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QUESITO JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 MÉDIA   
1 Plano de Comunicação Publicitária           

I Raciocínio Básico           
Das funções e do papel do Detran os contextos Social, Político e 
Econômico 1,50 1,50 1,50     
da natureza, da extensão e da qualidade das relações do DETRAN-DF 
com os seus públicos 1,00 1,50 1,00     
das características do DETRAN-DF e das suas atividades que sejam 
significativas para a comunicação publicitária 1,50 1,50 1,00     
sobre a natureza e a extensão do objeto da licitação 1,50 1,50 1,50     
do desafio de comunicação previsto no Briefing a ser enfrentado pelo 
DETRAN-DF 1,00 1,50 1,50     
das necessidades de comunicação do DETRAN-DF para solucionar esse 
desafio 1,50 1,50 1,00     
TOTAL DO JURADO 8,00 9,00 7,50     
FÓRMULA 12.23.2.3 8,00 9,00 7,50     
TOTAL DO QUESITO       8,17   

II Estratégia de Comunicação            
Adequação do partido temático e do conceito propostos ao desafio de 
comunicação expresso no Briefing 1,00 1,00 1,00     
consistência lógica e pertinência da argumentação apresentada em 
defesa do partido temático e do conceito propostos 1,00 1,00 1,50     
riqueza de desdobramentos positivos do conceito proposto para a 
comunicação do DETRAN-DF com seus públicos 1,00 1,00 1,00     
adequação e exequibilidade da estratégia de comunicação publicitária  
proposta para a solução do desafio de comunicação previsto no 
Briefing 1,50 1,00 1,50     
a consistência lógica e a pertinência da argumentação apresentada em 
defesa da estratégia de comunicação publicitária proposta 1,50 1,00 1,00     
A capacidade de articular os conhecimentos sobre o DETRAN-DF, o 
contexto no qual se insere, o desafio de comunicação, seus públicos e 
os objetivos de comunicação previstos no Briefing 1,50 1,00 1,00     
coerência entre as ações propostas e a verba disponível 1,00 1,50 1,50     
elaboração do conceito e definição da estratégia em respeito ao 
caráter institucional da comunicação pretendida 1,00 1,00 1,00     
TOTAL DO JURADO 9,50 8,50 9,50     
FÓRMULA 12.23.2.3 9,50 8,50 9,50     
TOTAL DO QUESITO       9,17   

III Ideia Criativa           
adequação ao desafio e à estratégia de  comunicação previsto no 
Briefing 1,00 1,00 1,00 1,00   
sua adequação à estratégia de comunicação publicitária sugerida  1,00 1,50 1,00 1,17   
originalidade e criatividade 1,00 1,00 1,00 1,00   
clareza da linguagem e adequação do vocabulário 1,00 1,00 1,50 1,17   
inovação das propostas de linguagem e comunicabilidade 1,00 1,00 1,00 1,00   
exequibilidade das peças/material apresentados 1,00 1,50 1,00 1,17   
qualidade artística e técnica das apresentações 1,00 1,00 1,50 1,17   
extensão e variedade de conteúdo subjetivo de qualidade (múltiplas 
interpretações favoráveis da ideia) 1,00 1,00 1,00 1,00   

IV ESTRATÉGIA DE MÍDIA E NÃO MÍDIA           
capacidade de sustentação da campanha (consistência do plano em 
relação ao público-alvo) 1,50 1,50 1,50 1,50   
conhecimento e análise dos hábitos de consumo do público-alvo e dos 
temas abordados 1,50 1,50 1,50 1,50   
coerência entre as ações e os custos implicados (ex. custo por mil) 1,50 1,50 1,50 1,50   
metodologia de aferição de resultados da campanha (ex custos de 
produção X gasto de verba de mídia) 1,50 1,50 1,50 1,50   

total da proposta 32,00   

   
 
    

Número da PROPOSTA 1  
Conceito  Juntos no caminho do bem  
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QUESITO JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 MÉDIA 
1 Plano de Comunicação Publicitária         

I Raciocínio Básico         
Das funções e do papel do Detran os contextos Social, Político e 
Econômico 1,00 1,50 1,00   
da natureza, da extensão e da qualidade das relações do DETRAN-DF 
com os seus públicos 1,00 1,00 1,00   
das características do DETRAN-DF e das suas atividades que sejam 
significativas para a comunicação publicitária 1,50 1,50 1,00   
sobre a natureza e a extensão do objeto da licitação 1,50 1,00 1,50   
do desafio de comunicação previsto no Briefing a ser enfrentado pelo 
DETRAN-DF 1,00 1,50 1,00   
das necessidades de comunicação do DETRAN-DF para solucionar esse 
desafio 1,50 1,50 1,00   
TOTAL DO JURADO 7,50 8,00 6,50   
FÓRMULA 12.23.2.3 7,50 8,00 6,50   
TOTAL DO QUESITO       7,33 

II Estratégia de Comunicação          
Adequação do partido temático e do conceito propostos ao desafio de 
comunicação expresso no Briefing 1,00 1,00 1,00   
consistência lógica e pertinência da argumentação apresentada em 
defesa do partido temático e do conceito propostos 1,00 1,00 1,50   
riqueza de desdobramentos positivos do conceito proposto para a 
comunicação do DETRAN-DF com seus públicos 1,50 1,50 1,50   
adequação e exequibilidade da estratégia de comunicação publicitária  
proposta para a solução do desafio de comunicação previsto no 
Briefing 1,00 1,00 1,50   
a consistência lógica e a pertinência da argumentação apresentada em 
defesa da estratégia de comunicação publicitária proposta 1,00 1,50 1,00   
A capacidade de articular os conhecimentos sobre o DETRAN-DF, o 
contexto no qual se insere, o desafio de comunicação, seus públicos e 
os objetivos de comunicação previstos no Briefing 1,00 1,00 1,00   
coerência entre as ações propostas e a verba disponível 1,00 1,50 1,00   
elaboração do conceito e definição da estratégia em respeito ao 
caráter institucional da comunicação pretendida 1,00 1,50 1,50   
TOTAL DO JURADO 8,50 10,00 10,00   
FÓRMULA 12.23.2.3 8,50 10,00 10,00   
TOTAL DO QUESITO       9,50 

III Ideia Criativa         
adequação ao desafio e à estratégia de  comunicação previsto no 
Briefing 1,00 1,00 1,50 1,17 
sua adequação à estratégia de comunicação publicitária sugerida  1,00 1,50 1,50 1,33 
originalidade e criatividade 1,00 1,00 1,00 1,00 
clareza da linguagem e adequação do vocabulário 1,00 1,00 1,50 1,17 
inovação das propostas de linguagem e comunicabilidade 1,50 1,00 1,50 1,33 
exequibilidade das peças/material apresentados 1,00 1,50 1,00 1,17 
qualidade artística e técnica das apresentações 1,00 1,50 1,50 1,33 
extensão e variedade de conteúdo subjetivo de qualidade (múltiplas 
interpretações favoráveis da ideia) 1,50 1,00 1,00 1,17 

IV ESTRATÉGIA DE MÍDIA E NÃO MÍDIA         
capacidade de sustentação da campanha (consistência do plano em 
relação ao público-alvo) 1,50 1,50 1,00 1,33 
conhecimento e análise dos hábitos de consumo do público-alvo e dos 
temas abordados 1,50 1,00 1,50 1,33 
coerência entre as ações e os custos implicados (ex. custo por mil) 1,00 1,00 1,50 1,17 
metodologia de aferição de resultados da campanha (ex custos de 
produção X gasto de verba de mídia) 1,50 1,00 1,00 1,17 

total da proposta 31,50 

Número da PROPOSTA 2 
Conceito  No Trânsito você faz a diferença 
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QUESITO JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 MÉDIA 

1 Plano de Comunicação Publicitária         
I Raciocínio Básico         

Das funções e do papel do Detran os contextos Social, Político e 
Econômico 2,50 2,50 2,50   
da natureza, da extensão e da qualidade das relações do DETRAN-DF 
com os seus públicos 2,50 2,50 2,50   
das características do DETRAN-DF e das suas atividades que sejam 
significativas para a comunicação publicitária 2,50 2,50 2,00   
sobre a natureza e a extensão do objeto da licitação 2,50 2,50 2,50   
do desafio de comunicação previsto no Briefing a ser enfrentado pelo 
DETRAN-DF 2,50 2,00 2,50   
das necessidades de comunicação do DETRAN-DF para solucionar esse 
desafio 2,00 2,50 2,50   
TOTAL DO JURADO 14,50 14,50 14,50   
FÓRMULA 12.23.2.3 14,50 14,50 14,50   
TOTAL DO QUESITO       14,50 

II Estratégia de Comunicação          
Adequação do partido temático e do conceito propostos ao desafio de 
comunicação expresso no Briefing 2,50 2,00 2,50   
consistência lógica e pertinência da argumentação apresentada em 
defesa do partido temático e do conceito propostos 2,50 2,00 2,50   
riqueza de desdobramentos positivos do conceito proposto para a 
comunicação do DETRAN-DF com seus públicos 2,00 2,50 2,50   
adequação e exequibilidade da estratégia de comunicação publicitária  
proposta para a solução do desafio de comunicação previsto no 
Briefing 2,50 2,00 2,00   
a consistência lógica e a pertinência da argumentação apresentada em 
defesa da estratégia de comunicação publicitária proposta 2,00 2,50 2,50   
A capacidade de articular os conhecimentos sobre o DETRAN-DF, o 
contexto no qual se insere, o desafio de comunicação, seus públicos e 
os objetivos de comunicação previstos no Briefing 2,50 2,00 2,50   
coerência entre as ações propostas e a verba disponível 2,50 2,50 2,50   
elaboração do conceito e definição da estratégia em respeito ao 
caráter institucional da comunicação pretendida 2,50 2,00 2,50   
TOTAL DO JURADO 19,00 17,50 19,50   
FÓRMULA 12.23.2.3 19,00 17,50 19,50   
TOTAL DO QUESITO       18,67 

III Ideia Criativa         
adequação ao desafio e à estratégia de  comunicação previsto no 
Briefing 2,50 2,50 2,00 2,33 
sua adequação à estratégia de comunicação publicitária sugerida  2,50 2,00 2,50 2,33 
originalidade e criatividade 2,50 2,00 2,50 2,33 
clareza da linguagem e adequação do vocabulário 2,50 2,00 2,50 2,33 
inovação das propostas de linguagem e comunicabilidade 2,50 2,00 2,50 2,33 
exequibilidade das peças/material apresentados 2,50 2,50 2,50 2,50 
qualidade artística e técnica das apresentações 2,00 2,00 2,50 2,17 
extensão e variedade de conteúdo subjetivo de qualidade (múltiplas 
interpretações favoráveis da ideia) 2,50 2,00 2,50 2,33 

IV ESTRATÉGIA DE MÍDIA E NÃO MÍDIA         
capacidade de sustentação da campanha (consistência do plano em 
relação ao público-alvo) 2,50 2,50 2,50 2,50 
conhecimento e análise dos hábitos de consumo do público-alvo e dos 
temas abordados 2,50 2,50 2,50 2,50 
coerência entre as ações e os custos implicados (ex. custo por mil) 2,50 2,50 2,50 2,50 
metodologia de aferição de resultados da campanha (ex custos de 
produção X gasto de verba de mídia) 2,50 2,50 2,00 2,33 

total da proposta 61,67 

Número da PROPOSTA 3 
Conceito  CHEGA de mortes no trânsito. Um movimento pela vida. 
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QUESITO JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 MÉDIA 
1 Plano de Comunicação Publicitária         

I Raciocínio Básico         
Das funções e do papel do Detran os contextos Social, Político e 
Econômico 0,50 1,00 0,50   
da natureza, da extensão e da qualidade das relações do DETRAN-DF 
com os seus públicos 0,50 1,00 0,50   
das características do DETRAN-DF e das suas atividades que sejam 
significativas para a comunicação publicitária 0,50 1,00 0,50   
sobre a natureza e a extensão do objeto da licitação 1,00 1,00 1,00   
do desafio de comunicação previsto no Briefing a ser enfrentado pelo 
DETRAN-DF 1,00 1,00 1,00   
das necessidades de comunicação do DETRAN-DF para solucionar esse 
desafio 1,00 1,00 1,00   
TOTAL DO JURADO 4,50 6,00 4,50   
FÓRMULA 12.23.2.3 4,50 6,00 4,50   
TOTAL DO QUESITO       5,00 

