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Identificação da inscrição  

 

Marca/categoria:   

Título do case: 
Nome do trabalho que será utilizado para divulgação. 35 caracteres. Não pode 

conter o nome da Universidade. 

Instituição de ensino:  

Semestre que está 

cursando: 
 

 Aluno responsável pela insrição: 

Nome do aluno 

responsável: 
 

e-mail do 

responsável: 
 

Celular do 

responsável: 
 

Endereço  Número:  Complemento:  

Bairro:  

Cidade:  Estado:  CEP:  

Tutor responsável pela orientação: 

Nome:  

E-mail:  

Celular:  

Etapa 1: Sumário Executivo 

 

Por que esta é a melhor solução para o desafio de marketing apresentado? O que torna o 

trabalho da sua equipe digno de ser apresentado à equipe de marketing da marca? 

Fornecer resposta em 700 caracteres com espaços ou menos. 



                 
 

 
 

 

 

Etapa 2 – Estratégia: Desafio, contexto e objetivos - 25% da 

pontuação total 

Os jurados irão avaliar se eles têm o contexto necessário sobre a indústria, concorrentes, e marca, 

a fim de compreender seu trabalho e o tamanho do seu desafio. Os participantes são incentivados 

a ir além de replicar as informações fornecidas no briefing pelo cliente.  

 

2A. DESAFIO & CONTEXTO 

Quais são os desafios e oportunidades específicas que a 

marca enfrenta? Forneça informações sobre a categoria, 

mercado, marca, ambiente competitivo, produto e/ou 

serviço, principal concorrente, benchmarks etc. 

1900 caracteres com espaços 

Dicas: 

 Forneça contexto sobre o grau de dificuldade 

deste desafio. 

 Tenha em mente os jurados podem não estar 

familiarizados com a indústria da marca. Este 

contexto é fundamental para os jurados 

entenderem o seu grau de dificuldade. 

2B. Defina o público que você pretende alcançar. 

Descreva-os usando dados demográficos, psicográficos, 

culturais, etc. Explique se o seu alvo é um público atual, 

um novo público, ou ambos. 

1200 caracteres com espaços 

Dicas: 

 Explique por que esse é o público que você está 

tentando alcançar. Por que este público é 

importante para a marca e para o crescimento 

dos negócios da marca? 

 Descreva as suas atitudes, emoções, 

comportamentos, cultura, etc. - não é apenas 

uma definição demográfica. 

 Os Jurados querem entender quem é o público e 

o que faz a sua ideia a maneira perfeita para 

alcançá-los. 

2C. Quais são os seus objetivos mensuráveis e por que 

são importantes para a marca? Quais são os indicadores 

chave de desempenho (KPIs) de seus objetivos?  

Seu trabalho pode ter um ou todos os seguintes 

objetivos: A. Negócios, B. Comportamental, C. 

perceptivos e atitudinais. 

 1200 caracteres com espaços 

Dicas: 

 Os objetivos devem alinhar-se com a ideia, 

meios de comunicação, e os resultados 

desejados.  

 Mencione os objetivos quantificáveis, 

comportamentais, perceptivos e atitudinais (ex: 

share de mercado, metas de vendas, awareness, 

posicionamento e percepção de marca, etc.).  

 Se não havia objetivos quantificáveis, deixe 

claro este fato e explique por quê. Descreva 

como você irá medir seus KPIs. 

 Seja conciso e direto, focado em enfrentar o 

desafio. 

2D. Fontes: 

Você deve fornecer uma fonte para todos os dados e 

fatos das perguntas anteriores. 

Identifique a qual questão a fonte se refere. 

800 caracteres com espaços 

Dicas: 

 Incentivamos o uso de dados de terceiros, 

quando disponíveis. 

 Todos os dados, alegações, fatos, etc. incluídos 

em qualquer parte do formulário de inscrição 

devem possuir uma fonte específica e 

verificável. Inscrições que não contenham 

origem dos dados podem ser desclassificadas.  

