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1. Contextualização  
O Rio Grande do Sul é o estado com maior taxa de mortalidade relacionada ao               

câncer, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca). O que já era preocupante              

fica ainda mais assustador quando observamos a incidência da doença na microrregião de             

Ijuí: a taxa de mortalidade local supera tanto a gaúcha quanto a nacional segundo pesquisa               

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). E a causa do problema pode               

estar no uso de agrotóxicos, segundo aponta reportagem da BBC.  Os gaúchos também             

estão acima da média nacional no número de cânceres malignos de pele – melanoma. Em               

2014 a média de casos foi de cerca de 7 para cada 100 mil habitantes. Os números são                  

alarmantes no RS porque a população daqui é de origem européia, possuem a pele clara,               

além da posição solar na questão da radiação. 

 
2. Nome da campanha  
Seus hábitos mudam seu destino. 

 
3. Público-alvo  
Dentro da região noroeste do Rio Grande do Sul, o público a ser atingido são               

crianças e pré-adolescentes de 9 à 15 anos e adolescentes e jovens de 16 à 24 anos como                  

público-alvo primário. Adultos, principalmente pais e mães, são considerados público-alvo          

secundário. 

 
4. Objetivos  
4.1. Objetivos gerais  

- Conscientizar para para a prevenção e combate do câncer. 

4.2. Objetivos específicos  

- Desmistificar temas relacionados ao câncer. 

- Desconstruir tabus relacionados à vacinação do HPV. 

- Incentivar a adoção de hábitos saudáveis, visando uma melhor qualidade de vida. 

 
5. Posicionamento de comunicação  
A campanha visa estimular mudanças de hábitos no público-alvo, para que adotem            

rotinas mais saudáveis, tanto alimentares, quanto relacionadas à prática de esportes,           

prevenção de doenças e o abandono de vícios, como o tabagismo. Acreditamos que o              

corpo é o nosso lar, um lugar quase sagrado e que está no âmago de nossa existência. É o                   



lugar que nos serve de morada e devemos cuidá-lo como tal. Esta campanha é um               

ponto-chave para um primeiro passo e a conscientização pode ajudar na redução do             

número de casos. Impactar crianças e jovens é um compromisso social, para que se              

preocupem com seu futuro, assegurando para si e para as pessoas que convivem ao seu               

redor mais saúde e qualidade de vida. 

O câncer é uma realidade existente e que possui uma série de tabus em seu               

entorno, os quais julgamos que devem ser debatidos e desmistificados. A doença não é              

uma sentença de morte e nem deve ser encarada desta maneira, visto que os pacientes em                

tratamento podem tanto se curarem quanto terem anos de sobrevida com boa qualidade. As              

peças produzidas terão também o objetivo de desconstruir tabus relacionados à vacinação            

do HPV. 

É necessário que haja uma mudança nos hábitos de nossas crianças e jovens, para              

que alcancem seus sonhos, objetivos e realizações. É necessário impactar o público,            

visando uma forma de comunicação espontânea, clara e objetiva, com a qual consigam se              

identificar, como por exemplo o uso de comunicadores instantâneos como o WhatsApp.            

Conforme a contextualização supracitada, nosso posicionamento terá um recorte regional,          

relacionando a temática com a realidade da saúde pública local, impactando e            

contextualizando por meio de dados, informações que caracterizam esse público-alvo.  

 

6. Estratégias  
- Interação por meio de redes sociais, pois é o meio onde o público-alvo se encontra 

mais presente, e também tendo em mente o baixo orçamento; 

- Fazer o uso das plataformas de vídeo online para streaming de conteúdo 

informativo e publicitário de forma atrativa e atual;  

- As peças serão produzidas visando atingir o público-alvo de uma maneira que o 

faça refletir sobre seus hábitos, desde a alimentação à prática de esportes, abandono de 

vícios e medidas preventivas;  

- Com base na semiótica, os materiais serão planejados visando a influência dos 

símbolos utilizados no psicológico dos receptores. 

- Realização de ações de educomunicação nas escolas com patrocínio de 

organizações públicas para conscientização do público-alvo de 9 a 15 anos de idade. 

 
7. Assinatura 
Seus hábitos mudam seu destino. 

A assinatura da campanha visa questionar os hábitos atuais do público-alvo para            

que reflitam sobre a necessidade de mudarem seu estilo de vida. É necessário que se faça                



uma reflexão sobre os hábitos atuais e como eles podem implicar em consequências para a               

saúde num futuro próximo. Os hábitos de adolescentes e jovens são potenciais para o              

desenvolvimento de diversos tipos de câncer, sendo necessário que estes compreendam os            

riscos que estão correndo. 

