o sentir-se partícipe da melhoria de vida dos cidadãos. 
Não MídiaNideo para redes sociais: Na primeira semana da campanha, de 01 a 04 de 
outubro de 2019, será enviado para os números de WhatsApp dos servidores o VT 30". 
Não MidiaNldeo testemunhal cidadão homenageia servidor: Ao longo do período da 
campanha (de 01 de outubro a 29 de dezembro de 2019), através das redes sociais será 
feita uma mobilização estimulando o cidadão a enviar vídeos com elogios e 
agradecimentos a servidores públicos. Os vídeos serão compartilhados pelas redes 
sociais da Prefeitura de Horizonte. 
Não Mídia/Cover photo: 01 (uma) Cover photo será veiculada na página oficial da 
Prefeitura Municipal de Horizonte no Facebook, durante todo o período da campanha, de 
e 01 de outubro a 29 de dezembro de 2019, peça sobre a qual incidem apenas os custos 
internos de agência. 
Não Midia/Avatar: ao longo da campanha (de 01 de outubro a 29 de dezembro de 2019) 
serão inseridas 90 (noventa) fotos, sendo uma a cada dia, a serem utilizadas como o 
avatar da página oficial do Facebook da Prefeitura de Horizonte. 
Desta forma, temos que a verba foi alocada conforme as planilhas a seguir. 
Resumo da Simulação do Plano de Distribuição 
O período de distribuição das peças será de 01 de outubro de 2019 a 29 de dezembro de 
2019. Da verba disponibilizada para a campanha. R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil 
reais), foram utilizados R$ 143.388,80 (cento quarenta e três mil trezentos e oitenta e oito 
reais e oitenta centavos), o que corresponde a 95,59% do total estabelecido no briefing. O 
mix de peças e ações sugeridas promoveram a alocação de 77,51% da verba utilizada 
para Não Mídia e 22,49% para Mídia. 
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Divisão da Verba Publicitária 
	

:? 

Campanha "Abraçar Horizonte é cuidar do que ê nosso" 

	

Mídia x Não Mídia 
	 o 

As 32.24480 

As 143.38880 

Midia 	Não Midia 

No que se refere ao custo total alocado em veiculação, distribuição ou exposição, o valor 
foi de R$ 26.244.80, o que representa 18,30% da verba total da campanha proposta pela 
agência. Deste total, R$ 25.744,80 são referentes a mídia e R$ 500,00 referem-se a não 
mídia. Já os custos destinados à produção foram: R$ 6.500,00 para peças de midia e R$ 
111.144,00 para não mídia. Somados, esses valores alcançam um total de R$ 
117.144,00, representando 81,70% da verba total da campanha apresentada pela 
agência. 

Divisão da Verba Publicitária 
Campanha 'Abraçar Horizonte é cuidar do que é nosso 

Produção x Veiculação, distribuição ou exposição 

A$2624480 

a 	 R$117.14400 

a 

a 

a 

Produção 	1  Veiculação distribuição ou exposição 

a 

Observando como se dá o rateio dos valores alocados com cada uma das peças e ações 
— 	propostas (Mídia e Não Mídia, considerando todos os Custos envolvidos), os percentuais 

alocados da verba total da campanha foram feitos da seguinte forma: 
M [dia: 
- Jingle de 30", totalizando R$ 4.446,00 e representando 3,10% 
- VT de 30", totalizando R$ 2.098,80 e representando 1,46% 

a 	 - Carro de som, totalizando R$ 7.200,00 e representando 5,02% 
- Posts patrocinados Facebook, totalizando R$ 12.000.00, representando 8,37% 
Não Mídia: 
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- Placa totem humano, totalizando R$ 6.200,00 e representando 4,32% 	(t AZ' 
- Placa outdoor, totalizando R$ 42.000,00 e representando 29,29% 	 rt&. 
- Cartaz, totalizando R$ 1.104,00 e representando 0,77% 	 1', 
- Folder, totalizando RS 4.540,00 e representando 3.17% 
- Camiseta, totalizando R$ 50.700,00 e representando 35,36% 
- Busdoor - adesivo ônibus escolares, totalizando RS 3.000,00 e representando 2,09% 
- Adesivo para carro/moto/capacete, totalizando RS 3.60000 e representando 2,51% 
- Card para WhatsApp - sem custo. Envolve apenas custos internos 
- Vídeo para redes sociais - sem custo. Será usado o mesmo VT de 30" 
- Vídeo testemunhal cidadão homenageia servidor - sem custo 
- Cover photo - sem custo. Envolve apenas custos internos 
- Avatar - envolve apenas custos internos. 

Distribuição por peças 
0.00% 0.77% Midia x Não Midia • CARD PARAMIATSAPP 

0.00% 
U.UU'b 109"k 

0.00% 	2.51% 
3.17% 

8.37v 

29.29%  

• VIDEO PARAREDES SOCIAIS 

• VÍDEO TESTEMUNHAL CIDADÃO 
HOMENAGEIA SERVIDOR 

'COVERPHOTO 

• AVATAR 

• CARTAZ 

• BUSDOOR -ADESIVOSÕtIIBUS 
ESCOLARES 

• ADESIVO PARA 
CARROIMOTOICAPACETE 

• FOLDER 

•VTDE3O 

'PLACA TOTEM HUMANO 

• JINGLE DE 30" 

0.00% 

35,36% 

1 
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