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ANEXO 1 

BRIEFING 

CONCORRÊNCIA N2 2019.04.04.1 

fr 	SITUAÇÃO GERAL 

INTRODUÇÃO 

Para cumprir o preceito legal de garantir ampla publicidade dos atos do Poder Público, 

a Prefeitura Municipal de Horizonte precisa contar com a parceria de uma agência de 

publicidade que contribua para a qualificação de sua comunicação institucional. 

A difusão de campanhas educativas de interesse interno, bem como as soluções 

encontradas pela Prefeitura para estimular o servidor público são pontos fundamentais 

para o cumprimento das metas administrativas, a eficiência do atendimento oferecido, 

a redução de custos, a minimização da burocracia, o bom ordenamento da máquina 

pública e a adoção de hábitos capazes de reverter números negativos, sempre em prol 

da população de Horizonte. 

As campanhas institucionais devem falar ao público interno de forma clara, direta e 

objetiva. A comunicação eficiente aproxima a Prefeitura dos servidores permitindo a 

mobilização dos recursos humanos e o cumprimento das reais demandas sociais. Para 

tanto, precisa ser pensada e trabalhada como um esforço de mão dupla que permite à 

Prefeitura informar e se informar com seu quadro de funcionários. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 
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Situado na Região Metropolitana de Fortaleza, a 40,1 km de Fortaleza, o município de 

Horizonte é 92 potência econômica do Ceará, e um dos maiores pólos industriais do 

Nordeste. Com  quatro distritos (Aningas, Dourado, Queimadas e a sede do município), 

possui 65.928 habitantes (IBGE/2017). Este número representa um extraordinário 

crescimento em relação ao registrado no ano 2000, quando somava apenas 33.790 

moradores. O fluxo migratório é consequência, principalmente, das oportunidades 

oferecidas por um parque industrial pujante. 

Beneficiado por uma localização estratégica, no centro de uma área que inclui os 

municípios de Itaitinga, Pacajus, Chorozinho, Barreira e Ocara, Horizonte possui 

topografia plana, infraestrutura sólida e facilidade para escoar mercadorias. Isso atrai 

negócios que geram empregos e impulsionam o comércio local. Nos últimos anos, 

cerca de 40 grandes indústrias abriram milhares de vagas formais no mercado de 

trabalho, criando uma dinâmica que impulsionou toda a economia. Estamos falando de 

indústrias como a Troller/Ford, Vulcabrás e Santana Textiles. O mercado lojista também 

experimentou um grande incremento, com a atração de empresas de tradição e solidez, 

como a Macavi, Rabelo, Zenir, Honda, Farmácia Pagues Menos, dentre outras. 

Serviços de drenagem, abastecimento de água, esgotamento sanitário, energia elétrica, 

gasoduto, iluminação pública, telefonia, comunicação por fibra ótica e sistemas viários 

são atrativos que fazem de Horizonte uma cidade propícia a novos negócios, com 

' intensa movimentação dos setores têxteis, de calçados, de granito e automotivos. Os 

incentivos concedidos pela Prefeitura Municipal e Governo do Estado também têm sido 

fundamentais para potencializar essa atmosfera de fortalecimento socioeconômico. 

Para se ter ideia dos esforços feitos, a Prefeitura de Horizonte desenvolveu o maior 

programa de saneamento da história do município, investindo mais de 25 milhões em 

esgotamento sanitário, com a instalação de 39.306,49 metros de rede coletora e a 

realização de 3.979 ligações domiciliares. 

Hoje, o Produto Interno Bruto (PIB) do município é de R$ 1.286.039 (IBGE/2015), com o 

PIB per capita calculado em R$ 20.295,73 (idem). O Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDHM) é de 0,658. Na última década, o município avançou 
significativamente em setores como educação, saúde, esporte e cidadania e tornou-se 

referência em todo o Ceará. Conta com uma rede composta por 28 escolas de Ensino 
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Fundamental e 17 Centros de Educação Infantil que, juntos, acolhem mais de 12.000 

alunos. O parque escolar foi 100% reformado e ampliado e todas as escolas possuem 

quadras e ginásios para a prática de esportes. O município vem comemorando vitórias 

sucessivas nos resultados do Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do 

Ceará (SPAECE), que fornece subsídios para a formulação, reformulação e 

monitoramento das políticas públicas. 

Estes méritos foram conquistados graças a um trabalho comprometido com o 

desenvolvimento econômico, pois onde há ações sérias para alavancar a economia, há 

mais qualidade de vida para toda a população. Os números e avanços, no entanto, são 

acompanhados de muitos desafios, especialmente provocados pelo crescimento 

populacional acima da média do Brasil. A infraestrutura, sobretudo nos setores de 

transportes, energia, comunicação, rede bancária, coleta de lixo, esgotamento 

sanitário e abastecimento de água requer rapidez na implantação de um planejamento 

estratégico integrado e adequadas parcerias. 