 

8. Identidade visual 
8.1 Marca 

A simbologia criada para a campanha, representada pelo retângulo aberto, surge a            

partir do pensamento dentro de uma caixa, ou seja, limitado. Pensamento que remete aos              

conceitos pré-estabelecidos pelas pessoas em relação ao câncer, de uma doença fatal e             

sem cura. Os assuntos acerca do câncer giram sempre em torno deste mesmo quadrado.              

Com a abertura no canto direito superior, estamos propondo uma saída destes paradigmas,             

a quebra dos conceitos e a superação da doença. 

 

 8.2 Cores e fontes escolhidas 

As artes da campanha foram produzidas de forma que fique perceptível um 

contraste entre situações que podem ser vividas. O contraste do colorido com o preto e 

branco, remete à reflexão e para a questão de que a mudança dos hábitos significa vida e 

esperança. As cores utilizadas fazem referência às cores do arco-íris, que representa a boa 

fortuna. A sua chegada significa felicidade após tempos difíceis, pois ele sempre surge com 

o sol após as tempestades. As fontes utilizadas são concisas e bem estruturadas, optando 

pela utilização de texto em destaque em bold. 

 
9. Mídias 
- Redes sociais:  

Facebook: é a rede social mais popular e que possui o maior alcance entre              

todas, além de ser um lugar com espaço específico para marcas e divulgação, por              

meio das fanpages e anúncios patrocinados. 

Instagram: é plataforma mais popular entre o público-alvo da campanha, com           

informação de forma facilitada através de imagens, vídeos curtos e textos mais            

sintetizados. Possui a interação mais dinâmica entre as redes. 

YouTube: é a maior plataforma de vídeos do mundo, e será utilizada tendo             

em vista que o vídeo é o formato mais completo na transmissão de informações.              

Além disso, o YouTube viabiliza a viralização, por meio do compartilhamento por            

toda a rede.  



- TV: é o meio que abrange quase 100% do público, mas que será utilizado somente 

caso haja a viabilização de patrocínio de alguma emissora interessada. 

- Rádio: a estação utilizada será a UNIJUÍ FM, visando atingir o público universitário 

e jovem, tendo em mente que a campanha está sendo produzida dentro da instituição e 

com apoio de tal. 

- Ações de educomunicação: Uma campanha de conscientização da prevenção do           

câncer e desmistificação de tabus com base na educomunicação e embasado em            

informações oficiais. A campanha junto às escolas contará com camiseta do projeto,            

materiais educativos e oficinas com profissionais capacitados da área da saúde cedidos            

pelo poder público. As ações em conjunto visam a reflexão do público de 9 a 15 anos para                  

uma perspectiva de vida saudável e busca por informações relacionados ao câncer. A             

campanha deve ser sugerida ao poder público municipal, podendo se estender a outras             

prefeituras da região, os quais devem custear toda campanha e envolver suas secretarias             

de meio ambiente, saúde e educação, além de contar com o apoio do poder público               

estadual através das Coordenadoria Regional de Educação. É de suma importância que            

essas ações sejam desenvolvidas nessa faixa etária e dentro do âmbito escolar para que              

haja uma mudança de hábito e uma quebra de paradigmas, assim havendo uma             

transformação real da sociedade por meio daqueles que serão o futuro da nossa             

coletividade. Tendo em vista que a pré-adolescência é a fase de desenvolvimento e             

formação de caráter do indivíduo que servirá como base do senso moral e ético do mesmo.                

A assinatura do projeto deve estar presente em todas atividades e matérias da campanha              

para que haja uma unidade. 

 
10. Formatos e peças 
- Vídeo/VT: será produzido um vídeo principal de 50” para ser compartilhado no             

YouTube e Facebook. Caso haja viabilidade para televisão através de apoio dos veículos e              

organizações, o mesmo será adaptado para um VT de 30”. Serão produzidos dois vídeos              

em formato de teasers com frases de impacto, desmembrados do vídeo principal, para             

serem publicados no Instagram e Facebook. 

- Gráfico online: serão produzidas 5 publicações para Facebook e Instagram, além            

de uma capa para a fanpage no Facebook. 

- Cartazes: visando um passo à frente do briefing, serão produzidos dois cartazes             

para colocação em postos de saúde, escolas e outros locais de interesse do público-alvo.  

- Spot de rádio: serão produzidos dois spots de 20” para divulgação na Rádio              

UNIJUÍ FM. 



- Banner: será produzido um banner para identificação e contextualização da           

campanha, para que possa ser utilizado em locais onde estejam acontecendo ações            

específicas ou nos locais de tratamento e atendimento ao público-alvo. 

