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RESUMO 

 

Como um trabalho de conclusão de curso caracterizado por projeto experimental, o presente 

trabalho compõe-se de uma campanha de prevenção às drogas, realizada especialmente para o 

projeto Viver Sem Drogas, do Conselho de Entorpecentes de Mossoró – RN. Existente há 

apenas alguns anos, a entidade de cunho preventivo busca contribuir para a minimização do 

consumo de drogas na cidade, principalmente entre jovens e crianças pertencentes à rede 

pública de ensino e a comunidades carentes onde a drogadição e o tráfico se efetivam 

intensamente. Diante de tal realidade, e observando as singularidades do projeto aqui 

transformado em cliente e o seu possível crescimento, uma campanha que pudesse contribuir 

com potencializarão da atividade preventiva desenvolvida por ele, assim como também a 

promoção de uma maior visibilidade para o órgão e para o Viver Sem Drogas foi 

desenvolvida pelo grupo, com base em todo um estudo teórico em torno de marketing social e 

de idéias, projetos sociais e drogas e drogadição.  

 

Palavras-chave: projeto social, campanha de prevenção às drogas, marketing social e de 

idéias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

As a course conclusion work characterized as an experimental project, the present study 

consists of a drugs prevention campaign, especially developed for the Viver Sem Drogas 

(Living Without Drugs) project, from Conselho de Entorpecentes de Mossoró – RN 

(Mossoró’s Drugs Council). Existing just a few years ago, this preventive entity seeks to 

contribute for the decrease in consumption of drugs in the city, mainly among the young and 

children belonging to public education system and deprived communities where drug 

addiction and trafficking happen intensely. Facing this reality, and observing the project 

singularities here transformed in client and its possible raise, a campaign able to contribute 

with potentiality in this preventive activity developed by it, as well as promote a greater 

visibility for the institution and for Viver Sem Drogas (Living Without Drugs) project, was 

developed by the group, based on a thorough theorical study about social and ideas marketing, 

social projects, drugs and drug addiction. 

 

Keywords: social project, drugs prevention campaign, social and ideas marketing.  
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1   INTRODUÇÃO 

 

As drogas e o tráfico representam hoje um grave problema para a sociedade 

global. Devido à magnitude das conseqüências negativas que geram, surgem no meio social 

organizações que possuem o desígnio de minimizar tal problema, seja apenas realizando 

campanhas de prevenção, seja atuando intensamente nas comunidades onde a situação se 

encontra bastante crítica, ou ainda resgatando e tratando indivíduos dependentes. 

Em nível local a situação não diverge. A drogadição na cidade de Mossoró, Rio 

Grande do Norte, alcançou níveis altos, forçando o Conselho de Entorpecentes – órgão 

municipal competente e responsável por tratar de assuntos ligados às drogas e drogadição – a 

tomar as providências cabíveis. Com isso, o conselho elaborou um projeto de cunho 

preventivo, nomeado de Viver Sem Drogas, na tentativa de conscientizar a população, 

principalmente jovens e crianças entre 10 e 21 anos, e, consequentemente, diminuir o 

consumo de drogas na cidade, juntamente com as conseqüências maléficas que elas 

acarretam. 

Tendo em vista a honrosa iniciativa do Conselho de Entorpecentes de Mossoró, a 

relevância que um projeto da natureza do Viver Sem Drogas e a sua ação preventiva 

representa para a sociedade e, ainda, a importância da comunicação e do marketing para a 

mobilização dos indivíduos, considerou-se a realização de uma campanha preventiva para o 

respectivo projeto uma ótima oportunidade para a construção de um TCC (trabalho de 

conclusão de curso).  

A oportunidade gerada concebeu a possibilidade de se aplicar na prática todo 

conhecimento adquirido ao longo dos períodos por meio da realização de um projeto 

experimental. Um aspecto que se levou em consideração para a escolha do cliente foi o seu 

caráter social, adjetivo este tão valorizado atualmente. Isso permitiria aos alunos, assim como 

prevê o Manual do Trabalho de Conclusão de Curso fornecido pelo Departamento de 

Comunicação Social – DECOM -, articular teoria e prática, ou seja, possibilitar a execução 

das competências técnicas e criativas aliadas à reflexão teórica. Ao Conselho de 

Entorpecentes e ao projeto Viver Sem Drogas, permitiria veicular uma campanha de 

qualidade e planejada. 

