
Procedimento para seleção interna 
de agências de publicidade e propaganda 

contratadas pelo Banco do Brasil 
para execução de ação de comunicação 

 
 
Em atendimento a Lei 13.303/16 e §2º do Art. 95 do Regulamento de Licitações do 
Banco do Brasil fica instituído procedimento para seleção interna entre agências de 
publicidade e propaganda que já atendem ou vierem a atender futuros contratos, para 
a execução de ações de comunicação publicitárias de maior valor realizadas no âmbito 
dos contratos correntes e/ou decorrentes da presente licitação: 
 
1. Será realizada concorrência para seleção interna de agência de publicidade e 
propaganda contratadas do Banco do Brasil, para campanhas publicitárias com 
investimento a partir de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). Exceção para os 
casos listados a seguir: 
 

a. Quando a ação decorrer de iniciativa de uma das agências de publicidade 
e for de interesse do Banco; 

b. Quando, estrategicamente, o Banco decidir dar continuidade a campanha 
já existente; 

c. Quando uma agência estiver com um volume de trabalho que comprometa 
a celeridade e entrega dos trabalhos, o Banco determinará outra agência 
para conduzir a ação. 

 
 
2. Para ações de comunicação com investimento inferior a R$ 10.000.000,00 (dez 
milhões de reais), não haverá concorrência. A escolha da agência será feita mediante 
os critérios relacionados abaixo: 
 

a.  Agência que apresente, por iniciativa própria, ação de interesse do Banco; 
b. Agência que tenha expertise em campanhas ou assuntos, conforme histórico 
de ações já realizadas; 
c.  Agência que já tenha desenvolvida ação que necessitará de continuidade, 
reimpressão ou renovação; 
d.  Agência que esteja com um volume de trabalho pequeno diante das demais, 
visando dar celeridade ao processo de execução da ação. 

 
3.  Nos casos de concorrência, as agências serão convocadas por e-mail corporativo. 
 
4.  Será elaborado briefing pela Diretoria Marketing e Comunicação do Banco do Brasil, 
que conterá todos os subsídios para que as agências possam elaborar sua proposta de 
solução para a necessidade de comunicação. 
 
5. O briefing será repassado às agências, com data de entrega das propostas estipulada 
de acordo com a agenda dos envolvidos na ação. 
 
6.  O prazo, a ordem e a forma de apresentação das propostas serão acordados no dia 
da passagem de briefing entre o Banco e as agências. 
 
7.  As agências deverão entregar, na data estipulada, o material apresentado, com o 
descritivo da campanha e as peças apresentadas. 



 
8.  O prazo de avaliação será informado a cada seleção, de acordo com a necessidade 
de comunicação do Banco do Brasil. 
 
9. A comissão julgadora poderá sugerir que as propostas apresentadas pelas agências 
sejam integradas ou compartilhadas para aperfeiçoar a ação de comunicação 
publicitária ou viabilizar a sua execução, cabendo a decisão e a definição da forma de 
participação das agências ao Banco do Brasil. 
 
10.  A comissão julgadora será formada por representantes das Gerências 
Comunicação I e II e Gerência Integração da Comunicação, considerando apenas uma 
nota por Divisão representada no momento da avaliação. 
 
11.  A metodologia de avaliação das campanhas será composta por quesitos que 
receberão notas de 1 (um) a 5 (cinco), conforme descrições a seguir:  
 

a.  Planejamento – briefing, lições aprendidas, análise de mercado, pesquisas 
e conceito criativo. 
b. Criação – criatividade, atratividade, mensagem, persuasão e integração. 
c. Diretrizes de Linguagem – imagem, diversidade, brasilidade, protagonismo 
e simplicidade. 
d. Execução – correção, viabilidade orçamentária, viabilidade de produção, 
viabilidade de mídia e desdobramento. 

 
 
12. As notas recebidas pelas agências para cada bloco citado acima serão somadas. O 
formulário permite uma nota máxima de 100 pontos e uma mínima de 20 pontos.  
 
13. Será desclassificada a proposta da agência que não atingir a nota mínima de 70 
pontos. 
 
14. Em caso de empate, a agência escolhida será aquela que obtiver maior pontuação 
nos itens relacionados abaixo por ordem de relevância: 
 

a. Criação; 
b. Planejamento; 
c. Diretrizes de Linguagem; 
d. Execução 

 
15. Persistindo o empate, a decisão caberá ao Comitê de Administração da Dimac. 
   
16. O resultado será informado via e-mail corporativo à s agências.  
 
17. Não caberá às agências participantes a apresentação de recurso da decisão. 
 
 
 
Brasília, 14 de maio de 2018. 
 