 Não inclua nome da universidade na fonte de 

pesquisa. 

 



                 
 

 
 

 

 

Etapa 3 - Criatividade: Insights e ideias - 25% da pontuação 

total 

Esta seção serve para explicar o seu processo estratégico para os jurados. Os jurados irão avaliar 

o quão criativas e eficazes a idea e estratégia são para enfrentar o desafio de comunicação. 

 

3A. Qual foi o insight que levou a sua grande ideia? 

Quais observações o levaram a este insight. 

Algumas ideias vêm de pesquisa, dados e análises. 

Outros vêm de inspiração. 

1500 caracteres com espaços 

Dicas: 

 Explique como você chegou ao seu insight. 

Inclua como os comportamentos do seu 

público e/ou a situação dos negócios levou a 

insights únicos e como essas percepções 

ajudaram em sua ideia estratégica. 

3B. Em uma frase, defina sua grande ideia estratégica. 

Qual é a ideia central que irá conduzir sua estratégia 

de comunicação?  

200 caracteres com espaços 

Dicas: 

 Certifique-se de não repetir os objetivos. 

 Qual é o cerne deste trabalho? A grande ideia 

não é a execução ou slogan. 

 

3C. Fontes: 

Você deve fornecer uma fonte para todos os dados e 

fatos das perguntas anteriores. 

Identifique a qual questão a fonte se refere. 

800 caracteres com espaços 

Dicas: 

 Incentivamos o uso de dados de terceiros, 

quando disponíveis. 

 Todos os dados, alegações, fatos, etc. 

incluídos em qualquer parte do formulário de 

inscrição devem possuir uma fonte específica e 

verificável. Inscrições que não contenham 

origem dos dados podem ser desclassificadas.  

 Não inclua nome da universidade na fonte de 

pesquisa. 

 

Etapa 4 - Execução: Trazendo a ideia à vida - 25% da pontuação 

total 

Esta seção diz respeito a como e onde você colocará sua ideia em prática - incluindo o criativo, 

as estratégias de comunicação e mídia e o próprio trabalho. Os jurados irão pontuar esta seção 

com base nas informações que você fornecer e no trabalho criativo apresentado no vídeo ou 

pdf de apresentação do case.  

 

4A. Comunicação e estratégia de mídia: Como você 

trará sua ideia à vida?  

 

Descreva e justifique sua ideia e estratégia de 

comunicação, incluindo a lógica por trás de sua 

escolha de canais principais.  

2500 caracteres 

Dicas: 

 Explique a ideia criativa e sua estratégia global 

de comunicação que nasceram dos insights e 

desafio estratégico descrito anteriormente. 

 Diga aos jurados como e por quais meios você 

trará a ideia à vida e porque você escolheu 

esses canais. Por que suas escolhas de canal e 

estratégia de mídia são certas para o seu 

público e ideias? Por que você escolheu certos 

canais e não outros? Como seus elementos de 

comunicação trabalham juntos?  

  



                 
 

 
 

 

 
 

4B. Alocação de verba: 

Descreva o investimento em mídia, colocando ao final 

o valor total bruto previsto. 

1200 caracteres 

 

 

4C. Fontes: 

Você deve fornecer uma fonte para todos os dados e 

fatos das perguntas anteriores. 

Identifique a qual questão a fonte se refere. 

800 caracteres com espaços 

Dicas: 

 Incentivamos o uso de dados de terceiros, 

quando disponíveis. 

 Todos os dados, alegações, fatos, etc. 

incluídos em qualquer parte do formulário de 

inscrição devem possuir uma fonte específica e 

verificável. Inscrições que não contenham 

origem dos dados podem ser desclassificadas.  

 Não inclua nome da universidade na fonte de 

pesquisa. 

 

Etapa 5 - Metodologia de medição de resultados - 25% da 

pontuação total 

Certifique-se explicar o significado de seus resultados no que se refere aos negócios da sua 

marca. Amarre os resultados com os objetivos delineados na etapa 2.  