Tal trabalho trata-se de um estudo de caso, fundamentado em uma ampla pesquisa 

bibliográfica acerca de (1) drogas, drogadição e campanhas preventivas, (2) marketing social 

e marketing de idéias e (3) projetos sociais, além de toda uma bibliografia técnica, 

fundamental para o embasamento necessário à construção da campanha em si.  
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Com a escolha do determinado cliente, vislumbrou-se como objetivo geral 

fornecer estratégias de comunicação e marketing bem articuladas por meio de uma campanha 

preventiva, cooperando dessa forma para uma melhor atuação do Viver Sem Drogas junto à 

sociedade, especialmente junto ao seu público-alvo. Como objetivos específicos, foram 

pontuados: (1) identificar e desenvolver alternativas capazes de promover a mobilização dos 

indivíduos, (2) despertar a atenção da faixa etária citada anteriormente, (3) fomentar a 

emergência e valorização de um sentimento anti-drogas e, subsequentemente, (4) buscar 

evitar o contato primário com as drogas dos jovens e crianças enquadrados dento da faixa 

etária de risco, como também (5) contribuir para a diminuição, a longo prazo, dos índices de 

consumo de drogas na cidade. 
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2   A AGÊNCIA 

  

A agência criada especialmente para a construção do presente projeto 

experimental foi designada de START, palavra esta pertencente ao vocabulário da língua 

inglesa. Pequena, sonora e já conhecida, ela foi considerado bastante apropriado para nomear 

a agência, principalmente devido ao significado que a mesma possui na língua portuguesa. O 

termo representa perfeitamente a situação dos seus componentes em relação ao mercado de 

trabalho.  

Segundo Marques e Draper (2001), como verbo o termo significa: “começar, 

iniciar, principiar”. Como substantivo suas acepções são: “1. começo, início, princípio. 2. 

partida, saída. 3. lugar de partida, largada.” Dessa forma, a palavra de origem inglesa se 

mostra um expressivo comunicador da condição dos alunos que realizaram tal trabalho.  

A Start – Comunicação e Marketing é formada essencialmente por alunos da 

habilitação de publicidade e propaganda da segunda turma do Curso de Comunicação Social 

da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN).  

Idealizada para a realização de um trabalho específico – uma campanha 

preventiva para o projeto Viver Sem Drogas, do Conselho de Entorpecentes de Mossoró -, a 

agência, como o próprio nome sugere, realiza trabalho não apenas no âmbito da publicidade e 

propaganda, mas também na área do marketing, com atenção especial para trabalhos do setor 

social (marketing social, de idéias, societal, de produto social, ambiental etc.). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Imagem 1   Logomarca da agência. 

 
 
 



13 
 

3   CONHECENDO O CLIENTE 

 

A elaboração das estratégias e sugestões de marketing e comunicação aqui 

expostas compõem uma campanha destinada ao Viver Sem Drogas, do Conselho de 

Entorpecentes de Mossoró-RN, um projeto de cunho especialmente preventivo, o qual 

executa um conjunto de ações junto a seu público-alvo tentando conscientiza-lo dos 

malefícios das drogas e, com isso, diminuir o consumo de drogas na cidade. 

 

  

3.1   O Conselho de Entorpecentes 

 

O Conselho de Entorpecentes de Mossoró constitui um conselho de direito 

municipal, um dos vários existentes na cidade. Como tal, possui a função de fiscalizar e 

acompanhar a implementação de políticas públicas ligadas à sua área de atuação. É de 

natureza paritária, envolvendo com isso o governo e a sociedade civil organizada. 

O órgão foi legalmente estruturado a partir da Lei nº. 1.343/99, sancionada em 08 

de novembro de 1999 pela Prefeitura Municipal de Mossoró, na gestão da prefeita Rosalba 

Ciarline. Em 16 de julho de 2001 a Câmara Municipal de Mossoró aprovou e sancionou a Lei 

nº. 1.527/2001, que alterava dispositivos da lei de criação do conselho e dava outras 

providências. Dentre uma das alterações, o artigo 1º passou a vigorar com seguinte redação: 

 

Art. 1º - Fica constituído o Conselho Municipal de Entorpecentes de Mossoró – 
COMEM, órgão deliberativo de caráter permanente, vinculado à Secretaria 
Municipal da Cidadania, com a finalidade de assessorar o Governo Municipal no 
acompanhamento, controle, sugestão e avaliação de ações de prevenção e repressão 
ao tráfico e uso de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física 
e/ou psíquica, bem como para atuar na recuperação de dependentes, quer por ação 
direta, quer através de apoio e incentivos à participação da sociedade e das famílias.  