 

10. Cronograma 
A campanha terá duração de aproximadamente 24 semanas, chegando em sua fase            

final no dia 23 de novembro de 2017, coincidindo com o Dia Nacional do Combate ao                

Câncer Infanto-Juvenil. Nesta primeira fase, existe conteúdo disponível para 40 dias de            

campanha, incluindo a publicação do vídeo principal no YouTube e das postagens no             

Facebook e Instagram, distribuídos conforme o cronograma abaixo:  

  

Dia 1 - 

Lançamento da 

Página 

Dia 2 -  Post 1 Dia 3 - 

Conteúdo 

referente a 

temática do 

post 1 

Dia 4 - Teaser 

1 

Dia 5  - 

Conteúdo 

referente a 

temática do 

post 1 

Dia 6  Dia 7 

Dia 8 - Teaser 

2 

Dia 9 - Post 2 Dia 10 Dia 11 - 

Conteúdo 

referente ao 

post 2 

Dia 12  Dia 13 - 

Conteúdo 

referente ao 

post 2 

Dia 14  

Dia 15 - 

Lançamento do 

vídeo principal 

Dia 16  Dia 17 - Post 3 Dia 18  Dia 19 - 

Conteúdo 

referente à 

temática do 

post 3 

Dia 20  Dia 21 - 

Conteúdo 

referente à 

temática do 

post 3 

Dia 22  Dia 23 - Post 4 Dia 24  Dia 25 - 

Conteúdo 

referente à 

temática do 

post 4 

Dia 26  Dia 27 - 

Conteúdo 

referente à 

temática do 

post 4 

Dia 28  

Dia 29 - Post 5 Dia 30  Dia 31 - 

Conteúdo 

referente à 

temática do 

post 5 

Dia 32  Dia 33 - 

Conteúdo 

referente à 

temática do 

post 5 

Dia 34  Dia 35 - Ação 

de 

conscientizaçã

o nas escolas 

   

Após este período, será realizada a mensuração dos resultados obtidos durante a            

campanha através das ferramentas oferecidas pelas próprias mídias utilizadas, seguida por           

uma análise de impacto e alcance da mesma para verificar sua eficácia. Essa análise              



definirá se serão necessárias adequações na campanha ou se a mesma poderá prosseguir             

sem alterações. 

 

 

Anexo I: carta de pedido de apoio 

 

Nossos hábitos mudam o nosso destino, e podem ajudar a 
mudar o das crianças e jovens da nossa região. 

 
Apesar dos avanços da medicina, tanto no tratamento quanto na cura do câncer, a              

prevenção ainda é a maneira mais indicada para enfrentá-lo. O câncer é uma realidade              

existente e que possui uma série de tabus em seu entorno, os quais julgamos que devem                

ser debatidos e desmistificados. A doença não é uma sentença de morte e nem deve ser                

encarada desta maneira, visto que os pacientes em tratamento podem tanto se curarem             

quanto terem anos de sobrevida com boa qualidade. O Rio Grande do Sul é o estado com                 

maior taxa de mortalidade relacionada ao câncer, segundo dados do Instituto Nacional de             

Câncer (Inca). O que já era preocupante fica ainda mais assustador quando observamos a              

incidência da doença na microrregião de Ijuí: a taxa de mortalidade local supera tanto a               

gaúcha quanto a nacional segundo pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do             

Sul. 

É necessário que haja uma mudança nos hábitos de nossas crianças e jovens, para              

que alcancem seus sonhos, objetivos e realizações. É necessário impactar este público,            

visando uma forma de comunicação espontânea, clara e objetiva, com a qual consigam se              

identificar, como por exemplo o uso de redes sociais. Impactar crianças e jovens é um               

compromisso social, para que se preocupem com seu futuro, assegurando para si e para as               

pessoas que convivem ao seu redor mais saúde e qualidade de vida.  

Com estes dados em mente, viemos até vocês apresentar a campanha “Seus            
hábitos mudam seu destino”. Nela iremos estimular mudanças de hábitos no público-alvo            

para que adotem rotinas mais saudáveis, tanto alimentares, quanto relacionadas à prática            

de esportes, prevenção de doenças e o abandono de vícios, como o tabagismo. Ela terá               

também o objetivo de desconstruir tabus relacionados à vacinação do HPV. Esta campanha             

é um ponto-chave para um primeiro passo e a conscientização pode ajudar na redução do               

número de casos. A campanha será realizada dentro das redes sociais, pois estas são os               

meios necessários para atingir o público-alvo. A interação nestas plataformas é crucial para             

que se alcancem os objetivos pretendidos. 



Para construirmos essa realidade juntos, são necessários alguns investimentos em          

materiais gráficos como cartazes, banners e materiais para identificação dos locais que            

prestam atendimento à quem busca por mais informações. Gostaríamos de convidá-los           

para integrarem este projeto e ajudar a mudar a realidade das crianças e jovens da nossa                

região. 

 

Com os nossos cumprimentos. 