II Estratégia de Comunicação          
Adequação do partido temático e do conceito propostos ao desafio de 
comunicação expresso no Briefing 0,50 1,00 1,00   
consistência lógica e pertinência da argumentação apresentada em 
defesa do partido temático e do conceito propostos 0,50 1,00 0,50   
riqueza de desdobramentos positivos do conceito proposto para a 
comunicação do DETRAN-DF com seus públicos 1,00 1,00 1,00   
adequação e exequibilidade da estratégia de comunicação publicitária  
proposta para a solução do desafio de comunicação previsto no 
Briefing 1,00 1,00 1,00   
a consistência lógica e a pertinência da argumentação apresentada em 
defesa da estratégia de comunicação publicitária proposta 1,00 1,00 1,00   
A capacidade de articular os conhecimentos sobre o DETRAN-DF, o 
contexto no qual se insere, o desafio de comunicação, seus públicos e 
os objetivos de comunicação previstos no Briefing 0,50 1,00 1,00   
coerência entre as ações propostas e a verba disponível 1,00 1,00 0,50   
elaboração do conceito e definição da estratégia em respeito ao 
caráter institucional da comunicação pretendida 1,00 1,00 0,50   
TOTAL DO JURADO 6,50 8,00 6,50   
FÓRMULA 12.23.2.3 6,50 8,00 6,50   
TOTAL DO QUESITO       7,00 

III Ideia Criativa         
adequação ao desafio e à estratégia de  comunicação previsto no 
Briefing 1,00 1,00 0,50 0,83 
sua adequação à estratégia de comunicação publicitária sugerida  1,00 1,00 0,50 0,83 
originalidade e criatividade 1,00 1,00 0,50 0,83 
clareza da linguagem e adequação do vocabulário 1,00 1,00 1,00 1,00 
inovação das propostas de linguagem e comunicabilidade 1,00 1,00 0,50 0,83 
exequibilidade das peças/material apresentados 1,00 1,00 1,00 1,00 
qualidade artística e técnica das apresentações 1,00 1,00 1,00 1,00 
extensão e variedade de conteúdo subjetivo de qualidade (múltiplas 
interpretações favoráveis da ideia) 1,00 1,00 0,50 0,83 

IV ESTRATÉGIA DE MÍDIA E NÃO MÍDIA         
capacidade de sustentação da campanha (consistência do plano em 
relação ao público-alvo) 1,00 1,00 0,50 0,83 
conhecimento e análise dos hábitos de consumo do público-alvo e dos 
temas abordados 1,00 1,00 1,00 1,00 
coerência entre as ações e os custos implicados (ex. custo por mil) 1,00 1,00 1,00 1,00 
metodologia de aferição de resultados da campanha (ex custos de 
produção X gasto de verba de mídia) 1,00 1,00 1,00 1,00 

total da proposta 23,00 

Número da PROPOSTA 4 
Conceito  Trânsito seguro: o caminho é a educação. 
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QUESITO JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 MÉDIA 

1 Plano de Comunicação Publicitária         
I Raciocínio Básico         

Das funções e do papel do Detran os contextos Social, Político e 
Econômico 0,50 0,50 0,50   
da natureza, da extensão e da qualidade das relações do DETRAN-DF 
com os seus públicos 0,50 0,50 0,50   
das características do DETRAN-DF e das suas atividades que sejam 
significativas para a comunicação publicitária 0,50 1,00 1,00   
sobre a natureza e a extensão do objeto da licitação 1,00 1,00 1,00   
do desafio de comunicação previsto no Briefing a ser enfrentado pelo 
DETRAN-DF 1,00 1,00 0,50   
das necessidades de comunicação do DETRAN-DF para solucionar esse 
desafio 0,50 1,00 0,50   
TOTAL DO JURADO 4,00 5,00 4,00   
FÓRMULA 12.23.2.3 4,00 5,00 4,00   
TOTAL DO QUESITO       4,33 

II Estratégia de Comunicação          
Adequação do partido temático e do conceito propostos ao desafio de 
comunicação expresso no Briefing 0,50 0,50 0,50   
consistência lógica e pertinência da argumentação apresentada em 
defesa do partido temático e do conceito propostos 0,50 0,50 0,50   
riqueza de desdobramentos positivos do conceito proposto para a 
comunicação do DETRAN-DF com seus públicos 0,50 0,50 0,50   
adequação e exequibilidade da estratégia de comunicação publicitária  
proposta para a solução do desafio de comunicação previsto no 
Briefing 0,50 1,00 0,50   
a consistência lógica e a pertinência da argumentação apresentada em 
defesa da estratégia de comunicação publicitária proposta 0,50 1,00 0,50   
A capacidade de articular os conhecimentos sobre o DETRAN-DF, o 
contexto no qual se insere, o desafio de comunicação, seus públicos e 
os objetivos de comunicação previstos no Briefing 0,50 1,00 0,50   
coerência entre as ações propostas e a verba disponível 0,50 1,00 0,50   
elaboração do conceito e definição da estratégia em respeito ao 
caráter institucional da comunicação pretendida 0,50 0,50 0,50   
TOTAL DO JURADO 4,00 6,00 4,00   
FÓRMULA 12.23.2.3 4,00 6,00 4,00   
TOTAL DO QUESITO       4,67 

III Ideia Criativa         
adequação ao desafio e à estratégia de  comunicação previsto no 
Briefing 0,50 0,50 0,50 0,50 
sua adequação à estratégia de comunicação publicitária sugerida  0,50 1,00 0,50 0,67 
originalidade e criatividade 0,50 0,50 0,50 0,50 
clareza da linguagem e adequação do vocabulário 0,50 1,00 1,00 0,83 
inovação das propostas de linguagem e comunicabilidade 0,50 0,50 0,50 0,50 
exequibilidade das peças/material apresentados 0,50 1,00 1,00 0,83 
qualidade artística e técnica das apresentações 0,50 0,50 1,00 0,67 
extensão e variedade de conteúdo subjetivo de qualidade (múltiplas 
interpretações favoráveis da ideia) 0,50 1,00 0,50 0,67 

IV ESTRATÉGIA DE MÍDIA E NÃO MÍDIA         
capacidade de sustentação da campanha (consistência do plano em 
relação ao público-alvo) 0,50 1,00 0,50 0,67 
conhecimento e análise dos hábitos de consumo do público-alvo e dos 
temas abordados 0,50 1,00 1,00 0,83 
coerência entre as ações e os custos implicados (ex. custo por mil) 1,00 1,00 0,50 0,83 
metodologia de aferição de resultados da campanha (ex custos de 
produção X gasto de verba de mídia) 1,00 1,00 0,50 0,83 

total da proposta 17,33 

Número da PROPOSTA 5 
Conceito  Trânsito cidadão. Cidadania em ação. 
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QUESITO JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 MÉDIA 

1 Plano de Comunicação Publicitária         
I Raciocínio Básico         

Das funções e do papel do Detran os contextos Social, Político e 
Econômico 1,00 1,50 1,00   
da natureza, da extensão e da qualidade das relações do DETRAN-DF 
com os seus públicos 1,00 1,50 1,50   
das características do DETRAN-DF e das suas atividades que sejam 
significativas para a comunicação publicitária 1,00 1,50 1,50   
sobre a natureza e a extensão do objeto da licitação 1,00 1,50 1,50   
do desafio de comunicação previsto no Briefing a ser enfrentado pelo 
DETRAN-DF 1,00 1,50 1,50   
das necessidades de comunicação do DETRAN-DF para solucionar esse 
desafio 1,50 1,50 1,00   
TOTAL DO JURADO 6,50 9,00 8,00   
FÓRMULA 12.23.2.3 6,50 9,00 8,00   
TOTAL DO QUESITO       7,83 

II Estratégia de Comunicação          
Adequação do partido temático e do conceito propostos ao desafio de 
comunicação expresso no Briefing 1,50 1,50 1,50   
consistência lógica e pertinência da argumentação apresentada em 
defesa do partido temático e do conceito propostos 1,00 1,50 1,00   
riqueza de desdobramentos positivos do conceito proposto para a 
comunicação do DETRAN-DF com seus públicos 1,00 1,00 1,00   
adequação e exequibilidade da estratégia de comunicação publicitária  
proposta para a solução do desafio de comunicação previsto no 
Briefing 1,50 1,50 1,00   
a consistência lógica e a pertinência da argumentação apresentada em 
defesa da estratégia de comunicação publicitária proposta 1,50 1,50 1,50   
A capacidade de articular os conhecimentos sobre o DETRAN-DF, o 
contexto no qual se insere, o desafio de comunicação, seus públicos e 
os objetivos de comunicação previstos no Briefing 1,00 1,50 1,00   
coerência entre as ações propostas e a verba disponível 1,50 1,50 1,00   
elaboração do conceito e definição da estratégia em respeito ao 
caráter institucional da comunicação pretendida 1,00 1,50 1,50   
TOTAL DO JURADO 10,00 11,50 9,50   
FÓRMULA 12.23.2.3 10,00 11,50 9,50   
TOTAL DO QUESITO       10,33 

III Ideia Criativa         
adequação ao desafio e à estratégia de  comunicação previsto no 
Briefing 1,00 1,50 1,50 1,33 
sua adequação à estratégia de comunicação publicitária sugerida  1,50 1,50 1,00 1,33 
originalidade e criatividade 1,00 1,00 1,00 1,00 
clareza da linguagem e adequação do vocabulário 1,00 1,50 1,50 1,33 
inovação das propostas de linguagem e comunicabilidade 1,00 1,00 1,00 1,00 
exequibilidade das peças/material apresentados 1,50 1,50 1,00 1,33 
qualidade artística e técnica das apresentações 1,50 1,50 1,50 1,50 
extensão e variedade de conteúdo subjetivo de qualidade (múltiplas 
interpretações favoráveis da ideia) 1,00 1,50 1,50 1,33 

IV ESTRATÉGIA DE MÍDIA E NÃO MÍDIA         
capacidade de sustentação da campanha (consistência do plano em 
relação ao público-alvo) 1,50 1,50 1,00 1,33 
conhecimento e análise dos hábitos de consumo do público-alvo e dos 
temas abordados 1,50 1,50 1,50 1,50 
coerência entre as ações e os custos implicados (ex. custo por mil) 1,00 1,50 1,00 1,17 
metodologia de aferição de resultados da campanha (ex custos de 
produção X gasto de verba de mídia) 1,50 1,50 1,50 1,50 

total da proposta 33,83 

Número da PROPOSTA 6 
Conceito  O trânsito é o respeito em movimento 
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QUESITO JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 MÉDIA 

1 Plano de Comunicação Publicitária         

I Raciocínio Básico         
Das funções e do papel do Detran os contextos Social, Político e 
Econômico 1,00 1,50 1,50   
da natureza, da extensão e da qualidade das relações do DETRAN-DF 
com os seus públicos 1,00 1,50 1,50   
das características do DETRAN-DF e das suas atividades que sejam 
significativas para a comunicação publicitária 1,00 1,00 1,00   
sobre a natureza e a extensão do objeto da licitação 1,00 1,50 1,00   
do desafio de comunicação previsto no Briefing a ser enfrentado pelo 
DETRAN-DF 1,00 1,00 1,00   
das necessidades de comunicação do DETRAN-DF para solucionar esse 
desafio 1,00 1,00 1,00   
TOTAL DO JURADO 6,00 7,50 7,00   
FÓRMULA 12.23.2.3 6,00 7,50 7,00   
TOTAL DO QUESITO       6,83 

II Estratégia de Comunicação          
Adequação do partido temático e do conceito propostos ao desafio de 
comunicação expresso no Briefing 1,00 1,00 1,00   
consistência lógica e pertinência da argumentação apresentada em 
defesa do partido temático e do conceito propostos 1,00 1,00 1,00   
riqueza de desdobramentos positivos do conceito proposto para a 
comunicação do DETRAN-DF com seus públicos 1,00 1,50 1,00   
adequação e exequibilidade da estratégia de comunicação publicitária  
proposta para a solução do desafio de comunicação previsto no 
Briefing 1,00 1,50 1,00   
a consistência lógica e a pertinência da argumentação apresentada em 
defesa da estratégia de comunicação publicitária proposta 1,00 1,00 1,00   
A capacidade de articular os conhecimentos sobre o DETRAN-DF, o 
contexto no qual se insere, o desafio de comunicação, seus públicos e 
os objetivos de comunicação previstos no Briefing 1,00 1,00 1,50   
coerência entre as ações propostas e a verba disponível 1,50 1,50 1,50   
elaboração do conceito e definição da estratégia em respeito ao 
caráter institicional da comunicação pretendida 1,50 1,00 1,00   
TOTAL DO JURADO 9,00 9,50 9,00   
FÓRMULA 12.23.2.3 9,00 9,50 9,00   
TOTAL DO QUESITO       9,17 