São os servidores púbicos que "tiram do papel" os mais diversos projetos para torná-los 

uma realidade em benefício dos habitantes. Não à toa, a Prefeitura de Horizonte 

procura manter uma política de recursos humanos capaz de incentivar os servidores no 

pleno exercício de suas funções, inclusive investindo em capacitações periódicas, com 

vistas ao aperfeiçoamento profissional. Parece óbvio dizer, mas é sempre bom frisar: 

sem os servidores públicos, todo o corpo social definha. Não há país, estado ou 

município sem um quadro sólido de servidores comprometidos com a cidadania. 

Trabalhando em escolas, creches, hospitais, postos de saúde, segurança e outras 

frentes indispensáveis ao desenvolvimento, deles depende, em grande parte, a boa 

imagem da Prefeitura junto a seus eleitores. 

No que se refere ao quadro funcional, cabe ao município: selecionar bem, treinar 

sempre, buscar novas formas de incentivo e remunerar com dignidade. Horizonte 

promoveu dois grandes concursos públicos, cujos resultados foram publicados em 2011 

e 2016, abrindo vagas para enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, médicos, 

veterinários, nutricionistas, professores, terapeutas ocupacionais, agentes 

administrativos, agentes de saúde, auxiliares de serviços gerais, eletricistas, bombeiros 

e outras categorias profissionais. 
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Desde 2014 foi implantado o novo sistema QR CODE, que facilita a organização do 

serviço público eficiente, permitindo maior controle e melhor gerenciamento dos bens 

adquiridos no decorrer da gestão. Ao longo desses anos, foram realizadas diversas 

ações educativas com foco no servidor, que ficou mais consciente da importância de 

economizar água, luz, combustível, papel etc. 

De acordo com a Constituição de 1988, servidores públicos são todos aqueles que 

mantêm vínculo de trabalho profissional com os órgãos e entidades governamentais, 

sejam eles da União, Estados, Distrito Federal, Municípios e respectivas autarquias, 

fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. 

Segundo dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), a cada 100 trabalhadores brasileiros, 12 são servidores públicos, o que perfaz 

uma média equivalente à dos demais países da América Latina. São 2,2 milhões de 

funcionários federais; 3,2 milhões de funcionários estaduais e 6,6 milhões de 

funcionários municipais, conforme dados do IBGE/2014. Os números parecem 

portentosos, mas se tornam modestos quando comparados aos índices dos países mais 

desenvolvidos, nos quais a média é de 21 funcionários a cada 100 empregados. 

O Ceará conta com 80.000 servidores inativos (incluindo pensionistas) e 56.000 ativos. 

Já em Horizonte, o número de servidores é de 2.741, entre concursados, ocupantes de 

cargo de confiança e contratados pagos pela folha. É dever do servidor exercer com 

dedicação e competência as atribuições do cargo, observar as suas normas legais, 

atender com presteza tanto o público externo quanto o interno, zelar pela economia 

de material, aliar-se à conservação do patrimônio público e manter em sigilo os 

assuntos da repartição. 

Assiduidade, responsabilidade e espírito público são prerrogativas básicas para o bom 

exercício dessa nobre missão, que no Brasil se faz presente desde a chegada da frota 

lusitana comandada por Pedro Álvares Cabral, tendo se expandindo a partir de 1808. 

Um dos documentos pioneiros na consolidação das normas referentes ao 

funcionalismo público foi o decreto 1.713, de 28/10/39. Por esse motivo, o presidente 

Getúlio Vargas instituiu o dia 28 de outubro como o Dia do Funcionário Público. Mais 
tarde, o conceito de funcionário público seria substituído pela designação mais 
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abrangente de servidor público. Hoje, os direitos e deveres dos servidores estão 

definidos pela Constituição Federal a partir de seu Artigo 39. 

ATUAÇÃO EM DIFERENTES CONTEXTOS 

O cidadão quer um Estado que o atenda, encaminhe, proteja, e isso só é possível com 

servidores competentes. Prestar um trabalho de qualidade deve ser a meta comum dos 

servidores de Horizonte, cujos princípios fundamentais incluem o compromisso 

pertinaz com a ética, a atualização permanente, a capacidade de lidar com as 

diferenças, o desenvolvimento de novas competências e a atuação em diferentes 

contextos. 

