
 
FOLHA DE INFORMAÇÃO  

 
 
REFERENTE: CONCORRÊNCIA Nº 001/2017– COMPEL 
 
PROCESSO N.º: 00493.11.07.611.2017 
 
OBJETO: Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de 01 (uma) agência de propaganda, 
compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o 
estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação 
e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de 
divulgação, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir 
ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral. 
 
 
 
NO ITEM 9.1 SUBITENS B.1 E B.2  
 
ONDE SE LÊ: 
 
 

b1) concorda que os percentuais máximos a serem pagos pelo CONTRATANTE aos detentores de direitos patrimoniais 
sobre trabalhos de arte e outros protegidos pelos direitos de autor e conexos, na reutilização de peças por período igual 
ao inicialmente ajustado, será de no máximo 5% (cinco por cento); 
 
b2) concorda que os percentuais máximos a serem pagos pelo CONTRATANTE aos detentores dos direitos 
patrimoniais sobre obras consagradas, incorporadas a peças, em relação ao valor original da cessão desses direitos, na 
reutilização das peças por período igual ao inicialmente ajustado, será de no máximo 5% (cinco por cento).   

 
 
LEIA - SE 
 

b1) concorda que os percentuais máximos a serem pagos pelo CONTRATANTE aos detentores de direitos patrimoniais 
sobre trabalhos de arte e outros protegidos pelos direitos de autor e conexos, na reutilização de peças por período igual 
ao inicialmente ajustado, será de no máximo 50% (cinquenta por cento); 
 
b2) concorda que os percentuais máximos a serem pagos pelo CONTRATANTE aos detentores dos direitos 
patrimoniais sobre obras consagradas, incorporadas a peças, em relação ao valor original da cessão desses direitos, na 
reutilização das peças por período igual ao inicialmente ajustado, será de no máximo 50% (cinquenta por cento).   

 
 
NO ANEXO VI – MINUTA DO CONTRATO 
 
 
ONDE SE LÊ: 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO DESCONTO PADRÃO DE AGÊNCIA 
 
4.4 - Quando a política de preços for similar à praticada no Brasil, a CONTRATADA fará jus ao desconto de agência a ser 
concedido pelos veículos de divulgação à base do percentual bruto praticado em cada país, que incidirá sobre os preços de 
tabela ou sobre os preços acertados para veiculação, prevalecendo sempre o menor dos dois, e repassará ao 
CONTRATANTE o equivalente a 1/4 (um quarto) do desconto que obtiver de cada veículo. 
 
 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



LEIA - SE 
 
4.4 - Quando a política de preços for similar à praticada no Brasil, a CONTRATADA fará jus ao desconto de agência a ser 
concedido pelos veículos de divulgação à base do percentual bruto praticado em cada país, que incidirá sobre os preços de 
tabela ou sobre os preços acertados para veiculação, prevalecendo sempre o menor dos dois, e repassará ao 
CONTRATANTE o equivalente a 3% (três por cento) do desconto que obtiver de cada veículo. 
 
 
ONDE SE LÊ: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.9 - Os serviços serão solicitados à CONTRATADA de modo a garantir que o valor efetivamente realizado por ela, na 
vigência inicial de 12 (doze) meses deste contrato, não seja inferior a 20% (vinte por cento) do total executado pelas 01 
(uma) agência contratadas como resultado da concorrência que deu origem a este ajuste.  
 
 
LEIA - SE 
 
1.9 - Os serviços serão solicitados à CONTRATADA de modo a garantir que o valor efetivamente realizado por ela, na 
vigência inicial de 12 (doze) meses deste contrato, não seja inferior a 20% (vinte por cento) do total executado pela agência 
contratada como resultado da concorrência que deu origem a este ajuste.  
 
 
ONDE SE LÊ: 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
2.1 - Os serviços a serem realizados pela CONTRATADA, nos primeiros 12 (doze) meses, somarão no mínimo 20% (vinte 
por cento) e no máximo 80% (oitenta por cento) do montante efetivamente executado pela contratadas, que está estimado 
em R$ 10.000.000.00 (dez milhões de reais), conforme estabelecido no subitem 1.9 da Cláusula Primeira deste contrato.  
 