III Ideia Criativa         
adequação ao desafio e à estratégia de  comunicação previsto no 
Briefing 1,00 1,00 1,00 1,00 
sua adequação à estratégia de comunicação publicitária sugerida  1,00 1,00 1,00 1,00 
originalidade e criatividade 1,00 1,00 1,00 1,00 
clareza da linguagem e adequação do vocabulário 1,00 1,50 1,50 1,33 
inovação das propostas de linguagem e comunicabilidade 1,00 1,00 1,00 1,00 
exequibilidade das peças/material apresentados 1,00 1,50 1,00 1,17 
qualidade artística e técnica das apresentações 1,00 1,00 1,50 1,17 
extensão e variedade de conteúdo subjetivo de qualidade (múltiplas 
interpretações favoráveis da ideia) 1,00 1,00 1,00 1,00 

IV ESTRATÉGIA DE MÍDIA E NÃO MÍDIA         
capacidade de sustentação da campanha (consistência do plano em 
relação ao público-alvo) 1,50 1,50 1,00 1,33 
conhecimento e análise dos hábitos de consumo do público-alvo e dos 
temas abordados 1,50 1,50 1,50 1,50 
coerência entre as ações e os custos implicados (ex. custo por mil) 1,00 1,50 1,50 1,33 
metodologia de aferição de resultados da campanha (ex custos de 
produção X gasto de verba de mídia) 1,50 1,00 1,00 1,17 

total da proposta 30,00 

Número da PROPOSTA 7 
Conceito  Escolha o melhor caminho 
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QUESITO JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 MÉDIA 

1 Plano de Comunicação Publicitária         
I Raciocínio Básico         

Das funções e do papel do Detran os contextos Social, Político e 
Econômico 2,00 2,00 2,00   
da natureza, da extensão e da qualidade das relações do DETRAN-DF 
com os seus públicos 2,00 2,00 2,00   
das características do DETRAN-DF e das suas atividades que sejam 
significativas para a comunicação publicitária 2,00 2,00 2,00   
sobre a natureza e a extensão do objeto da licitação 2,00 2,00 2,00   
do desafio de comunicação previsto no Briefing a ser enfrentado pelo 
DETRAN-DF 2,00 2,00 1,50   
das necessidades de comunicação do DETRAN-DF para solucionar esse 
desafio 2,00 2,00 2,00   
TOTAL DO JURADO 12,00 12,00 11,50   
FÓRMULA 12.23.2.3 12,00 12,00 11,50   
TOTAL DO QUESITO       11,83 

II Estratégia de Comunicação          
Adequação do partido temático e do conceito propostos ao desafio de 
comunicação expresso no Briefing 2,00 2,00 2,00   
consistência lógica e pertinência da argumentação apresentada em 
defesa do partido temático e do conceito propostos 2,00 2,00 2,00   
riqueza de desdobramentos positivos do conceito proposto para a 
comunicação do DETRAN-DF com seus públicos 2,00 2,00 2,00   
adequação e exequibilidade da estratégia de comunicação publicitária  
proposta para a solução do desafio de comunicação previsto no 
Briefing 2,00 2,00 2,00   
a consistência lógica e a pertinência da argumentação apresentada em 
defesa da estratégia de comunicação publicitária proposta 1,50 2,00 1,50   
A capacidade de articular os conhecimentos sobre o DETRAN-DF, o 
contexto no qual se insere, o desafio de comunicação, seus públicos e 
os objetivos de comunicação previstos no Briefing 2,00 2,00 1,50   
coerência entre as ações propostas e a verba disponível 2,00 2,00 1,50   
elaboração do conceito e definição da estratégia em respeito ao 
caráter institucional da comunicação pretendida 2,00 2,00 2,00   
TOTAL DO JURADO 15,50 16,00 14,50   
FÓRMULA 12.23.2.3 15,50 16,00 14,50   
TOTAL DO QUESITO       15,33 

III Ideia Criativa         
adequação ao desafio e à estratégia de  comunicação previsto no 
Briefing 2,50 2,50 2,50 2,50 
sua adequação à estratégia de comunicação publicitária sugerida  2,50 2,50 2,50 2,50 
originalidade e criatividade 2,50 2,50 2,50 2,50 
clareza da linguagem e adequação do vocabulário 2,50 2,50 2,50 2,50 
inovação das propostas de linguagem e comunicabilidade 2,50 2,50 2,00 2,33 
exequibilidade das peças/material apresentados 2,50 2,50 2,50 2,50 
qualidade artística e técnica das apresentações 2,50 2,50 2,50 2,50 
extensão e variedade de conteúdo subjetivo de qualidade (múltiplas 
interpretações favoráveis da ideia) 2,50 2,50 2,50 2,50 

IV ESTRATÉGIA DE MÍDIA E NÃO MÍDIA         
capacidade de sustentação da campanha (consistência do plano em 
relação ao público-alvo) 2,50 2,50 2,00 2,33 
conhecimento e análise dos hábitos de consumo do público-alvo e dos 
temas abordados 2,50 2,50 2,00 2,33 
coerência entre as ações e os custos implicados (ex. custo por mil) 2,50 2,50 2,50 2,50 
metodologia de aferição de resultados da campanha (ex custos de 
produção X gasto de verba de mídia) 2,50 2,50 2,00 2,33 

total da proposta 56,50 

Número da PROPOSTA 8 
Conceito  Detran. Na direção do bem 
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QUESITO JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 MÉDIA 

1 Plano de Comunicação Publicitária         
I Raciocínio Básico         

Das funções e do papel do Detran os contextos Social, Político e Econômico 1,00 1,00 1,00   
da natureza, da extensão e da qualidade das relações do DETRAN-DF com 
os seus públicos 1,00 1,00 1,00   
das características do DETRAN-DF e das suas atividades que sejam 
significativas para a comunicação publicitária 1,00 1,00 0,50   
sobre a natureza e a extensão do objeto da licitação 1,00 1,00 0,50   
do desafio de comunicação previsto no Briefing a ser enfrentado pelo 
DETRAN-DF 1,00 1,00 0,50   
das necessidades de comunicação do DETRAN-DF para solucionar esse 
desafio 1,00 1,00 0,50   
TOTAL DO JURADO 6,00 6,00 4,00   
FÓRMULA 12.23.2.3 6,00 6,00 4,00   
TOTAL DO QUESITO       5,33 

II Estratégia de Comunicação          
Adequação do partido temático e do conceito propostos ao desafio de 
comunicação expresso no Briefing 1,00 1,00 1,00   
consistência lógica e pertinência da argumentação apresentada em defesa 
do partido temático e do conceito propostos 1,00 1,00 1,00   
riqueza de desdobramentos positivos do conceito proposto para a 
comunicação do DETRAN-DF com seus públicos 1,00 1,00 1,00   
adequação e exequibilidade da estratégia de comunicação publicitária  
proposta para a solução do desafio de comunicação previsto no Briefing 1,00 1,00 0,50   
a consistência lógica e a pertinência da argumentação apresentada em 
defesa da estratégia de comunicação publicitária proposta 0,50 1,00 1,00   
A capacidade de articular os conhecimentos sobre o DETRAN-DF, o 
contexto no qual se insere, o desafio de comunicação, seus públicos e os 
objetivos de comunicação previstos no Briefing 1,00 1,00 1,00   
coerência entre as ações propostas e a verba disponível 1,00 1,00 1,00   
elaboração do conceito e definição da estratégia em respeito ao caráter 
institucional da comunicação pretendida 1,00 1,00 0,50   
TOTAL DO JURADO 7,50 8,00 7,00   
FÓRMULA 12.23.2.3 7,50 8,00 7,00   
TOTAL DO QUESITO       7,50 

III Ideia Criativa         
adequação ao desafio e à estratégia de  comunicação previsto no Briefing 1,00 1,00 0,50 0,83 
sua adequação à estratégia de comunicação publicitária sugerida  1,00 1,00 0,50 0,83 
originalidade e criatividade 0,50 0,50 0,50 0,50 
clareza da linguagem e adequação do vocabulário 0,50 0,50 0,50 0,50 
inovação das propostas de linguagem e comunicabilidade 0,50 0,50 0,50 0,50 
exequibilidade das peças/material apresentados 0,50 1,00 1,00 0,83 
qualidade artística e técnica das apresentações 0,50 0,50 1,00 0,67 
extensão e variedade de conteúdo subjetivo de qualidade (múltiplas 
interpretações favoráveis da ideia) 0,50 1,00 0,50 0,67 

IV ESTRATÉGIA DE MÍDIA E NÃO MÍDIA         
capacidade de sustentação da campanha (consistência do plano em relação 
ao público-alvo) 1,00 0,50 0,50 0,67 
conhecimento e análise dos hábitos de consumo do público-alvo e dos 
temas abordados 1,00 0,50 0,50 0,67 
coerência entre as ações e os custos implicados (ex. custo por mil) 0,50 0,50 1,00 0,67 
metodologia de aferição de resultados da campanha (ex custos de 
produção X gasto de verba de mídia) 1,00 0,50 0,50 0,67 

total da proposta 20,83 

Número da PROPOSTA 9 

Conceito  
T0D4 V1D4 1MP0RT4. Cada acidente a mais é 

uma vida a menos. 
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QUESITO JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 MÉDIA 

1 Plano de Comunicação Publicitária         
I Raciocínio Básico         

Das funções e do papel do Detran os contextos Social, Político e 
Econômico 1,00 1,50 1,50   
da natureza, da extensão e da qualidade das relações do DETRAN-DF 
com os seus públicos 1,00 1,50 1,50   
das características do DETRAN-DF e das suas atividades que sejam 
significativas para a comunicação publicitária 1,00 1,00 1,50   
sobre a natureza e a extensão do objeto da licitação 1,00 1,50 1,50   
do desafio de comunicação previsto no Briefing a ser enfrentado pelo 
DETRAN-DF 1,00 1,00 1,00   
das necessidades de comunicação do DETRAN-DF para solucionar esse 
desafio 1,00 1,50 1,50   
TOTAL DO JURADO 6,00 8,00 8,50   
FÓRMULA 12.23.2.3 6,00 8,00 8,50   
TOTAL DO QUESITO       7,50 

II Estratégia de Comunicação          
Adequação do partido temático e do conceito propostos ao desafio de 
comunicação expresso no Briefing 1,00 1,00 1,00   
consistência lógica e pertinência da argumentação apresentada em 
defesa do partido temático e do conceito propostos 1,50 1,00 1,00   
riqueza de desdobramentos positivos do conceito proposto para a 
comunicação do DETRAN-DF com seus públicos 1,00 1,50 1,00   
adequação e exequibilidade da estratégia de comunicação publicitária  
proposta para a solução do desafio de comunicação previsto no 
Briefing 1,00 1,50 1,00   
a consistência lógica e a pertinência da argumentação apresentada em 
defesa da estratégia de comunicação publicitária proposta 1,00 1,50 1,00   
A capacidade de articular os conhecimentos sobre o DETRAN-DF, o 
contexto no qual se insere, o desafio de comunicação, seus públicos e 
os objetivos de comunicação previstos no Briefing 1,50 1,00 1,50   
coerência entre as ações propostas e a verba disponível 1,50 1,50 1,00   
elaboração do conceito e definição da estratégia em respeito ao 
caráter institucional da comunicação pretendida 1,00 1,00 1,00   

TOTAL DO JURADO 9,50 10,00 8,50   

FÓRMULA 12.23.2.3 9,50 10,00 8,50   

TOTAL DO QUESITO       9,33 
III Ideia Criativa         

adequação ao desafio e à estratégia de  comunicação previsto no 
Briefing 1,50 1,50 1,00 1,33 
sua adequação à estratégia de comunicação publicitária sugerida  1,00 1,50 1,00 1,17 
originalidade e criatividade 1,00 1,00 1,00 1,00 
clareza da linguagem e adequação do vocabulário 1,00 1,00 1,00 1,00 
inovação das propostas de linguagem e comunicabilidade 1,00 1,00 1,00 1,00 
exequibilidade das peças/material apresentados 1,50 1,50 1,50 1,50 
qualidade artística e técnica das apresentações 1,00 1,00 1,00 1,00 
extensão e variedade de conteúdo subjetivo de qualidade (múltiplas 
interpretações favoráveis da ideia) 1,00 1,50 1,00 1,17 

IV ESTRATÉGIA DE MÍDIA E NÃO MÍDIA         
capacidade de sustentação da campanha (consistência do plano em 
relação ao público-alvo) 1,50 1,50 1,50 1,50 
conhecimento e análise dos hábitos de consumo do público-alvo e dos 
temas abordados 1,50 1,50 1,50 1,50 
coerência entre as ações e os custos implicados (ex. custo por mil) 1,00 1,50 1,50 1,33 
metodologia de aferição de resultados da campanha (ex custos de 
produção X gasto de verba de mídia) 1,00 1,50 1,00 1,17 