 

O artigo acima transposto mostra e designa perfeitamente a função geral do 

Conselho de Entorpecentes, tal como a finalidade de sua existência. Segundo a direção do 

órgão, o mesmo, quando na realização de suas ações, se baseia em três eixos específicos. São 

eles: (1) prevenção, (2) tratamento e (3) repressão. Ou seja, como entidade de finalidade 

social, o órgão não se limita a apenas uma ação que envolve o combate às drogas. 

O artigo 2º descreve uma série de ações as quais o conselho poderá executar na 

tentativa de atingir o objetivo descrito em lei. Depois de reformulado, o artigo passou a 

vigorar com a seguinte redação: 
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Artigo 2º - Para a consecução de seus objetivos, cabe ao Conselho Municipal de 
Entorpecentes: 
I - Difundir na área do município, as ações das instituições que promovam 
campanhas de orientação sobre os efeitos prejudiciais dos entorpecentes; 
II - Encetar a formulação e promoção de programas e campanhas educativas, 
integradas com os meios de comunicação social, junto Às crianças e adolescentes no 
escopo e orienta-los acerca das conseqüências danosas emanadas no uso de 
substâncias  alucinógenas; 
III - Acompanhar as ações das polícias militar e civil, no âmbito do município, 
direcionadas ao combate de tráfico de entorpecentes; 
IV – Efetivar o levantamento e coleta de dados colimando a elaboração de 
estatísticas concernentes a casos de viciados e traficantes registrados no município; 
V - Elaborar relatórios trimestrais sobre as atividades do Conselho e envia-los aos 
poderes constituídos; 
VI - Articular-se com Órgãos federais, estaduais, municipais, bem assim como 
organizações não governamentais (ONG’s) que se ocupam da prevenção e repressão 
ao uso de substâncias entorpecentes, auxiliando-lhes nas deliberações sobre 
diretrizes da política municipal de Assistência Social no combate ao consumo e 
tráfico de drogas em Mossoró; 
VII - Promover o intercâmbio com outros Conselhos e/ou entidades congêneres no 
intuito de minimizar os efeitos danosos da presença de psicotrópicos nos limites 
territoriais de Mossoró; 
VIII - Construir comissões técnicas com o objetivo de assessorá-lo em estudos e 
trabalhos científicos; 
IX - Apreciar e propor alterações na legislação municipal, no desiderato de coibir a 
circulação de drogas, de uso proibido ou consentido, na cidade de Mossoró; 
X – promover estudos, pesquisas, ministrar cursos, palestras e seminários, tendo 
como temática a adoção de medidas e normas gerais, no âmbito do município, 
objetivando o aperfeiçoamento das ações desenvolvidas e criação de projetos, com 
vistas as atividades de segurança, saúde, educação e cidadania. 
XII - Deliberar sobre medidas de proteção e amparo a pessoas dependentes do uso 
reiterado de drogas; 
XII - Promover cursos de capacitação e especialização para professores, agentes de 
segurança. Profissionais de saúde e pessoas afins, especialmente sobre prevenção do 
uso de drogas por crianças e adolescestes e, principalmente, o resgate de pessoas já 
em estado de dependência; 
XIII - Desenvolver ações que estimulem a sociedade a se integrar ao processo de 
recuperação de dependência.  

 

É importante ressaltar que o Conselho não possui ou agrega entidades próprias 

destinados ao tratamento de dependentes ou que realizem a repressão. Na verdade o órgão se 

efetiva através de parcerias com outras entidades. No total, existem 22 entidades envolvias, 

compondo então o corpo desse conselho, cada uma com um representante, ou mais 

especificamente falando, conselheiro. Segue abaixo na Tabela 1 a relação dos membros 

(entidade e respectivo conselheiro): 
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TABELA 1   RELAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPA L DE 

ENTORPECENTES DE MOSSORÓ 

 

 
Fonte: Conselho Municipal de Entorpecentes de Mossoró 

 

Como previsto em lei municipal, o órgão funciona com repasse de verba da 

prefeitura municipal de Mossoró: “Art. 11 – O Conselho disporá de recursos, alocados no 