Portanto, a atual gestão municipal, comprometida com o bem estar de todos, percebe 

a necessidade de uma campanha educativa que melhore e reforce a comunicação 

institucional com seus servidores, de modo a agilizar operações internas, reduzir gastos 

desnecessários, enfatizar o respeito ao cidadão e valorizar os esforços feitos, elevando 

a autoestima dos homens e mulheres que, nas mais diversas áreas a administração 

pública, desempenham um trabalho anônimo e essencial para o desenvolvimento. 

Nossa comunicação precisa estar aliada às demandas de uma cidade que cresce, 

P enfatizando a importância dos esforços ordenados e conscientes em prol do bem 

comum. Para isso é necessário levar em conta as características sociais e culturais do 

povo, assim como é importante pensar em formas alternativas que possam compensar 

eventuais limitações de acesso aos veículos tradicionais e, principalmente, de verba 

publicitária. 

A COMUNICAÇÃO 

A Prefeitura de Horizonte, cujo slogan é "Nosso trabalho é cuidar das 

pessoas", acredita que a Comunicação é um importante instrumento de 
desenvolvimento socioeconômico, propiciando uma gestão transparente e 

comprometida com a qualidade de vida da população horizontina. 
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O objetivo da contratação de serviços publicitários é atender à necessidade contínua 

de dar identidade às ações do poder público e divulgar de forma direta os serviços 

oferecidos pela instituição, mantendo a comunidade informada das suas atividades. 

Caberá à agência vencedora a apresentação de um conjunto de estratégias e ações de 

comunicação, incluindo planejamento, concepção e produção de campanha 

publicitária voltada para o bom diálogo entre a gestão municipal e os servidores 

públicos, de modo que ele receba a mensagem que precisa para se sentir um aliado da 

Prefeitura no atendimento ao cidadão. 

Por campanha publicitária, entenda-se o conjunto de procedimentos necessários para 

atingir os objetivos de comunicação definidos, envolvendo: conceito criativo; estratégia 

de mídia; peças publicitárias; material de apoio; demais ações paralelas. 

DOS CONCEITOS 

Considerando também que a comunicação é estratégica para a consolidação de um 

novo modelo de gestão pública, onde a informação torna-se elemento fundamental na 

construção de uma nova realidade, o trabalho de comunicação publicitária proposto 

para Prefeitura Municipal de Horizonte deverá ater-se aos três seguintes conceitos: 

• Transparência - Em tempos de democracia, é obrigação das administrações públicas 

prestar contas com a comunidade. Além do valor ético, existem mecanismos legais que 

cobram transparência dos administradores. Com  uma gestão transparente, a 

administração ganha a confiança e credibilidade da população - construindo uma 

relação sólida de parceria, fundamental para o desenvolvimento. 

• Marketing Público - A divulgação de ações desenvolvidas funciona como uma 

estratégia de gestão. Se projetos em andamento não são divulgados, abre-se a 

possibilidade da população não tirar deles o melhor proveito e, assim, as ações não 

surtirem o efeito desejado. 

• Visão de Futuro - Uma determinada administração não deve limitar-se ao mandato, 

pois é preciso cultivar, entre os gestores e junto à população, a ideia de um 

Diego LuíLeafldrO Silva 
CorniSS'ã permanente 

de ticitaçâO 
Presidente 



19-  0! ~~ ~ÁiR,  
PREFEITURA DE 	 f 	t\ 
HORIZONTE 

T 	 \ Página 

am 

desenvolvimento sólido. A comunicação é um instrumento estratégico da 

administração pública que favorece a mobilização da sociedade em torno de grandes 

temas de interesse do município. 

UMA GESTÃO DE CONQUISTAS FEITA COM A COMUNIDADE 

O servidor é, antes de mais nada, um personagem da construção social, uma figura 

decisiva na administração democrática, um agente transformador sem o qual é 

impossível conceber o futuro. Ele ajuda a salvar vidas, expandir o conhecimento, 

manter a tranquilidade urbana, encaminhar demandas. É um multiplicador de 

informações. 

Deve-se acrescentar que a Prefeitura de Horizonte tem, hoje, uma gestão voltada para 

a comunidade, com um trabalho de resultados concretos, que conta com o empenho 

dos servidores e que oferece a segurança de um planejamento capaz de consolidar 

avanços, construindo a sustenta bilidade das ações sociais e da manutenção da 

infraestrutura indispensável ao funcionamento do município. 