1,00 total da proposta 31,50 

Número da PROPOSTA 10 
Conceito  Com  você, pela vida 
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QUESITO JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 MÉDIA 

1 Plano de Comunicação Publicitária         
I Raciocínio Básico         

Das funções e do papel do Detran os contextos Social, Político e 
Econômico 1,50 1,50 1,50   
da natureza, da extensão e da qualidade das relações do DETRAN-DF 
com os seus públicos 1,50 1,50 1,50   
das características do DETRAN-DF e das suas atividades que sejam 
significativas para a comunicação publicitária 1,50 1,50 1,50   

sobre a natureza e a extensão do objeto da licitação 1,00 1,50 1,50   
do desafio de comunicação previsto no Briefing a ser enfrentado pelo 
DETRAN-DF 1,50 1,50 1,50   
das necessidades de comunicação do DETRAN-DF para solucionar esse 
desafio 1,50 1,50 1,50   
TOTAL DO JURADO 8,50 9,00 9,00   
FÓRMULA 12.23.2.3 8,50 9,00 9,00   
TOTAL DO QUESITO       8,83 

II Estratégia de Comunicação          
Adequação do partido temático e do conceito propostos ao desafio de 
comunicação expresso no Briefing 1,50 1,50 1,50   
consistência lógica e pertinência da argumentação apresentada em 
defesa do partido temático e do conceito propostos 1,00 1,50 1,50   
riqueza de desdobramentos positivos do conceito proposto para a 
comunicação do DETRAN-DF com seus públicos 1,00 1,50 1,00   
adequação e exequibilidade da estratégia de comunicação publicitária  
proposta para a solução do desafio de comunicação previsto no 
Briefing 1,50 1,50 1,00   
a consistência lógica e a pertinência da argumentação apresentada em 
defesa da estratégia de comunicação publicitária proposta 1,50 1,50 1,00   
A capacidade de articular os conhecimentos sobre o DETRAN-DF, o 
contexto no qual se insere, o desafio de comunicação, seus públicos e 
os objetivos de comunicação previstos no Briefing 1,00 1,50 1,00   
coerência entre as ações propostas e a verba disponível 1,50 1,50 1,50   
elaboração do conceito e definição da estratégia em respeito ao 
caráter institucional da comunicação pretendida 1,50 1,00 1,00   
TOTAL DO JURADO 10,50 11,50 9,50   
FÓRMULA 12.23.2.3 10,50 11,50 9,50   
TOTAL DO QUESITO       10,50 

III Ideia Criativa         
adequação ao desafio e à estratégia de  comunicação previsto no 
Briefing 1,50 1,50 1,50 1,50 
sua adequação à estratégia de comunicação publicitária sugerida  1,50 1,50 1,50 1,50 
originalidade e criatividade 1,50 1,00 1,00 1,17 
clareza da linguagem e adequação do vocabulário 1,00 1,50 1,50 1,33 
inovação das propostas de linguagem e comunicabilidade 1,00 1,00 1,00 1,00 
exequibilidade das peças/material apresentados 1,50 1,50 1,50 1,50 
qualidade artística e técnica das apresentações 1,50 1,50 1,50 1,50 
extensão e variedade de conteúdo subjetivo de qualidade (múltiplas 
interpretações favoráveis da ideia) 1,50 1,50 1,50 1,50 

IV ESTRATÉGIA DE MÍDIA E NÃO MÍDIA         
capacidade de sustentação da campanha (consistência do plano em 
relação ao público-alvo) 1,50 1,50 1,50 1,50 
conhecimento e análise dos hábitos de consumo do público-alvo e dos 
temas abordados 1,00 1,50 1,50 1,33 
coerência entre as ações e os custos implicados (ex. custo por mil) 1,00 1,50 1,50 1,33 
metodologia de aferição de resultados da campanha (ex custos de 
produção X gasto de verba de mídia) 1,50 1,50 1,50 1,50 

total da proposta 36,00 

Número da PROPOSTA 11 

Conceito  
DETRAN-DF. Educação por um trânsito seguro. 

Vamos juntos? 
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QUESITO JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 MÉDIA 

1 Plano de Comunicação Publicitária         
I Raciocínio Básico         

Das funções e do papel do Detran os contextos Social, Político e 
Econômico 2,00 1,50 2,00   
da natureza, da extensão e da qualidade das relações do DETRAN-DF 
com os seus públicos 2,00 1,50 2,00   
das características do DETRAN-DF e das suas atividades que sejam 
significativas para a comunicação publicitária 2,00 1,50 2,00   
sobre a natureza e a extensão do objeto da licitação 2,00 2,00 2,50   
do desafio de comunicação previsto no Briefing a ser enfrentado pelo 
DETRAN-DF 2,00 2,00 2,00   
das necessidades de comunicação do DETRAN-DF para solucionar esse 
desafio 2,00 2,00 2,00   
TOTAL DO JURADO 12,00 10,50 12,50   
FÓRMULA 12.23.2.3 12,00 10,50 12,50   
TOTAL DO QUESITO       11,67 

II Estratégia de Comunicação          
Adequação do partido temático e do conceito propostos ao desafio de 
comunicação expresso no Briefing 2,50 2,00 2,00   
consistência lógica e pertinência da argumentação apresentada em 
defesa do partido temático e do conceito propostos 2,00 2,00 2,00   
riqueza de desdobramentos positivos do conceito proposto para a 
comunicação do DETRAN-DF com seus públicos 2,00 1,50 2,00   
adequação e exequibilidade da estratégia de comunicação publicitária  
proposta para a solução do desafio de comunicação previsto no 
Briefing 2,00 2,00 1,50   
a consistência lógica e a pertinência da argumentação apresentada em 
defesa da estratégia de comunicação publicitária proposta 1,50 1,50 1,50   
A capacidade de articular os conhecimentos sobre o DETRAN-DF, o 
contexto no qual se insere, o desafio de comunicação, seus públicos e 
os objetivos de comunicação previstos no Briefing 2,00 2,00 2,00   
coerência entre as ações propostas e a verba disponível 2,00 2,00 2,00   
elaboração do conceito e definição da estratégia em respeito ao 
caráter institucional da comunicação pretendida 2,00 1,50 2,00   
TOTAL DO JURADO 16,00 14,50 15,00   
FÓRMULA 12.23.2.3 16,00 14,50 15,00   
TOTAL DO QUESITO       15,17 

III Ideia Criativa         
adequação ao desafio e à estratégia de  comunicação previsto no 
Briefing 2,00 2,00 2,00 2,00 
sua adequação à estratégia de comunicação publicitária sugerida  2,00 2,00 2,00 2,00 
originalidade e criatividade 2,00 2,00 2,00 2,00 
clareza da linguagem e adequação do vocabulário 2,00 2,00 2,00 2,00 
inovação das propostas de linguagem e comunicabilidade 2,00 2,00 2,00 2,00 
exequibilidade das peças/material apresentados 2,00 2,00 2,00 2,00 
qualidade artística e técnica das apresentações 2,00 2,00 2,00 2,00 
extensão e variedade de conteúdo subjetivo de qualidade (múltiplas 
interpretações favoráveis da ideia) 2,00 2,00 2,00 2,00 

IV ESTRATÉGIA DE MÍDIA E NÃO MÍDIA         
capacidade de sustentação da campanha (consistência do plano em 
relação ao público-alvo) 2,00 2,00 2,00 2,00 
conhecimento e análise dos hábitos de consumo do público-alvo e dos 
temas abordados 2,00 2,00 2,50 2,17 
coerência entre as ações e os custos implicados (ex. custo por mil) 2,00 2,00 2,00 2,00 
metodologia de aferição de resultados da campanha (ex custos de 
produção X gasto de verba de mídia) 2,00 2,00 2,00 2,00 

total da proposta 51,00 

Número da PROPOSTA 12 

Conceito  
DETRAN-DF. Sua atitude é o que mais importa. No 

trânsito e na vida. 
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QUESITO JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 MÉDIA 

1 Plano de Comunicação Publicitária         
I Raciocínio Básico         

Das funções e do papel do Detran os contextos Social, Político e 
Econômico 1,00 1,00 1,00   
da natureza, da extensão e da qualidade das relações do DETRAN-DF 
com os seus públicos 1,00 1,00 1,00   
das características do DETRAN-DF e das suas atividades que sejam 
significativas para a comunicação publicitária 1,00 1,00 1,00   
sobre a natureza e a extensão do objeto da licitação 1,00 1,00 0,50   
do desafio de comunicação previsto no Briefing a ser enfrentado pelo 
DETRAN-DF 1,00 0,50 0,50   
das necessidades de comunicação do DETRAN-DF para solucionar esse 
desafio 1,00 1,00 0,50   
TOTAL DO JURADO 6,00 5,50 4,50   
FÓRMULA 12.23.2.3 6,00 5,50 4,50   
TOTAL DO QUESITO       5,33 

II Estratégia de Comunicação          
Adequação do partido temático e do conceito propostos ao desafio de 
comunicação expresso no Briefing 0,00 0,00 0,00   
consistência lógica e pertinência da argumentação apresentada em 
defesa do partido temático e do conceito propostos 1,00 0,50 0,50   
riqueza de desdobramentos positivos do conceito proposto para a 
comunicação do DETRAN-DF com seus públicos 1,00 0,50 0,50   
adequação e exequibilidade da estratégia de comunicação publicitária  
proposta para a solução do desafio de comunicação previsto no 
Briefing 1,00 0,50 0,50   
a consistência lógica e a pertinência da argumentação apresentada em 
defesa da estratégia de comunicação publicitária proposta 1,00 0,50 0,50   
A capacidade de articular os conhecimentos sobre o DETRAN-DF, o 
contexto no qual se insere, o desafio de comunicação, seus públicos e 
os objetivos de comunicação previstos no Briefing 1,00 0,50 0,50   
coerência entre as ações propostas e a verba disponível 1,00 1,00 0,50   
elaboração do conceito e definição da estratégia em respeito ao 
caráter institucional da comunicação pretendida 0,50 0,50 0,50   
TOTAL DO JURADO 6,50 4,00 3,50   
FÓRMULA 12.23.2.3 6,50 4,00 3,50   
TOTAL DO QUESITO       4,67 

III Ideia Criativa         
adequação ao desafio e à estratégia de  comunicação previsto no 
Briefing 1,00 0,50 0,50 0,67 
sua adequação à estratégia de comunicação publicitária sugerida  1,00 0,50 0,50 0,67 
originalidade e criatividade 1,00 0,50 0,50 0,67 
clareza da linguagem e adequação do vocabulário 1,00 0,50 0,50 0,67 
inovação das propostas de linguagem e comunicabilidade 1,00 0,50 0,50 0,67 
exequibilidade das peças/material apresentados 1,00 0,50 0,50 0,67 
qualidade artística e técnica das apresentações 1,00 0,50 0,50 0,67 
extensão e variedade de conteúdo subjetivo de qualidade (múltiplas 
interpretações favoráveis da ideia) 1,00 0,50 0,50 0,67 

IV ESTRATÉGIA DE MÍDIA E NÃO MÍDIA         
capacidade de sustentação da campanha (consistência do plano em 
relação ao público-alvo) 1,00 1,00 0,50 0,83 
conhecimento e análise dos hábitos de consumo do público-alvo e dos 
temas abordados 1,00 1,00 0,50 0,83 
coerência entre as ações e os custos implicados (ex. custo por mil) 1,00 1,00 0,50 0,83 
metodologia de aferição de resultados da campanha (ex custos de 
produção X gasto de verba de mídia) 1,00 1,00 0,50 0,83 

total da proposta 18,67 

Número da PROPOSTA 13 
Conceito  SEM CONCEITO IDENTIFICÁVEL 
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QUESITO JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 MÉDIA 

1 Plano de Comunicação Publicitária         
I Raciocínio Básico         

Das funções e do papel do Detran os contextos Social, Político e 
Econômico 1,00 1,50 1,50   
da natureza, da extensão e da qualidade das relações do DETRAN-DF 
com os seus públicos 1,00 1,50 1,50   
das características do DETRAN-DF e das suas atividades que sejam 
significativas para a comunicação publicitária 1,50 1,50 1,50   
sobre a natureza e a extensão do objeto da licitação 1,50 1,50 1,50   
do desafio de comunicação previsto no Briefing a ser enfrentado pelo 
DETRAN-DF 1,00 1,50 1,50   
das necessidades de comunicação do DETRAN-DF para solucionar esse 
desafio 1,00 1,50 1,00   
TOTAL DO JURADO 7,00 9,00 8,50   
FÓRMULA 12.23.2.3 7,00 9,00 8,50   
TOTAL DO QUESITO       8,17 