Orçamento Municipal, necessário ao seu funcionamento.” Atualmente, o conselho conta 

também com a importante parceria do Banco do Brasil, que se propôs a financiar materiais 

para campanhas, dentre assistência de outras diferentes necessidades.  
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O artigo 12 da lei já previa a possibilidade se firmar parcerias, na busca de 

alcançar reforços e de potencializar assim a atuação do órgão junto à sociedade: 

 

Art. 12 – Constituirá também fontes de recursos para viabilizar o funcionamento do 
COMEM a percepção de doações e realizações de campanhas destinadas ao 
levantamento de fundos, bem como as verbas oriundas de convênios firmados com 
outras instituições.  

 

Isso revela a necessidade da implantação, numa entidade dessa natureza, de uma 

ideologia que dê importância ao marketing e a comunicação, tanto como forma de alocar 

recursos como também de exercer sua função de agente social modificador. 

 

 

3.2   O surgimento de um projeto preventivo 

 

O Projeto Viver Sem Drogas foi criado em Janeiro do ano de 2007, quando o 

órgão realizou, ao final do ano de 2006, uma avaliação onde constatou a necessidade de se 

trabalhar a prevenção na cidade. 

O resultado de tal avaliação mostrou que, dos três eixos, a prevenção era o que 

menos tinha evoluído, uma vez que a linha equivalente ao tratamento encontrava-se sendo 

executado de forma satisfatória, assim como a repressão, que conta com a parceria das 

polícias civil, militar e federal, Ministério Público e o Poder Judiciário.  

A análise do resultado explicitou a necessidade de se tomar uma atitude para 

reverter a situação, e claro, evitar que o número de usuários na cidade sofresse aumentos 

constantes. O eixo da prevenção não recebera a devida relevância e atenção, e mostrava-se, 

por isso, deficiente e suscetível de intervenção.  Constatou-se que o número de indivíduos 

presos ligados ao tráfico de drogas aumentara, juntamente com o número de assistidos pelas 

entidades de tratamento de dependente. Isso significava que o consumo na cidade se 

encontrava em um estágio elevado e apresentava um crescimento contínuo. 

Diante da situação, idealizou-se a possibilidade de um projeto voltado 

exclusivamente para a prevenção. Se um trabalho bem articulado e efetivo não fosse 

urgentemente realizado nesse sentido, a demanda nos demais setores só tenderia a aumentar 

cada vez mais, acabando por dificultar, possivelmente, a assistência por parte dos órgãos 

responsáveis.  
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Assim, a partir da união de esforços entre entidades governamentais e não-

governamentais e o Conselho de Entorpecentes de Mossoró, responsáveis por executar esse 

trabalho na cidade, tornar-se realidade o Projeto Viver Sem Drogas: um programa voltado 

exclusivamente para a prevenção. 

 

 

3.3   O Viver Sem Drogas 

 

Primeiramente, cabe situar o projeto Viver Sem Drogas como uma realização 

direta do Conselho de Entorpecentes, e não da prefeitura ou outro órgão municipal. Como foi 

elucidado, o mesmo trata-se de um projeto criado com o objetivo específico de prevenir o uso 

de drogas em Mossoró. Ou seja, todas as atividades do projeto estão centradas no eixo da 

prevenção, direcionadas principalmente a crianças, jovens e às suas famílias, incluindo a 

comunidade escolar, juntamente com o apoio de diversas outras entidades da sociedade 

mossoroense. 

Como pôde ser observado em documento fornecido pela direção do conselho (em 

anexo), o projeto Viver Sem Drogas possui objetivo geral, objetivos específicos, metodologia 

e a forma de monitoramento e avaliação, dentre outros tópicos, previamente definidos. Estes 

seguem explicitados logo abaixo: 

 

� Objetivo geral:  

 

� Contribuir para a diminuição do consumo de álcool e droga, tendo a educação como 

eixo político pedagógico. 

 

� Objetivos específicos: 

 

� Investir nas potencialidades de crianças e adolescentes por meio da difusão de 

atividades sócio-educativas, esportivas e culturais;  

� Estimular a discussão e reflexão dos significados do uso de drogas e álcool em crianças, 

jovens e adultos; 

� Promover o desenvolvimento da criatividade, integração e capacidade de cooperação de 

crianças, adolescentes e suas famílias através de atividades educativas, artísticas e 

esportivas; 
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� Capacitar teórica e tecnicamente crianças e jovens, em situação de vulnerabilidade 

social, para se tornarem capazes de refletir criticamente sobre o uso de álcool e drogas, 

bem como seu viver. 