 
LEIA - SE 
 
2.1 - Os serviços a serem realizado pela CONTRATADA, nos primeiros 12 (doze) meses, somarão no mínimo 20% (vinte 
por cento) e no máximo 80% (oitenta por cento) do montante efetivamente executado pela contratada, que está estimado 
em R$ 10.000.000.00 (dez milhões de reais), conforme estabelecido no subitem 1.9 da Cláusula Primeira deste contrato.  
 
 
NO ANEXO  I - BRIEFING 
 
ONDE SE LÊ: 

 
 
 

 
1. Situação Geral 
 
___________ é conhecida como Cidade Industrial, por abrigar um dos maiores pólos industriais do país. No 
município estão instaladas indústrias químicas, petroquímicas, borracha, têxtil, metalurgia do cobre, fertilizantes, 
celulose, energia eólica, bebidas, entre outras. É também sede da Ford Motor Company Brasil, sendo a primeira 
fábrica de automóveis a ser instalada no Nordeste do país. 
 
A economia do município, portanto, é quase totalmente baseada no setor secundário, que responde por 90% da 
arrecadação tributária de ___________ e gera milhares de empregos diretos e indiretos. O município é o maior 
exportador do estado, responsável por mais de 30% do total exportado pela Bahia. A força de sua indústria é a 
locomotiva da cidade. 



 
No entanto, apesar da imagem do município estar indissociavelmente ligada ao setor industrial, ___________ 
tem uma segunda vocação que poderia ser melhor explorada: o turismo. São mais de 42 km de praias, quatro 
bacias hidrográficas importantes, lagoas, áreas de floresta, dunas e diversas manifestações culturais. 
 
Várias das praias mais famosas da Bahia estão no município, como: Busca Vida, Arembepe, Jauá, Guarajuba, 
Itacimirim e Barra do Jacuípe. Mas como a sede do município encontra-se distante da orla, pode-se afirmar que 
boa parte dos freqüentadores destas praias sequer sabem que elas pertencem a ___________. Isso significa 
que o município está perdendo oportunidades de reforçar sua imagem em outros aspectos diferentes daqueles 
estritamente relacionados ao setor industrial.  
 
A participação do turismo na economia brasileira representa 3,2% do PIB do país. De acordo com o 
WorldTravel & Tourism Council (WTTC), hoje o setor gera empregos diretos para mais de 2,5 milhões de 
pessoas e indiretamente para mais de 7 milhões. Estão incluídas como geradoras de empregos diretos as 
atividades relacionadas a hotelaria, agências de viagens, companhias aéreas, outros tipos de transportes de 
passageiros, restaurante e lazer. 
 
Pesquisa do Ministério do Turismo em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (agosto, 2016) aponta que dos 
brasileiros que desejam viajar, 79% escolhem o Brasil como destino turístico. Isso demonstra que o turismo 
doméstico vem ganhando força nos últimos anos. O levantamento mostra ainda que a região Nordeste, com 
41% da preferência, é disparadamente a que mais atrai os visitantes de todo o país. 
 
Outro ponto a ser destacado é o fato do item “praia” fazer parte do roteiro favorito de da maior parte dos 
entrevistados. Isso demonstra a importância do binômio sol e mar. Os destinos com extenso litoral, como é o 
caso de ___________, certamente já partem com alguma vantagem competitiva. 
 
É inegável a vocação turística do município: belo litoral; águas mornas; sol na maior parte do ano; bons hotéis, 
restaurantes e pousadas; população acolhedora. Mas, sem dúvida, ___________ precisa investir numa imagem 
mais clara e positiva para o potencial visitante, seja ele de municípios vizinhos, nacional, ou internacional.  
 
É preciso estar atento para o fato de que a estratégia de marketing menos adequada é aquela que tenta vender 
diversas qualidades ao mesmo tempo. Os destinos turísticos de maior sucesso em todo o mundo costumam 
prometer uma determinada experiência e são capazes de entregá-la de uma forma padronizada e consistente 
ao viajante. E, como deve acontecer com todo produto posto à venda, é preciso persuadir o consumidor de que 
o município possui uma combinação de benefícios que nenhuma outra oferece. 
 