II Estratégia de Comunicação          
Adequação do partido temático e do conceito propostos ao desafio de 
comunicação expresso no Briefing 1,00 1,00 1,50   
consistência lógica e pertinência da argumentação apresentada em 
defesa do partido temático e do conceito propostos 1,00 1,50 1,50   
riqueza de desdobramentos positivos do conceito proposto para a 
comunicação do DETRAN-DF com seus públicos 1,00 1,50 1,00   
adequação e exequibilidade da estratégia de comunicação publicitária  
proposta para a solução do desafio de comunicação previsto no 
Briefing 1,00 1,00 1,00   
a consistência lógica e a pertinência da argumentação apresentada em 
defesa da estratégia de comunicação publicitária proposta 1,00 1,00 1,00   
A capacidade de articular os conhecimentos sobre o DETRAN-DF, o 
contexto no qual se insere, o desafio de comunicação, seus públicos e 
os objetivos de comunicação previstos no Briefing 1,00 1,50 1,00   
coerência entre as ações propostas e a verba disponível 1,50 1,50 1,00   
elaboração do conceito e definição da estratégia em respeito ao 
caráter institucional da comunicação pretendida 1,00 1,50 1,50   
TOTAL DO JURADO 8,50 10,50 9,50   
FÓRMULA 12.23.2.3 8,50 10,50 9,50   
TOTAL DO QUESITO       9,50 

III Ideia Criativa         
adequação ao desafio e à estratégia de  comunicação previsto no 
Briefing 1,00 1,50 1,00 1,17 
sua adequação à estratégia de comunicação publicitária sugerida  1,00 1,50 1,00 1,17 
originalidade e criatividade 1,00 1,50 1,00 1,17 
clareza da linguagem e adequação do vocabulário 1,00 1,50 1,00 1,17 
inovação das propostas de linguagem e comunicabilidade 1,00 1,00 1,00 1,00 
exequibilidade das peças/material apresentados 1,00 1,50 1,00 1,17 
qualidade artística e técnica das apresentações 1,00 1,00 1,00 1,00 
extensão e variedade de conteúdo subjetivo de qualidade (múltiplas 
interpretações favoráveis da ideia) 1,50 1,50 1,00 1,33 

IV ESTRATÉGIA DE MÍDIA E NÃO MÍDIA       0,00 
capacidade de sustentação da campanha (consistência do plano em 
relação ao público-alvo) 1,50 1,50 1,50 1,50 
conhecimento e análise dos hábitos de consumo do público-alvo e dos 
temas abordados 1,50 1,50 1,50 1,50 
coerência entre as ações e os custos implicados (ex. custo por mil) 1,50 1,50 1,00 1,33 
metodologia de aferição de resultados da campanha (ex custos de 
produção X gasto de verba de mídia) 1,50 1,50 1,00 1,33 

total da proposta 32,50 

Número da PROPOSTA 14 
Conceito  O trânsito agradece 
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QUESITO JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 MÉDIA 

1 Plano de Comunicação Publicitária         
I Raciocínio Básico         

Das funções e do papel do Detran os contextos Social, Político e 
Econômico 1,50 1,50 1,50   
da natureza, da extensão e da qualidade das relações do DETRAN-DF 
com os seus públicos 1,50 1,50 1,50   
das características do DETRAN-DF e das suas atividades que sejam 
significativas para a comunicação publicitária 1,50 1,50 1,50   
sobre a natureza e a extensão do objeto da licitação 1,50 1,50 1,50   
do desafio de comunicação previsto no Briefing a ser enfrentado pelo 
DETRAN-DF 1,50 1,50 1,50   
das necessidades de comunicação do DETRAN-DF para solucionar esse 
desafio 1,00 1,50 1,50   
TOTAL DO JURADO 8,50 9,00 9,00   
FÓRMULA 12.23.2.3 8,50 9,00 9,00   
TOTAL DO QUESITO       8,83 

II Estratégia de Comunicação          
Adequação do partido temático e do conceito propostos ao desafio de 
comunicação expresso no Briefing 1,00 1,50 1,50   
consistência lógica e pertinência da argumentação apresentada em 
defesa do partido temático e do conceito propostos 1,00 1,50 1,50   
riqueza de desdobramentos positivos do conceito proposto para a 
comunicação do DETRAN-DF com seus públicos 1,50 1,50 1,50   
adequação e exequibilidade da estratégia de comunicação publicitária  
proposta para a solução do desafio de comunicação previsto no 
Briefing 1,00 1,50 1,50   
a consistência lógica e a pertinência da argumentação apresentada em 
defesa da estratégia de comunicação publicitária proposta 1,00 1,50 1,50   
A capacidade de articular os conhecimentos sobre o DETRAN-DF, o 
contexto no qual se insere, o desafio de comunicação, seus públicos e 
os objetivos de comunicação previstos no Briefing 1,50 1,50 1,50   
coerência entre as ações propostas e a verba disponível 1,50 1,50 1,00   
elaboração do conceito e definição da estratégia em respeito ao 
caráter institucional da comunicação pretendida 1,50 1,50 1,50   
TOTAL DO JURADO 10,00 12,00 11,50   
FÓRMULA 12.23.2.3 10,00 12,00 11,50   
TOTAL DO QUESITO       11,17 

III Ideia Criativa         
adequação ao desafio e à estratégia de  comunicação previsto no 
Briefing 1,00 1,50 1,00 1,17 
sua adequação à estratégia de comunicação publicitária sugerida  1,00 1,50 1,00 1,17 
originalidade e criatividade 1,00 1,50 1,50 1,33 

clareza da linguagem e adequação do vocabulário 1,00 1,50 1,50 1,33 
inovação das propostas de linguagem e comunicabilidade 1,00 1,00 1,50 1,17 
exequibilidade das peças/material apresentados 1,50 1,50 1,00 1,33 
qualidade artística e técnica das apresentações 1,50 1,00 1,00 1,17 
extensão e variedade de conteúdo subjetivo de qualidade (múltiplas 
interpretações favoráveis da ideia) 1,00 1,50 1,50 1,33 

IV ESTRATÉGIA DE MÍDIA E NÃO MÍDIA         
capacidade de sustentação da campanha (consistência do plano em 
relação ao público-alvo) 1,50 1,50 1,50 1,50 
conhecimento e análise dos hábitos de consumo do público-alvo e dos 
temas abordados 1,50 1,50 1,50 1,50 
coerência entre as ações e os custos implicados (ex. custo por mil) 1,50 1,50 1,50 1,50 
metodologia de aferição de resultados da campanha (ex custos de 
produção X gasto de verba de mídia) 1,50 1,50 1,50 1,50 

total da proposta 36,00 

Número da PROPOSTA 15 
Conceito  Dirija a mudança 
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QUESITO JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 MÉDIA 

1 Plano de Comunicação Publicitária         
I Raciocínio Básico         

Das funções e do papel do Detran os contextos Social, Político e 
Econômico 1,00 1,50 1,00   
da natureza, da extensão e da qualidade das relações do DETRAN-DF 
com os seus públicos 1,00 1,50 1,50   
das características do DETRAN-DF e das suas atividades que sejam 
significativas para a comunicação publicitária 1,00 1,00 1,00   

sobre a natureza e a extensão do objeto da licitação 1,00 1,00 1,00   
do desafio de comunicação previsto no Briefing a ser enfrentado pelo 
DETRAN-DF 1,00 1,00 1,00   
das necessidades de comunicação do DETRAN-DF para solucionar esse 
desafio 1,00 1,00 1,00   
TOTAL DO JURADO 6,00 7,00 6,50   
FÓRMULA 12.23.2.3 6,00 7,00 6,50   
TOTAL DO QUESITO       6,50 

II Estratégia de Comunicação          
Adequação do partido temático e do conceito propostos ao desafio de 
comunicação expresso no Briefing 1,00 1,00 1,00   
consistência lógica e pertinência da argumentação apresentada em 
defesa do partido temático e do conceito propostos 1,00 1,00 1,00   
riqueza de desdobramentos positivos do conceito proposto para a 
comunicação do DETRAN-DF com seus públicos 1,00 1,00 1,00   
adequação e exequibilidade da estratégia de comunicação publicitária  
proposta para a solução do desafio de comunicação previsto no 
Briefing 1,00 1,00 1,00   
a consistência lógica e a pertinência da argumentação apresentada em 
defesa da estratégia de comunicação publicitária proposta 1,00 1,00 1,00   
A capacidade de articular os conhecimentos sobre o DETRAN-DF, o 
contexto no qual se insere, o desafio de comunicação, seus públicos e 
os objetivos de comunicação previstos no Briefing 1,00 1,00 1,50   
coerência entre as ações propostas e a verba disponível 1,50 1,50 1,50   
elaboração do conceito e definição da estratégia em respeito ao 
caráter institucional da comunicação pretendida 1,50 1,00 1,00   
TOTAL DO JURADO 9,00 8,50 9,00   
FÓRMULA 12.23.2.3 9,00 8,50 9,00   
TOTAL DO QUESITO       8,83 

III Ideia Criativa         
adequação ao desafio e à estratégia de  comunicação previsto no 
Briefing 1,00 1,00 1,50 1,17 
sua adequação à estratégia de comunicação publicitária sugerida  1,00 1,00 1,00 1,00 
originalidade e criatividade 1,00 1,00 1,00 1,00 
clareza da linguagem e adequação do vocabulário 1,00 1,00 1,00 1,00 
inovação das propostas de linguagem e comunicabilidade 1,00 1,00 1,00 1,00 
exequibilidade das peças/material apresentados 1,50 1,50 1,00 1,33 
qualidade artística e técnica das apresentações 1,00 1,00 1,00 1,00 
extensão e variedade de conteúdo subjetivo de qualidade (múltiplas 
interpretações favoráveis da ideia) 1,00 1,00 1,00 1,00 

IV ESTRATÉGIA DE MÍDIA E NÃO MÍDIA         
capacidade de sustentação da campanha (consistência do plano em 
relação ao público-alvo) 1,00 1,00 1,00 1,00 
conhecimento e análise dos hábitos de consumo do público-alvo e dos 
temas abordados 1,00 1,00 1,00 1,00 
coerência entre as ações e os custos implicados (ex. custo por mil) 1,00 1,00 1,00 1,00 
metodologia de aferição de resultados da campanha (ex custos de 
produção X gasto de verba de mídia) 1,00 1,00 1,00 1,00 

total da proposta 27,83 

Número da PROPOSTA 16 
Conceito  O que você pode fazer por um trânsito mais seguro? 
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QUESITO JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 MÉDIA 

1 Plano de Comunicação Publicitária         
I Raciocínio Básico         

Das funções e do papel do Detran os contextos Social, Político e 
Econômico 1,00 1,50 1,50   
da natureza, da extensão e da qualidade das relações do DETRAN-DF 
com os seus públicos 1,50 1,50 1,50   
das características do DETRAN-DF e das suas atividades que sejam 
significativas para a comunicação publicitária 1,00 1,00 1,00   
sobre a natureza e a extensão do objeto da licitação 1,50 1,00 1,00   
do desafio de comunicação previsto no Briefing a ser enfrentado pelo 
DETRAN-DF 1,00 1,00 1,00   
das necessidades de comunicação do DETRAN-DF para solucionar esse 
desafio 1,50 1,00 1,00   
TOTAL DO JURADO 7,50 7,00 7,00   
FÓRMULA 12.23.2.3 7,50 7,00 7,00   
TOTAL DO QUESITO       7,17 

II Estratégia de Comunicação          
Adequação do partido temático e do conceito propostos ao desafio de 
comunicação expresso no Briefing 1,00 1,50 1,50   
consistência lógica e pertinência da argumentação apresentada em 
defesa do partido temático e do conceito propostos 1,00 1,50 1,00   
riqueza de desdobramentos positivos do conceito proposto para a 
comunicação do DETRAN-DF com seus públicos 1,50 1,50 1,00   
adequação e exequibilidade da estratégia de comunicação publicitária  
proposta para a solução do desafio de comunicação previsto no 
Briefing 1,00 1,50 1,50   
a consistência lógica e a pertinência da argumentação apresentada em 
defesa da estratégia de comunicação publicitária proposta 1,00 1,00 1,00   
A capacidade de articular os conhecimentos sobre o DETRAN-DF, o 
contexto no qual se insere, o desafio de comunicação, seus públicos e 
os objetivos de comunicação previstos no Briefing 1,50 1,50 1,00   
coerência entre as ações propostas e a verba disponível 1,50 1,50 1,00   
elaboração do conceito e definição da estratégia em respeito ao 
caráter institucional da comunicação pretendida 1,00 1,50 1,00   
TOTAL DO JURADO 9,50 11,50 9,00   
FÓRMULA 12.23.2.3 9,50 11,50 9,00   
TOTAL DO QUESITO       10,00 