 

5A. Metodologia de medição: 

Identifique a metodologia de medição que será 

utilizada para determinar resultados. Consulte as 

respostas para as perguntas na etapa 2. Certifique-se 

de abordar cada objetivo. 

 

1500 caracteres com espaços 

Dicas: 

 Como você vai medir os resultados? É preciso 

haver uma forma de avaliar a eficácia da 

campanha contra os objetivos fixados usando 

parâmetros mensuráveis. 

 

 

 

5B. Quais são os potenciais resultados positivos e/ou 

negativos?  

1500 caracteres com espaços 

Dicas: 

 Se você apontar um potencial impacto negativo da 

campanha (que é honesto e bom), você também 

deve fornecer uma solução para superá-lo.  

 

5C. Fontes: 

Você deve fornecer uma fonte para todos os dados e 

fatos das perguntas anteriores. 

Identifique a qual questão a fonte se refere. 

800 caracteres com espaços 

Dicas: 

 Incentivamos o uso de dados de terceiros, 

quando disponíveis. 

 Todos os dados, alegações, fatos, etc. 

incluídos em qualquer parte do formulário de 

inscrição devem possuir uma fonte específica e 

verificável. Inscrições que não contenham 

origem dos dados podem ser desclassificadas. 

 Não inclua nome da universidade na fonte de 

pesquisa. 

 

 



                 
 

 
 

 

 
 

Etapa 6 – Divulgação  
 

 

6A. Insira um resumo do seu trabalho para divulgação 

publicitária. 

Este será inserido no Book dos vencedores e poderá ser 

utilizado em outras divulogações.  

 

Entre 1600 e 2600 caracteres com espaços. 

Dicas: 

 Apresente aqui, de forma clara um resumo 

completo do trabalho contendo informações 

sobre o desafio, objetivo, grande ideia, 

estratégias e resultados que possam ser 

usados no texto para divulgação do case 

vencedor.  

 

 

 

Material para avaliação/julgamento  
 

 

Você deverá inserir o vídeo de apresentação com no 

máximo 120MB e 3 minutos ou o arquivo powerpoint em 

PDF com até 25 slides e 6MB. 

FAZER UPLOAD DE ARQUIVOS 

Dicas: 

 Faça upload do seu trabalho criativo para 

que os jurados tenham uma visão melhor da 

sua proposta de campanha. 

 Não insira grandes textos que prejudiquem 

sua avaliação. Lembre-se que os jurados já 

terão lido suas respostas ao questionário. 

Sugerimos que seja no máximo 500 

caracteres em um mesmo slide. 

 Este material deve exemplificar a execução 

da sua ideia e não retomar os pontos 

preenchidos no questionários.  

 

 

 

Material para divulgação/Administração 

 

 

Você deverá inserir o logo da universidade, formulário de 

responsabilidade e foto de toda a equipe em .jpg ou .pdf 

com no máximo 6MB. 

FAZER UPLOAD DE ARQUIVOS 

Dicas: 

 Certifique-se de enviar todos os itens 

obrigatórios. 

 Inscrições com itens faltando poderão ser 

desclassificadas.  

 

 

 

 

 

 



                 
 

 
 

 

 
 

Equipe  

Você pode inserir até 3 outros membros de sua equipe. 

Atenção: Nenhum dado abaixo poderá ser alterado após a divulgação dos finalistas. 

 

 

Tutor  (Já virá preenchido, apenas confirmar) 

Nome:  

Email:  

Celular:  

 

Aluno 1  (Já virá preenchido, apenas confirmar) 

Nome:  

Email:  

Celular:  

 

Aluno 2  * 

Nome:  

Email:  

Celular:  

 

Aluno 3  * 

Nome:  

Email:  

Celular:  

 

Aluno 4  (Opcional) 

Nome:  

Email:  

Celular:  

 

 

 

 

 