 
Em um mundo cada vez mais preocupado com conservação do meio ambiente e a sustentabilidade do seu 
setor produtivo, a indústria de viagem e turismo também tem o dever de seguir princípios que ajudem a 
desenvolver o bem-estar. Acredita-se que a indústria turística deverá estar sustentada pelo seguinte tripé: 
retorno direto, para a população local, de uma parte razoável da receita gerada pelo negócio; princípios 
ecologicamente corretos; turistas precisam aprender sobre o que eles estão visitando, e não apenas 
contemplar.  
 
Neste sentido, é fundamental despertar entre a população o interesse e o envolvimento com suas tradições e 
belezas naturais, de modo que os ___________enses sejam os primeiros consumidores do lazer do município. 
Considera-se importante que o visitante conheça e desfrute do produto cultural interagindo com os habitantes, 
uma vez que nem produtos elaborados somente para uso turístico se sustentam a longo prazo, nem o turista, 
hoje, deseja consumir exotismo posto na vitrine.  
 
O que se busca numa viagem é descobrir encantos particulares, únicos, que se apresentam como parte da vida 
da população local e propiciam ao mesmo tempo espaços e momentos de sociabilidade e intercâmbio. 
 
2. Desafio de Comunicação 
 
Hoje, quando se pensa em ___________, a imagem predominante é de uma cidade que gera riquezas, muitos 
empregos e postos de trabalho, mas pouco atraente para se viver ou se divertir. Uma percepção que não 
condiz com a realidade, uma vez que ___________ é um município também vocacionado para o turismo e 
lazer, com exuberantes belezas naturais, boa infraestrutura e serviços oferecidos ao visitante. 



 
É evidente que o município ainda precisa avançar em muitos aspectos nos serviços e facilidades para o turista. 
Mas, pode-se afirmar, que há, na atualidade, um descompasso entre a imagem percebida e a realidade de 
___________ nesta área. Ou seja, a comunicação pode desempenhar um importante papel, reposicionando a 
imagem do município para o público externo. 
 
Mata de São João, por exemplo – município vizinho a ___________ – pode ser considerado um caso de 
sucesso no reposicionamento de sua imagem. De um município ligado a atividades agrárias, e alguma atividade 
industrial, passou a ser percebido como um importante pólo turístico. 
 
Sem dúvida, não há nada que combine menos com a atividade turística do que a atividade industrial. Neste 
sentido, o grande desafio da comunicação é mudar a percepção das pessoas em relação ao município de 
___________. Não se trata, evidentemente, de negar a existência do pólo industrial, mas mostrar que o 
município, pelo seu tamanho e planejamento, consegue conviver de forma harmônica com as duas atividades. 
 
3. Objetivos de Comunicação – Geral e Específicos 
 
Geral 

• Começar um processo de reposicionamento de imagem de ___________, mostrando um município 
vocacionado também para o turismo e o lazer.   

 
Específicos 
 

• Atrair novos visitantes para conhecer as belezas naturais, cultura e história de ___________. 
• Criar uma campanha para o verão 2017/2018. 

 
4. Públicos-alvo 
 

• Potenciais visitantes. 
• Moradores do município de ___________. 

 
5. Praças 
 
As praças devem ser propostas pela licitante na estratégia de mídia, de acordo com os objetivos de 
comunicação, geral e específicos, apresentados neste Briefing. 
 
 
 
 
6. Período 
 
Fica a critério da licitante a definição do período de divulgação a ser considerado na estratégia de comunicação 
publicitária. 
 
7. Verba Referencial para Investimento 
 
No cálculo da alocação dos valores para a produção, veiculação, exposição e ou distribuição da campanha 
publicitária, a licitante utilizará como referencial a verba de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil 
reais). 
 