III Ideia Criativa         
adequação ao desafio e à estratégia de  comunicação previsto no 
Briefing 1,00 1,50 1,00 1,17 
sua adequação à estratégia de comunicação publicitária sugerida  1,00 1,50 1,00 1,17 
originalidade e criatividade 1,50 1,00 1,50 1,33 
clareza da linguagem e adequação do vocabulário 1,00 1,00 1,50 1,17 
inovação das propostas de linguagem e comunicabilidade 1,00 1,00 1,50 1,17 
exequibilidade das peças/material apresentados 1,00 1,50 1,00 1,17 
qualidade artística e técnica das apresentações 1,00 1,00 1,00 1,00 
extensão e variedade de conteúdo subjetivo de qualidade (múltiplas 
interpretações favoráveis da ideia) 1,00 1,00   0,67 

IV ESTRATÉGIA DE MÍDIA E NÃO MÍDIA         
capacidade de sustentação da campanha (consistência do plano em 
relação ao público-alvo) 1,50 1,50 1,50 1,50 
conhecimento e análise dos hábitos de consumo do público-alvo e dos 
temas abordados 1,50 1,50 1,50 1,50 
coerência entre as ações e os custos implicados (ex. custo por mil) 1,00 1,50 1,00 1,17 
metodologia de aferição de resultados da campanha (ex custos de 
produção X gasto de verba de mídia) 1,50 1,50 1,00 1,33 

total da proposta 31,50 

Número da PROPOSTA 17 
Conceito  Faça a coisa certa 
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QUESITO JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 MÉDIA 

1 Plano de Comunicação Publicitária         
I Raciocínio Básico         

Das funções e do papel do Detran os contextos Social, Político e 
Econômico 1,00 1,50 1,50   
da natureza, da extensão e da qualidade das relações do DETRAN-DF 
com os seus públicos 1,00 1,50 1,50   
das características do DETRAN-DF e das suas atividades que sejam 
significativas para a comunicação publicitária 1,50 1,50 1,50   
sobre a natureza e a extensão do objeto da licitação 1,50 1,50 1,50   
do desafio de comunicação previsto no Briefing a ser enfrentado pelo 
DETRAN-DF 1,50 1,50 1,00   
das necessidades de comunicação do DETRAN-DF para solucionar esse 
desafio 1,50 1,50 1,00   
TOTAL DO JURADO 8,00 9,00 8,00   
FÓRMULA 12.23.2.3 8,00 9,00 8,00   
TOTAL DO QUESITO       8,33 

II Estratégia de Comunicação          
Adequação do partido temático e do conceito propostos ao desafio de 
comunicação expresso no Briefing 1,00 1,00 1,50   
consistência lógica e pertinência da argumentação apresentada em 
defesa do partido temático e do conceito propostos 1,00 1,00 1,00   
riqueza de desdobramentos positivos do conceito proposto para a 
comunicação do DETRAN-DF com seus públicos 1,00 1,00 1,00   
adequação e exequibilidade da estratégia de comunicação publicitária  
proposta para a solução do desafio de comunicação previsto no 
Briefing 1,50 1,50 1,00   
a consistência lógica e a pertinência da argumentação apresentada em 
defesa da estratégia de comunicação publicitária proposta 1,50 1,50 1,00   
A capacidade de articular os conhecimentos sobre o DETRAN-DF, o 
contexto no qual se insere, o desafio de comunicação, seus públicos e 
os objetivos de comunicação previstos no Briefing 1,00 1,50 1,50   
coerência entre as ações propostas e a verba disponível 1,50 1,50 1,00   
elaboração do conceito e definição da estratégia em respeito ao 
caráter institucional da comunicação pretendida 1,00 1,00 1,00   
TOTAL DO JURADO 9,50 10,00 9,00   
FÓRMULA 12.23.2.3 9,50 10,00 9,00   

TOTAL DO QUESITO       9,50 
III Ideia Criativa         

adequação ao desafio e à estratégia de  comunicação previsto no 
Briefing 1,00 1,50 1,00 1,17 
sua adequação à estratégia de comunicação publicitária sugerida  1,00 1,50 1,00 1,17 

originalidade e criatividade 1,00 1,00 1,00 1,00 
clareza da linguagem e adequação do vocabulário 1,50 1,50 1,00 1,33 
inovação das propostas de linguagem e comunicabilidade 1,50 1,00 1,00 1,17 
exequibilidade das peças/material apresentados 1,00 1,00 1,00 1,00 
qualidade artística e técnica das apresentações 0,00 0,00 0,00 0,00 
extensão e variedade de conteúdo subjetivo de qualidade (múltiplas 
interpretações favoráveis da ideia) 1,00 1,00 1,00 1,00 

IV ESTRATÉGIA DE MÍDIA E NÃO MÍDIA       0,00 
capacidade de sustentação da campanha (consistência do plano em 
relação ao público-alvo) 1,50 1,50 1,00 1,33 
conhecimento e análise dos hábitos de consumo do público-alvo e dos 
temas abordados 1,50 1,50 1,00 1,33 
coerência entre as ações e os custos implicados (ex. custo por mil) 1,00 1,50 1,00 1,17 
metodologia de aferição de resultados da campanha (ex custos de 
produção X gasto de verba de mídia) 1,00 1,50 1,00 1,17 

total da proposta 30,67 

Número da PROPOSTA 18 
Conceito  O melhor de você no trânsito 
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QUESITO JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 MÉDIA 

1 Plano de Comunicação Publicitária         
I Raciocínio Básico         

Das funções e do papel do Detran os contextos Social, Político e 
Econômico 1,00 1,50 1,00   
da natureza, da extensão e da qualidade das relações do DETRAN-DF 
com os seus públicos 1,50 1,50 1,50   
das características do DETRAN-DF e das suas atividades que sejam 
significativas para a comunicação publicitária 1,00 1,50 1,00   
sobre a natureza e a extensão do objeto da licitação 1,00 1,50 1,00   
do desafio de comunicação previsto no Briefing a ser enfrentado pelo 
DETRAN-DF 1,00 1,50 1,00   
das necessidades de comunicação do DETRAN-DF para solucionar esse 
desafio 1,50 1,50 1,00   
TOTAL DO JURADO 7,00 9,00 6,50   
FÓRMULA 12.23.2.3 7,00 9,00 6,50   
TOTAL DO QUESITO       7,50 

II Estratégia de Comunicação          
Adequação do partido temático e do conceito propostos ao desafio de 
comunicação expresso no Briefing 1,00 1,00 1,00   
consistência lógica e pertinência da argumentação apresentada em 
defesa do partido temático e do conceito propostos 1,00 1,00 1,00   
riqueza de desdobramentos positivos do conceito proposto para a 
comunicação do DETRAN-DF com seus públicos 1,00 1,00 1,00   
adequação e exequibilidade da estratégia de comunicação publicitária  
proposta para a solução do desafio de comunicação previsto no 
Briefing 1,50 1,00 1,00   
a consistência lógica e a pertinência da argumentação apresentada em 
defesa da estratégia de comunicação publicitária proposta 1,00 1,00 1,50   
A capacidade de articular os conhecimentos sobre o DETRAN-DF, o 
contexto no qual se insere, o desafio de comunicação, seus públicos e 
os objetivos de comunicação previstos no Briefing 1,50 1,00 1,00   
coerência entre as ações propostas e a verba disponível 1,50 1,00 1,00   
elaboração do conceito e definição da estratégia em respeito ao 
caráter institucional da comunicação pretendida 1,00 1,00 1,00   
TOTAL DO JURADO 9,50 8,00 8,50   
FÓRMULA 12.23.2.3 9,50 8,00 8,50   
TOTAL DO QUESITO       8,67 

III Ideia Criativa         
adequação ao desafio e à estratégia de  comunicação previsto no 
Briefing 1,00 1,50 1,50 1,33 

sua adequação à estratégia de comunicação publicitária sugerida  1,00 1,50 1,00 1,17 

originalidade e criatividade 1,00 1,00 1,00 1,00 

clareza da linguagem e adequação do vocabulário 1,00 1,50 1,00 1,17 
inovação das propostas de linguagem e comunicabilidade 1,00 1,00 1,00 1,00 
exequibilidade das peças/material apresentados 1,50 1,50 1,00 1,33 
qualidade artística e técnica das apresentações 1,00 1,50 1,00 1,17 

extensão e variedade de conteúdo subjetivo de qualidade (múltiplas 
interpretações favoráveis da ideia) 1,00 1,00 1,00 1,00 

IV ESTRATÉGIA DE MÍDIA E NÃO MÍDIA         
capacidade de sustentação da campanha (consistência do plano em 
relação ao público-alvo) 1,50 1,50 1,00 1,33 
conhecimento e análise dos hábitos de consumo do público-alvo e dos 
temas abordados 1,50 1,50 1,00 1,33 
coerência entre as ações e os custos implicados (ex. custo por mil) 1,50 1,50 1,00 1,33 
metodologia de aferição de resultados da campanha (ex custos de 
produção X gasto de verba de mídia) 1,50 1,50 1,50 1,50 

total da proposta 30,83 

Número da PROPOSTA 19 
Conceito  Jeitinho Brasiliense na direção certa 
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QUESITO JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 MÉDIA 

1 Plano de Comunicação Publicitária         
I Raciocínio Básico         

Das funções e do papel do Detran os contextos Social, Político e 
Econômico 1,50 1,00 1,50   
da natureza, da extensão e da qualidade das relações do DETRAN-DF 
com os seus públicos 1,50 1,00 1,50   
das características do DETRAN-DF e das suas atividades que sejam 
significativas para a comunicação publicitária 1,50 1,00 1,50   
sobre a natureza e a extensão do objeto da licitação 1,50 1,00 1,50   
do desafio de comunicação previsto no Briefing a ser enfrentado pelo 
DETRAN-DF 1,00 1,00 1,50   
das necessidades de comunicação do DETRAN-DF para solucionar esse 
desafio 1,50 1,00 1,50   
TOTAL DO JURADO 8,50 6,00 9,00   
FÓRMULA 12.23.2.3 8,50 6,00 9,00   
TOTAL DO QUESITO       7,83 

II Estratégia de Comunicação          
Adequação do partido temático e do conceito propostos ao desafio de 
comunicação expresso no Briefing 1,00 1,50 1,50   
consistência lógica e pertinência da argumentação apresentada em 
defesa do partido temático e do conceito propostos 1,00 1,50 1,00   
riqueza de desdobramentos positivos do conceito proposto para a 
comunicação do DETRAN-DF com seus públicos 1,00 1,50 1,00   
adequação e exequibilidade da estratégia de comunicação publicitária  
proposta para a solução do desafio de comunicação previsto no 
Briefing 1,50 1,50 1,00   
a consistência lógica e a pertinência da argumentação apresentada em 
defesa da estratégia de comunicação publicitária proposta 1,00 1,50 1,00   
A capacidade de articular os conhecimentos sobre o DETRAN-DF, o 
contexto no qual se insere, o desafio de comunicação, seus públicos e 
os objetivos de comunicação previstos no Briefing 1,00 1,50 1,00   
coerência entre as ações propostas e a verba disponível 1,50 1,50 1,00   
elaboração do conceito e definição da estratégia em respeito ao 
caráter institucional da comunicação pretendida 1,00 1,50 1,00   
TOTAL DO JURADO 9,00 12,00 8,50   
FÓRMULA 12.23.2.3 9,00 12,00 8,50   
TOTAL DO QUESITO       9,83 

III Ideia Criativa         
adequação ao desafio e à estratégia de  comunicação previsto no 
Briefing 1,00 1,00 1,00 1,00 
sua adequação à estratégia de comunicação publicitária sugerida  1,00 1,50 1,50 1,33 
originalidade e criatividade 1,00 1,00 1,00 1,00 
clareza da linguagem e adequação do vocabulário 1,00 1,00 1,00 1,00 
inovação das propostas de linguagem e comunicabilidade 1,00 1,00 1,00 1,00 
exequibilidade das peças/material apresentados 1,00 1,00 1,00 1,00 
qualidade artística e técnica das apresentações 1,00 1,00 1,00 1,00 
extensão e variedade de conteúdo subjetivo de qualidade (múltiplas 
interpretações favoráveis da ideia) 1,00 1,00 1,00 1,00 