PÚBLICOS ALVOS 

Para desenvolver um bom trabalho de comunicação, destacam-se os seguintes públicos 
alvos: 

- SERVIDORES PÚBLICOS: Como dito antes, o número de servidores em Horizonte é de 

2.741 pessoas, entre concursados, ocupantes de cargo de confiança e contratados 

pagos pela folha. Os planos da Prefeitura para os próximos anos devem orientar a 

pauta da comunicação, buscando o envolvimento de todos os setores e órgãos da 

administração. A amplitude da ação do Poder Público Municipal pode exigir tanto 

ações amplas quanto localizadas, especiais, pedindo a identificação de eventuais 
segmentos. 
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- SOCIEDADE EM GERAL: Toda comunicação governamental, a princípio, deve se 

preocupar para que o alcance das suas iniciativas possa manter o conjunto da 

sociedade bem informado, obrigação derivada do princípio legal que exige a ampla 

publicidade dos atos oficiais e também da necessidade de democratização, acesso e 

eficiência de serviços públicos. Evidente que o planejamento e as estratégias de 

comunicação da Prefeitura de Horizonte precisam observar a necessidade e os meios 

para alcançar e bem informar o chamado público geral, no caso, o conjunto da 

,- 	população do município. 

- COMUNIDADES: Embora a Prefeitura tenha hoje sua presença reconhecida na vida 

das comunidades, é claro que os distritos e os bairros concentram problemas de várias 

naturezas, agravados pelo crescimento e ainda pela ocupação ou surgimento de novos 

espaços urbanos demanda mais serviços, atenção e investimentos. Também é comum 

a argumentação de que os poderes públicos priorizam a Sede, embora isso não reflita a 

realidade. Problemas localizados podem exigir a delimitação de ações de comunicação 

por áreas e a identificação do público residente ou atuante no campo delimitado. A 

agência parceira deve estar apta para aplicar técnicas, pesquisas e outros meios que 

permitam o levantamento de informações da população de Horizonte e seus 

segmentos, como condição social, distribuição geográfica, características próprias de 

cada comunidade, situação atualizada das condições de vida nos distritos e bairros. 

PROBLEMA DE COMUNICAÇÃO 

Horizonte vive um processo de intensas mudanças desde sua emancipação. A 

Prefeitura precisa avançar garantindo a sustentabilidade das conquistas da 

comunidade, da gestão participativa à qualidade dos serviços e obras públicas. Acima 

de tudo, a atual gestão vem investindo na construção de uma cidade de todos. A 

contribuição da Comunicação para este desafio implica em informar bem e envolver 

intensamente os servidores na abertura de novos caminhos, colaborando para o 

fortalecimento da cidadania e para o bom atendimento público. 
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DESAFIOS DA COMUNICAÇÃO 

Dar visibilidade, compartilhar conquistas, divulgar talentos, "mexer" com o orgulho e 

reconhecer potencialidades. É assim que se estreita o diálogo, promovendo a interação 

entre as pessoas, os setores e os servidores com o município. Saber com quem se fala, 

de que modo se diz e o que priorizar são prerrogativas fundamentais para a boa 

avaliação da gestão pública. 

Aprimorar a comunicação institucional é um ato que potencializa a fluidez na resolução 

das demandas internas. É preciso que os servidores tenham maior resolutividade, a 

fim de agilizar o atendimento. A comunicação nas partições públicas costuma 

ser: ascendente/descendente (movimentando-se conforme a hierarquia) e 

lateral/horizontal (entre pessoas, áreas e departamentos). 

Porém, não é mais possível fazer uma comunicação institucional baseada (apenas) em 

ofícios, circulares, memorandos e protocolos. É preciso promover uma cultura interna 

de diálogo, a partir de ferramentas, canais e estratégias ágeis, modernas, interativas e 

de grande repercussão entre os consumidores da mensagem. Isso dito, consideramos 

que os grandes desafios da comunicação são: 

. Envolver os servidores públicos em uma campanha agregadora e positiva. 

. Enfatizar o importante papel dos servidores na administração pública, bem como 

seus compromissos e responsabilidades. 

. Contribuir para o melhor ordenamento das ações internas, a partir da boa 

comunicação. 

• Divulgar ações da Prefeitura em prol do quadro funcional. 

PROBLEMA ESPECÍFICO DE COMUNICAÇÃO 
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De acordo com o panorama descrito, pede-se às agências que disputam o certame a 

elaboração de uma campanha publicitária capaz de mobilizar os servidores públicos de 

Horizonte, estreitando as relações com a Prefeitura e a consciência sobre a 

importância de um bom trabalho em prol da população. 

A campanha deve ser capaz de se comunicar com todos os servidores e com a 

população, podendo contemplar as mídias televisão, rádio, jornal, internet, ficando 

facultada a inclusão de outras mídias, meios próprios, alternativos, não mídia etc. 

VERBA REFERENCIAL: No cálculo de alocação de valores para produção e veiculação da 

campanha, a licitante deve simular o investimento de uma verba de R$ 150.000,00 

(cento e cinquenta mil reais). 

PRAÇA: Horizonte 

PERÍODO: 90 (noventa) dias. 
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