8. Pesquisas e Outras Informações 
 
www.camacari.ba.gov.br 
www.turismo.gov.br 
www.dadosefatos.turismo.gov.br 
www.wttc.org 
www.bahiatursa.ba.gov.br 
 



9. Recursos Próprios de Comunicação 
 
Portal da Prefeitura de ___________ 
www.camacari.ba.gov.br 
 
 
 
 
LEIA - SE 
 
 
Camaçari é conhecida como Cidade Industrial, por abrigar um dos maiores pólos industriais do país. No 
município estão instaladas indústrias químicas, petroquímicas, borracha, têxtil, metalurgia do cobre, fertilizantes, 
celulose, energia eólica, bebidas, entre outras. É também sede da Ford Motor Company Brasil, sendo a primeira 
fábrica de automóveis a ser instalada no Nordeste do país. 
 
A economia do município, portanto, é quase totalmente baseada no setor secundário, que responde por 90% da 
arrecadação tributária de Camaçari e gera milhares de empregos diretos e indiretos. O município é o maior 
exportador do estado, responsável por mais de 30% do total exportado pela Bahia. A força de sua indústria é a 
locomotiva da cidade. 
 
No entanto, apesar da imagem do município estar indissociavelmente ligada ao setor industrial, Camaçari tem 
uma segunda vocação que poderia ser melhor explorada: o turismo. São mais de 42 km de praias, quatro 
bacias hidrográficas importantes, lagoas, áreas de floresta, dunas e diversas manifestações culturais. 
 
Várias das praias mais famosas da Bahia estão no município, como: Busca Vida, Arembepe, Jauá, Guarajuba, 
Itacimirim e Barra do Jacuípe. Mas como a sede do município encontra-se distante da orla, pode-se afirmar que 
boa parte dos freqüentadores destas praias sequer sabem que elas pertencem a Camaçari. Isso significa que o 
município está perdendo oportunidades de reforçar sua imagem em outros aspectos diferentes daqueles 
estritamente relacionados ao setor industrial.  
 
A participação do turismo na economia brasileira representa 3,2% do PIB do país. De acordo com o 
WorldTravel & Tourism Council (WTTC), hoje o setor gera empregos diretos para mais de 2,5 milhões de 
pessoas e indiretamente para mais de 7 milhões. Estão incluídas como geradoras de empregos diretos as 
atividades relacionadas a hotelaria, agências de viagens, companhias aéreas, outros tipos de transportes de 
passageiros, restaurante e lazer. 
 
Pesquisa do Ministério do Turismo em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (agosto, 2016) aponta que dos 
brasileiros que desejam viajar, 79% escolhem o Brasil como destino turístico. Isso demonstra que o turismo 
doméstico vem ganhando força nos últimos anos. O levantamento mostra ainda que a região Nordeste, com 
41% da preferência, é disparadamente a que mais atrai os visitantes de todo o país. 
 
Outro ponto a ser destacado é o fato do item “praia” fazer parte do roteiro favorito de da maior parte dos 
entrevistados. Isso demonstra a importância do binômio sol e mar. Os destinos com extenso litoral, como é o 
caso de Camaçari, certamente já partem com alguma vantagem competitiva. 
 
É inegável a vocação turística do município: belo litoral; águas mornas; sol na maior parte do ano; bons hotéis, 
restaurantes e pousadas; população acolhedora. Mas, sem dúvida, Camaçari precisa investir numa imagem 
mais clara e positiva para o potencial visitante, seja ele de municípios vizinhos, nacional, ou internacional.  
 
É preciso estar atento para o fato de que a estratégia de marketing menos adequada é aquela que tenta vender 
diversas qualidades ao mesmo tempo. Os destinos turísticos de maior sucesso em todo o mundo costumam 
prometer uma determinada experiência e são capazes de entregá-la de uma forma padronizada e consistente 
ao viajante. E, como deve acontecer com todo produto posto à venda, é preciso persuadir o consumidor de que 
o município possui uma combinação de benefícios que nenhuma outra oferece. 
 