IV ESTRATÉGIA DE MÍDIA E NÃO MÍDIA         
capacidade de sustentação da campanha (consistência do plano em 
relação ao público-alvo) 1,50 1,50 1,00 1,33 
conhecimento e análise dos hábitos de consumo do público-alvo e dos 
temas abordados 1,50 1,50 1,00 1,33 
coerência entre as ações e os custos implicados (ex. custo por mil) 1,00 1,50 1,00 1,17 
metodologia de aferição de resultados da campanha (ex custos de 
produção X gasto de verba de mídia) 1,50 1,50 1,00 1,33 

total da proposta 31,17 

Número da PROPOSTA 20 
Conceito  DETRAN-DF: sua vida no caminho certo 
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QUESITO JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 MÉDIA 

1 Plano de Comunicação Publicitária         
I Raciocínio Básico         

Das funções e do papel do Detran os contextos Social, Político e 
Econômico 1,50 1,00 1,50   
da natureza, da extensão e da qualidade das relações do DETRAN-DF 
com os seus públicos 1,50 1,00 1,50   
das características do DETRAN-DF e das suas atividades que sejam 
significativas para a comunicação publicitária 1,00 1,00 1,00   
sobre a natureza e a extensão do objeto da licitação 1,00 1,00 1,00   
do desafio de comunicação previsto no Briefing a ser enfrentado pelo 
DETRAN-DF 1,00 1,00 1,00   
das necessidades de comunicação do DETRAN-DF para solucionar esse 
desafio 1,50 1,00 1,50   
TOTAL DO JURADO 7,50 6,00 7,50   
FÓRMULA 12.23.2.3 7,50 6,00 7,50   
TOTAL DO QUESITO       7,00 

II Estratégia de Comunicação          
Adequação do partido temático e do conceito propostos ao desafio de 
comunicação expresso no Briefing 1,00 1,50 1,00   
consistência lógica e pertinência da argumentação apresentada em 
defesa do partido temático e do conceito propostos 1,00 1,50 1,00   
riqueza de desdobramentos positivos do conceito proposto para a 
comunicação do DETRAN-DF com seus públicos 1,50 1,50 1,50   
adequação e exequibilidade da estratégia de comunicação publicitária  
proposta para a solução do desafio de comunicação previsto no 
Briefing 1,50 1,50 1,00   
a consistência lógica e a pertinência da argumentação apresentada em 
defesa da estratégia de comunicação publicitária proposta 1,00 1,50 1,00   
A capacidade de articular os conhecimentos sobre o DETRAN-DF, o 
contexto no qual se insere, o desafio de comunicação, seus públicos e 
os objetivos de comunicação previstos no Briefing 1,50 1,50 1,00   
coerência entre as ações propostas e a verba disponível 1,00 1,50 1,50   
elaboração do conceito e definição da estratégia em respeito ao 
caráter institucional da comunicação pretendida 1,00 1,50 1,50   
TOTAL DO JURADO 9,50 12,00 9,50   
FÓRMULA 12.23.2.3 9,50 12,00 9,50   
TOTAL DO QUESITO       10,33 

III Ideia Criativa         
adequação ao desafio e à estratégia de  comunicação previsto no 
Briefing 1,00 1,00 1,50 1,17 
sua adequação à estratégia de comunicação publicitária sugerida  
 
 
 1,50 1,00 1,50 1,33 
originalidade e criatividade 1,50 1,00 1,00 1,17 
clareza da linguagem e adequação do vocabulário 1,00 1,00 1,50 1,17 
inovação das propostas de linguagem e comunicabilidade 1,00 1,00 1,00 1,00 
exequibilidade das peças/material apresentados 1,50 1,50 1,50 1,50 
qualidade artística e técnica das apresentações 1,50 1,50 1,50 1,50 
extensão e variedade de conteúdo subjetivo de qualidade (múltiplas 
interpretações favoráveis da ideia) 1,00 1,50 1,50 1,33 

IV ESTRATÉGIA DE MÍDIA E NÃO MÍDIA         
capacidade de sustentação da campanha (consistência do plano em 
relação ao público-alvo) 1,50 1,50 1,50 1,50 
conhecimento e análise dos hábitos de consumo do público-alvo e dos 
temas abordados 1,50 1,50 1,50 1,50 
coerência entre as ações e os custos implicados (ex. custo por mil) 1,50 1,50 1,50 1,50 
metodologia de aferição de resultados da campanha (ex custos de 
produção X gasto de verba de mídia) 1,00 1,50 1,50 1,33 

total da proposta 33,33 

Número da PROPOSTA 21 

Conceito  
Educação no trânsito. Aprenda antes. Antes que seja 

tarde. 
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QUESITO JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 MÉDIA 

1 Plano de Comunicação Publicitária         
I Raciocínio Básico         

Das funções e do papel do Detran os contextos Social, Político e 
Econômico 2,00 1,50 2,00   
da natureza, da extensão e da qualidade das relações do DETRAN-DF 
com os seus públicos 2,00 2,00 2,00   
das características do DETRAN-DF e das suas atividades que sejam 
significativas para a comunicação publicitária 2,00 2,00 2,00   
sobre a natureza e a extensão do objeto da licitação 2,00 2,00 2,00   
do desafio de comunicação previsto no Briefing a ser enfrentado pelo 
DETRAN-DF 2,00 2,00 2,50   
das necessidades de comunicação do DETRAN-DF para solucionar esse 
desafio 2,00 2,00 2,50   
TOTAL DO JURADO 12,00 11,50 13,00   
FÓRMULA 12.23.2.3 12,00 11,50 13,00   
TOTAL DO QUESITO       12,17 

II Estratégia de Comunicação          
Adequação do partido temático e do conceito propostos ao desafio de 
comunicação expresso no Briefing 2,00 2,00 2,50   
consistência lógica e pertinência da argumentação apresentada em 
defesa do partido temático e do conceito propostos 2,00 1,50 2,00   
riqueza de desdobramentos positivos do conceito proposto para a 
comunicação do DETRAN-DF com seus públicos 2,00 1,50 2,00   
adequação e exequibilidade da estratégia de comunicação publicitária  
proposta para a solução do desafio de comunicação previsto no 
Briefing 2,00 1,50 2,00   
a consistência lógica e a pertinência da argumentação apresentada em 
defesa da estratégia de comunicação publicitária proposta 2,00 2,00 2,00   
A capacidade de articular os conhecimentos sobre o DETRAN-DF, o 
contexto no qual se insere, o desafio de comunicação, seus públicos e 
os objetivos de comunicação previstos no Briefing 2,00 1,50 2,00   
coerência entre as ações propostas e a verba disponível 2,00 2,00 2,00   
elaboração do conceito e definição da estratégia em respeito ao 
caráter institucional da comunicação pretendida 2,00 2,00 2,00   
TOTAL DO JURADO 16,00 14,00 16,50   
FÓRMULA 12.23.2.3 16,00 14,00 16,50   
TOTAL DO QUESITO       15,50 

III Ideia Criativa         
adequação ao desafio e à estratégia de  comunicação previsto no 
Briefing 2,00 2,00 2,00 2,00 
sua adequação à estratégia de comunicação publicitária sugerida  2,00 2,00 2,00 2,00 
originalidade e criatividade 2,50 2,50 2,50 2,50 
clareza da linguagem e adequação do vocabulário 2,00 1,50 2,00 1,83 
inovação das propostas de linguagem e comunicabilidade 2,00 2,00 2,00 2,00 
exequibilidade das peças/material apresentados 2,00 2,00 2,00 2,00 
qualidade artística e técnica das apresentações 2,00 2,00 2,00 2,00 
extensão e variedade de conteúdo subjetivo de qualidade (múltiplas 
interpretações favoráveis da ideia) 2,00 2,00 2,00 2,00 

IV ESTRATÉGIA DE MÍDIA E NÃO MÍDIA         
capacidade de sustentação da campanha (consistência do plano em 
relação ao público-alvo) 2,50 2,00 2,00 2,17 
conhecimento e análise dos hábitos de consumo do público-alvo e dos 
temas abordados 2,00 2,00 2,00 2,00 
coerência entre as ações e os custos implicados (ex. custo por mil) 2,00 2,00 2,00 2,00 
metodologia de aferição de resultados da campanha (ex custos de 
produção X gasto de verba de mídia) 2,00 2,00 2,00 2,00 

total da proposta 52,17 

Número da PROPOSTA 22 
Conceito  No trânsito somos um só 
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QUESITO JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 MÉDIA 
1 Plano de Comunicação Publicitária         

I Raciocínio Básico         
Das funções e do papel do Detran os contextos Social, Político e 
Econômico 2,00 2,50 2,50   
da natureza, da extensão e da qualidade das relações do DETRAN-DF 
com os seus públicos 2,00 2,50 2,50   
das características do DETRAN-DF e das suas atividades que sejam 
significativas para a comunicação publicitária 2,00 2,00 2,00   
sobre a natureza e a extensão do objeto da licitação 2,50 2,50 2,00   
do desafio de comunicação previsto no Briefing a ser enfrentado pelo 
DETRAN-DF 2,50 2,50 2,50   
das necessidades de comunicação do DETRAN-DF para solucionar esse 
desafio 2,00 2,50 2,00   
TOTAL DO JURADO 13,00 14,50 13,50   
FÓRMULA 12.23.2.3 13,00 14,50 13,50   
TOTAL DO QUESITO       13,67 

II Estratégia de Comunicação          
Adequação do partido temático e do conceito propostos ao desafio de 
comunicação expresso no Briefing 2,50 2,50 2,00   
consistência lógica e pertinência da argumentação apresentada em 
defesa do partido temático e do conceito propostos 2,00 2,50 2,00   
riqueza de desdobramentos positivos do conceito proposto para a 
comunicação do DETRAN-DF com seus públicos 2,00 2,50 2,00   
adequação e exequibilidade da estratégia de comunicação publicitária  
proposta para a solução do desafio de comunicação previsto no 
Briefing 2,00 2,50 2,00   
a consistência lógica e a pertinência da argumentação apresentada em 
defesa da estratégia de comunicação publicitária proposta 2,00 2,50 2,00   
A capacidade de articular os conhecimentos sobre o DETRAN-DF, o 
contexto no qual se insere, o desafio de comunicação, seus públicos e 
os objetivos de comunicação previstos no Briefing 2,00 2,00 2,00   
coerência entre as ações propostas e a verba disponível 2,50 2,00 2,00   
elaboração do conceito e definição da estratégia em respeito ao 
caráter institucional da comunicação pretendida 2,00 2,00 2,00   
TOTAL DO JURADO 17,00 18,50 16,00   
FÓRMULA 12.23.2.3 17,00 18,50 16,00   
TOTAL DO QUESITO       17,17 

III Ideia Criativa         
adequação ao desafio e à estratégia de  comunicação previsto no 
Briefing 2,00 2,00 2,00 2,00 
sua adequação à estratégia de comunicação publicitária sugerida  2,00 2,00 2,00 2,00 
originalidade e criatividade 2,00 2,00 2,50 2,17 
clareza da linguagem e adequação do vocabulário 2,00 1,50 2,50 2,00 
inovação das propostas de linguagem e comunicabilidade 1,50 2,00 2,00 1,83 
exequibilidade das peças/material apresentados 1,50 2,00 2,00 1,83 
qualidade artística e técnica das apresentações 1,50 2,00 2,00 1,83 
extensão e variedade de conteúdo subjetivo de qualidade (múltiplas 
interpretações favoráveis da ideia) 2,00 2,00 2,50 2,17 

IV ESTRATÉGIA DE MÍDIA E NÃO MÍDIA         
capacidade de sustentação da campanha (consistência do plano em 
relação ao público-alvo) 2,00 2,00 2,00 2,00 
conhecimento e análise dos hábitos de consumo do público-alvo e dos 
temas abordados 2,00 2,00 2,00 2,00 
coerência entre as ações e os custos implicados (ex. custo por mil) 2,00 2,00 2,00 2,00 
metodologia de aferição de resultados da campanha (ex custos de 
produção X gasto de verba de mídia) 2,50 2,00 2,00 2,17 

total da proposta 54,83 

Número da PROPOSTA 23 
Conceito  Juntos, a gente faz um trânsito de respeito. 
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QUESITO JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 MÉDIA 

1 Plano de Comunicação Publicitária         
I Raciocínio Básico         

Das funções e do papel do Detran os contextos Social, Político e 
Econômico 1,00 1,50 1,50   
da natureza, da extensão e da qualidade das relações do DETRAN-DF 
com os seus públicos 1,00 1,50 1,50   

das características do DETRAN-DF e das suas atividades que sejam 
significativas para a comunicação publicitária 1,00 1,50 1,50   
sobre a natureza e a extensão do objeto da licitação 1,50 1,50 1,50   
do desafio de comunicação previsto no Briefing a ser enfrentado pelo 
DETRAN-DF 1,50 1,50 1,50   
das necessidades de comunicação do DETRAN-DF para solucionar esse 
desafio 1,00 1,50 1,50   
TOTAL DO JURADO 7,00 9,00 9,00   
FÓRMULA 12.23.2.3 7,00 9,00 9,00   