 

� Eixos de intervenção: 

 

Todas as atividades estão centradas no eixo da prevenção, direcionadas a crianças 

e jovens, suas famílias, comunidade escolar e comunidade em geral (igrejas, clubes de 

serviços, instituições diversas). 

 

� Metodologia: 

 

Todo projeto se viabiliza por meio da realização de atividades educativas: 

campanhas, oficinas, palestras, rodas de conversas, pedágios. Atividades esportivas, torneios, 

circuitos e gincanas. Atividades culturais: teatro, dança e música. E de comunicação em ações 

preventivas ao consumo de álcool e drogas através de programas radiofônicos. Direcionadas a 

professores, crianças, jovens e suas famílias, comunidade escolar e comunidade em geral. 

O desenvolvimento dessas atividades se dará de forma integrada não só com a 

comunidade escolar, mas com a rede de serviços (saúde, igrejas, instituições sociais) existente 

em cada bairro da cidade. Dessa forma será possível formar uma rede articulada de prevenção 

ao uso de álcool e drogas na cidade de Mossoró-RN. Para tanto é fundamental o 

estabelecimento de parceria com instituições governamentais e não-governamentais. 

Todas as atividades do projeto Viver Sem Drogas são de caráter preventivo, serão 

aperfeiçoadas e redimensionadas de acordo com o seu nível de eficácia. 

 

� Monitoramento e avaliação:  

 

O monitoramento e avaliação das ações do projeto Viver Sem Drogas serão 

realizados de forma trimestral pelo Conselho de Entorpecentes de Mossoró e Núcleo de 

Consultores, observando os níveis de participação, geração e troca de conteúdos, 

interatividade, adesão.  

 



19 
 

� Meta (para o primeiro ano – 2007 - foi): 

 

� 20.000 Crianças e jovens, de faixa etária entre 13 a 15 anos, informados e sensibilizados 

sobre os efeitos do consumo de álcool e drogas das escolas públicas. 

� Formar 40 Núcleos de Prevenção em escolas públicas; 

� Redução do consumo de álcool e droga entre crianças e adolescentes; 

 

No Relatório de Atividades do projeto Viver Sem Drogas, a Senhora Cláudia 

Regina Freire de Azevedo, presidente do Conselho de Entorpecentes de Mossoró, fez uma 

declaração que contempla a situação da drogadição na sociedade, assim como a necessidade 

de se intervir e alterar a realidade: 

 

A droga e o álcool têm invadido a vida dos jovens e das famílias na nossa cidade de 
maneira assustadora, destruindo os sonhos e as oportunidades de um futuro 
vitorioso.  
Mudar esta realidade é uma missão a ser executada com a participação de todos. 
Precisamos sensibilizar, divulgar e conscientizar as pessoas de que: VIVER SEM 
DROGAS É MUITO MAIS EMOCIONANTE! 
No atual cenário, faz-se necessário cada vez mais potencializar os canais de 
informação e discussão. Tratar a temática das drogas sem preconceitos, 
compreendendo a sua relação com outras situações problema que permeiam o 
cotidiano do ser humano: medo, expectativas, desejos, frustrações.  Neste contexto, 
o Conselho de Entorpecentes de Mossoró vem desencadeando uma série de ações 
nos eixos da prevenção e do tratamento. 
No ano de 2007, por iniciativa do próprio Conselho foi idealizado o Projeto Viver 
Sem Drogas que tem por objetivo contribuir para a diminuição o consumo de álcool 
e droga, tendo a educação como eixo político pedagógico.   
Acreditando que juntos podemos construir uma nova realidade para os nossos jovens 
e suas famílias, onde os sonhos e as realizações tenham espaço garantido 
apresentamos relatório das atividades desenvolvidas no Projeto Viver Sem Drogas 
no primeiro semestre deste ano. (RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PROJETO 
VIVER SEM DROGAS, 2007, p. 04) 
 

 

3.4   Histórico de ações de marketing/comunicação 

 