 



Em um mundo cada vez mais preocupado com conservação do meio ambiente e a sustentabilidade do seu 
setor produtivo, a indústria de viagem e turismo também tem o dever de seguir princípios que ajudem a 
desenvolver o bem-estar. Acredita-se que a indústria turística deverá estar sustentada pelo seguinte tripé: 
retorno direto, para a população local, de uma parte razoável da receita gerada pelo negócio; princípios 
ecologicamente corretos; turistas precisam aprender sobre o que eles estão visitando, e não apenas 
contemplar.  
 
Neste sentido, é fundamental despertar entre a população o interesse e o envolvimento com suas tradições e 
belezas naturais, de modo que os Camaçarienses sejam os primeiros consumidores do lazer do município. 
Considera-se importante que o visitante conheça e desfrute do produto cultural interagindo com os habitantes, 
uma vez que nem produtos elaborados somente para uso turístico se sustentam a longo prazo, nem o turista, 
hoje, deseja consumir exotismo posto na vitrine.  
 
O que se busca numa viagem é descobrir encantos particulares, únicos, que se apresentam como parte da vida 
da população local e propiciam ao mesmo tempo espaços e momentos de sociabilidade e intercâmbio. 
 
10. Desafio de Comunicação 
 
Hoje, quando se pensa em Camaçari, a imagem predominante é de uma cidade que gera riquezas, muitos 
empregos e postos de trabalho, mas pouco atraente para se viver ou se divertir. Uma percepção que não 
condiz com a realidade, uma vez que Camaçari é um município também vocacionado para o turismo e lazer, 
com exuberantes belezas naturais, boa infraestrutura e serviços oferecidos ao visitante. 
 
É evidente que o município ainda precisa avançar em muitos aspectos nos serviços e facilidades para o turista. 
Mas, pode-se afirmar, que há, na atualidade, um descompasso entre a imagem percebida e a realidade de 
Camaçari nesta área. Ou seja, a comunicação pode desempenhar um importante papel, reposicionando a 
imagem do município para o público externo. 
 
Mata de São João, por exemplo – município vizinho a Camaçari – pode ser considerado um caso de sucesso 
no reposicionamento de sua imagem. De um município ligado a atividades agrárias, e alguma atividade 
industrial, passou a ser percebido como um importante pólo turístico. 
 
Sem dúvida, não há nada que combine menos com a atividade turística do que a atividade industrial. Neste 
sentido, o grande desafio da comunicação é mudar a percepção das pessoas em relação ao município de 
Camaçari. Não se trata, evidentemente, de negar a existência do pólo industrial, mas mostrar que o município, 
pelo seu tamanho e planejamento, consegue conviver de forma harmônica com as duas atividades. 
 
11. Objetivos de Comunicação – Geral e Específicos 
 
Geral 

• Começar um processo de reposicionamento de imagem de Camaçari, mostrando um município 
vocacionado também para o turismo e o lazer.   

 
Específicos 
 

• Atrair novos visitantes para conhecer as belezas naturais, cultura e história de Camaçari. 
• Criar uma campanha para o verão 2017/2018. 

 
12. Públicos-alvo 
 

• Potenciais visitantes. 
• Moradores do município de Camaçari. 

 
13. Praças 
 
As praças devem ser propostas pela licitante na estratégia de mídia, de acordo com os objetivos de 
comunicação, geral e específicos, apresentados neste Briefing. 
 



14. Período 
 
Fica a critério da licitante a definição do período de divulgação a ser considerado na estratégia de comunicação 
publicitária. 
 
15. Verba Referencial para Investimento 
 
No cálculo da alocação dos valores para a produção, veiculação, exposição e ou distribuição da campanha 
publicitária, a licitante utilizará como referencial a verba de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil 
reais). 
 
16. Pesquisas e Outras Informações 
 
www.camacari.ba.gov.br 
www.turismo.gov.br 
www.dadosefatos.turismo.gov.br 
www.wttc.org 
www.bahiatursa.ba.gov.br 
 
17. Recursos Próprios de Comunicação 
 
Portal da Prefeitura de Camaçari 
www.camacari.ba.gov.br 
 
 
 
Em 04/09/2017. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Ana Paula Souza Silva 
Presidente da COMPEL 
 
 
 