TOTAL DO QUESITO       8,33 
II Estratégia de Comunicação          

Adequação do partido temático e do conceito propostos ao desafio de 
comunicação expresso no Briefing 1,50 1,50 1,50   
consistência lógica e pertinência da argumentação apresentada em 
defesa do partido temático e do conceito propostos 1,50 1,50 1,50   
riqueza de desdobramentos positivos do conceito proposto para a 
comunicação do DETRAN-DF com seus públicos 1,50 1,50 1,50   
adequação e exequibilidade da estratégia de comunicação publicitária  
proposta para a solução do desafio de comunicação previsto no 
Briefing 1,50 1,50 1,50   
a consistência lógica e a pertinência da argumentação apresentada em 
defesa da estratégia de comunicação publicitária proposta 1,50 1,50 1,50   
A capacidade de articular os conhecimentos sobre o DETRAN-DF, o 
contexto no qual se insere, o desafio de comunicação, seus públicos e 
os objetivos de comunicação previstos no Briefing 1,50 1,50 1,50   
coerência entre as ações propostas e a verba disponível 1,50 1,50 1,50   
elaboração do conceito e definição da estratégia em respeito ao 
caráter institucional da comunicação pretendida 1,50 1,50 1,50   
TOTAL DO JURADO 12,00 12,00 12,00   
FÓRMULA 12.23.2.3 12,00 12,00 12,00   
TOTAL DO QUESITO       12,00 

III Ideia Criativa         
adequação ao desafio e à estratégia de  comunicação previsto no 
Briefing 1,00 1,50 1,50 1,33 
sua adequação à estratégia de comunicação publicitária sugerida  1,00 1,50 1,50 1,33 
originalidade e criatividade 1,50 1,50 1,00 1,33 
clareza da linguagem e adequação do vocabulário 1,50 1,50 1,50 1,50 
inovação das propostas de linguagem e comunicabilidade 1,00 1,50 1,00 1,17 
exequibilidade das peças/material apresentados 1,50 1,50 1,50 1,50 
qualidade artística e técnica das apresentações 1,00 1,50 1,00 1,17 
extensão e variedade de conteúdo subjetivo de qualidade (múltiplas 
interpretações favoráveis da ideia) 1,50 1,50 1,50 1,50 

IV ESTRATÉGIA DE MÍDIA E NÃO MÍDIA         
capacidade de sustentação da campanha (consistência do plano em 
relação ao público-alvo) 1,00 1,50 1,50 1,33 
conhecimento e análise dos hábitos de consumo do público-alvo e dos 
temas abordados 1,00 1,50 1,50 1,33 
coerência entre as ações e os custos implicados (ex. custo por mil) 1,50 1,50 1,00 1,33 
metodologia de aferição de resultados da campanha (ex custos de 
produção X gasto de verba de mídia) 1,00 1,50 1,50 1,33 

 total da proposta 36,50 

Número da PROPOSTA 24 

Conceito  
Trânsito de Respeito: um movimento do Detran-DF 

pela vida 
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QUESITO JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 MÉDIA 

1 Plano de Comunicação Publicitária         
I Raciocínio Básico         

Das funções e do papel do Detran os contextos Social, Político e 
Econômico 2,00 2,00 2,00   
da natureza, da extensão e da qualidade das relações do DETRAN-DF 
com os seus públicos 2,00 2,00 2,00   
das características do DETRAN-DF e das suas atividades que sejam 
significativas para a comunicação publicitária 2,00 2,00 2,00   
sobre a natureza e a extensão do objeto da licitação 2,00 2,00 2,00   
do desafio de comunicação previsto no Briefing a ser enfrentado pelo 
DETRAN-DF 2,00 2,00 2,00   
das necessidades de comunicação do DETRAN-DF para solucionar esse 
desafio 2,00 2,00 2,00   
TOTAL DO JURADO 12,00 12,00 12,00   
FÓRMULA 12.23.2.3 12,00 12,00 12,00   
TOTAL DO QUESITO       12,00 

II Estratégia de Comunicação          
Adequação do partido temático e do conceito propostos ao desafio de 
comunicação expresso no Briefing 2,00 2,00 2,00   
consistência lógica e pertinência da argumentação apresentada em 
defesa do partido temático e do conceito propostos 2,00 2,00 2,00   
riqueza de desdobramentos positivos do conceito proposto para a 
comunicação do DETRAN-DF com seus públicos 2,00 2,00 1,50   
adequação e exequibilidade da estratégia de comunicação publicitária  
proposta para a solução do desafio de comunicação previsto no 
Briefing 2,50 2,50 2,00   
a consistência lógica e a pertinência da argumentação apresentada em 
defesa da estratégia de comunicação publicitária proposta 2,00 2,00 2,00   
A capacidade de articular os conhecimentos sobre o DETRAN-DF, o 
contexto no qual se insere, o desafio de comunicação, seus públicos e 
os objetivos de comunicação previstos no Briefing 2,00 2,00 2,00   
coerência entre as ações propostas e a verba disponível 2,00 2,00 2,00   
elaboração do conceito e definição da estratégia em respeito ao 
caráter institucional da comunicação pretendida 2,00 2,00 2,00   
TOTAL DO JURADO 16,50 16,50 15,50   
FÓRMULA 12.23.2.3 16,50 16,50 15,50   
TOTAL DO QUESITO       16,17 

III Ideia Criativa         
adequação ao desafio e à estratégia de  comunicação previsto no 
Briefing 2,00 2,00 2,00 2,00 
sua adequação à estratégia de comunicação publicitária sugerida  2,00 2,00 2,00 2,00 
originalidade e criatividade 2,00 2,00 2,00 2,00 
clareza da linguagem e adequação do vocabulário 2,00 2,00 2,00 2,00 
inovação das propostas de linguagem e comunicabilidade 2,00 2,00 2,00 2,00 
exequibilidade das peças/material apresentados 2,00 2,00 2,00 2,00 
qualidade artística e técnica das apresentações 2,00 2,00 2,00 2,00 
extensão e variedade de conteúdo subjetivo de qualidade (múltiplas 
interpretações favoráveis da ideia) 2,00 2,00 2,00 2,00 

IV ESTRATÉGIA DE MÍDIA E NÃO MÍDIA         
capacidade de sustentação da campanha (consistência do plano em 
relação ao público-alvo) 2,50 2,50 2,50 2,50 
conhecimento e análise dos hábitos de consumo do público-alvo e dos 
temas abordados 2,00 2,00 2,00 2,00 
coerência entre as ações e os custos implicados (ex. custo por mil) 2,00 2,50 2,50 2,33 
metodologia de aferição de resultados da campanha (ex custos de 
produção X gasto de verba de mídia) 2,50 2,50 2,00 2,33 

total da proposta 53,33 

Número da PROPOSTA 25 
Conceito  No trânsito, somos um. 
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QUESITO JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 MÉDIA 
1 Plano de Comunicação Publicitária         

I Raciocínio Básico         
Das funções e do papel do Detran os contextos Social, Político e 
Econômico 1,00 1,00 1,00   
da natureza, da extensão e da qualidade das relações do DETRAN-DF 
com os seus públicos 1,00 1,00 1,00   
das características do DETRAN-DF e das suas atividades que sejam 
significativas para a comunicação publicitária 1,00 1,00 1,00   
sobre a natureza e a extensão do objeto da licitação 1,00 1,00 1,00   
do desafio de comunicação previsto no Briefing a ser enfrentado pelo 
DETRAN-DF 1,00 1,00 1,00   
das necessidades de comunicação do DETRAN-DF para solucionar esse 
desafio 1,00 1,00 1,00   
TOTAL DO JURADO 6,00 6,00 6,00   
FÓRMULA 12.23.2.3 6,00 6,00 6,00   
TOTAL DO QUESITO       6,00 

II Estratégia de Comunicação          
Adequação do partido temático e do conceito propostos ao desafio de 
comunicação expresso no Briefing 1,00 1,50 1,50   
consistência lógica e pertinência da argumentação apresentada em 
defesa do partido temático e do conceito propostos 1,00 1,50 1,50   
riqueza de desdobramentos positivos do conceito proposto para a 
comunicação do DETRAN-DF com seus públicos 1,50 1,50 1,50   
adequação e exequibilidade da estratégia de comunicação publicitária  
proposta para a solução do desafio de comunicação previsto no 
Briefing 1,50 1,50 1,50   
a consistência lógica e a pertinência da argumentação apresentada em 
defesa da estratégia de comunicação publicitária proposta 1,00 1,50 1,50   
A capacidade de articular os conhecimentos sobre o DETRAN-DF, o 
contexto no qual se insere, o desafio de comunicação, seus públicos e 
os objetivos de comunicação previstos no Briefing 1,00 1,50 1,50   
coerência entre as ações propostas e a verba disponível 1,00 1,50 1,50   
elaboração do conceito e definição da estratégia em respeito ao 
caráter institucional da comunicação pretendida 1,00 1,50 1,50   
TOTAL DO JURADO 9,00 12,00 12,00   
FÓRMULA 12.23.2.3 9,00 12,00 12,00   
TOTAL DO QUESITO       11,00 

III Ideia Criativa         
adequação ao desafio e à estratégia de  comunicação previsto no 
Briefing 1,50 1,50 1,50 1,50 
sua adequação à estratégia de comunicação publicitária sugerida  1,50 1,50 1,50 1,50  
originalidade e criatividade 2,00 2,00 2,00 2,00 
clareza da linguagem e adequação do vocabulário 1,50 1,50 1,50 1,50 
inovação das propostas de linguagem e comunicabilidade 1,00 1,50 1,50 1,33 
exequibilidade das peças/material apresentados 1,50 1,50 1,50 1,50 
qualidade artística e técnica das apresentações 2,00 2,00 2,00 2,00 
extensão e variedade de conteúdo subjetivo de qualidade (múltiplas 
interpretações favoráveis da ideia) 1,50 1,50 1,50 1,50 

IV ESTRATÉGIA DE MÍDIA E NÃO MÍDIA         
capacidade de sustentação da campanha (consistência do plano em 
relação ao público-alvo) 1,00 1,50 1,50 1,33 
conhecimento e análise dos hábitos de consumo do público-alvo e dos 
temas abordados 1,00 1,50 1,50 1,33 
coerência entre as ações e os custos implicados (ex. custo por mil) 1,50 1,50 1,50 1,50 
metodologia de aferição de resultados da campanha (ex custos de 
produção X gasto de verba de mídia) 1,00 1,50 1,50 1,33 

total da proposta 35,33 

Número da PROPOSTA 26 
Conceito  DETRAN-DF. A vida tem preferência 
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SOMATÓRIO DE NOTAS 

Proposta Conceito 
 1 Juntos no caminho do bem 32,00 

 2 No Trânsito você faz a diferença 31,50 
 3 CHEGA de mortes no trânsito. Um movimento pela vida. 61,67 
 4 Trânsito seguro: o caminho é a educação. 23,00 
 5 Trânsito cidadão. Cidadania em ação. 17,33 
 6 O trânsito é o respeito em movimento 33,83 
 7 Escolha o melhor caminho 30,00 
 8 Detran. Na direção do bem 56,50 
 9 T0D4 V1D4 1MP0RT4. Cada acidente a mais é uma vida a menos. 20,83 
 10 Com  você, pela vida 31,50 
 11 DETRAN-DF. Educação por um trânsito seguro. Vamos juntos? 36,00 
 12 DETRAN-DF. Sua atitude é o que mais importa. No trânsito e na vida. 51,00 
 13 SEM CONCEITO IDENTIFICÁVEL 18,67 
 14 O trânsito agradece 32,50 
 15 Dirija a mudança 36,00 
 16 O que você pode fazer por um trânsito mais seguro? 27,83 
 17 Faça a coisa certa 31,50 
 18 O melhor de você no trânsito 30,67 
 19 Jeitinho Brasiliense na direção certa 30,83 
 20 DETRAN-DF: sua vida no caminho certo 31,17 
 21 Educação no trânsito. Aprenda antes. Antes que seja tarde. 33,33 
 22 No trânsito somos um só 52,17 
 23 Juntos, a gente faz um trânsito de respeito. 54,83 
 24 Trânsito de Respeito: um movimento do Detran-DF pela vida 36,50 
 25 No trânsito, somos um. 53,33 
 26 DETRAN-DF. A vida tem preferência 35,33 
  