As primeiras ações de comunicação realizada pelo Viver Sem Drogas foram 

desenvolvidas pela agência de publicidade Modus (Mossoró-RN). A agência Modos ficou 

responsável pela criação da campanha publicitária e a criação da logomarca do projeto. O 

slogan utilizado foi: “Viver sem drogas é muito mais emocionante”. Adesivos, camisetas, 

panfletos foram também confeccionados como material de divulgação e merchandising, 

articulando assim uma campanha preventiva. 
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Como estratégia de mídia e veiculação para o lançamento da campanha, o 

Conselho de Entorpecentes aplicou a execução de uma ação preventiva na cidade de Tibau-

RN. O fluxo de pessoas que migram para a cidade nessa época é bastante elevado, registrando 

com isso o aumento do consumo e do tráfico de entorpecentes. A ação foi realizada no dia 

06/01/2007, período de férias escolares, destinada ao veraneio. A campanha teve como 

público-alvo jovens e adultos em geral. 

 

 
Imagem 3   Adesivo elaborado pela Agência Modus para serem fixados em carros durante as blitz 

 

Como ações foram propostas a realização de uma blitz, adesivagem e 

panfletagem. A blitz foi instalada na entrada da cidade, onde, na oportunidade, foram afixados 

nos veículos que ali transitavam cerca de 2 mil adesivos. Também foram distribuídos 

panfletos informativos que travam da questão do consumo de drogas e álcool. O evento 

contou com as parcerias da Prefeitura Municipal de Mossoró, Banco do Brasil, Maçonaria e 

Comunidades Católicas e Evangélicas. Ainda em Tibau-RN, no mês de janeiro, foi 

promovido um Festival de Vôlei de Praia, com realização no dia 27/01/2007. O evento contou 

ainda com a participação da Liga Mossoroense de Vôlei.  

No mês de Fevereiro uma ação voltada para o carnaval foi organizada, uma vez 

que, neste período, o consumo de drogas é bastante evidente, principalmente em meio aos 

adolescentes que costumam participar da comemoração. Em Mossoró, uma blitz educativa foi 

realizada no dia 16/02/2007, na Estação das Artes Elizeu Ventania, onde aconteceu a 

distribuição de material gráfico educativo sobre o consumo de drogas e álcool a 5 mil pessoas. 

Novamente, a blitz contou com a parceria da Prefeitura Municipal de Mossoró e Banco do 

Brasil. 

Em Março as ações do projeto se voltaram para as escolas, com a execução de 

suas atividades características: oficinas educativas, palestras, torneios e apresentações 

culturais como danças e peças teatrais por parte dos alunos. O projeto contou com o auxílio de 
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vários voluntários, na maioria profissionais liberais como médicos, enfermeiros, assistentes 

sociais, advogados entre outros. Na oportunidade, materiais gráficos contendo textos de 

natureza preventiva foram distribuídos. 

Ao passo que novas parcerias iam sendo firmadas, as ações do projeto foram 

tomando uma dimensão mais ampla. Como idealizador do projeto, o Conselho de 

Entorpecentes, através da sua presidente – a Senhora Cláudia Regina -, buscou auxílio com a 

Universitária FM (UERN), em novembro de 2007, no qual fechou uma parceria para a 

produção de spots, que seriam veiculados em diversas rádios da cidade. Assim, deu-se início a 

uma campanha em praticamente todas as rádios locais, onde as mesmas veiculavam os spots 

que eram produzidos pela rádio da UERN. 

O plano de mídia para rádio determinava a veiculação de diferentes spots, que 

possuíam em média 1 minuto de duração, na grade comercial das rádios da cidade, ou seja, no 

horário rotativo e com 10 inserções ao dia. Esta era uma freqüência considerada satisfatória 

segundo a presidência do conselho; um número de inserções ideal em relação ao público-alvo 

e objetivos comunicativos traçados. Ao seu final, depois de apontar a campanha como uma 

realização do Conselho de Entorpecentes de Mossoró, os spots destacavam a parceria com a 

rádio na qual estavam sendo veiculados e a produção da Universitária FM.  

Novamente, no final de 2007, uma outra parceria envolvendo a UERN foi 

firmada, dessa vez com a habilitação de Publicidade e Propaganda do curso de Comunicação 

Social, o qual foi requisitado para elaborar uma nova campanha preventiva para o ano de 

2008. A campanha foi então planejada pelos alunos do sétimo período da habilitação de 

Publicidade e Propaganda, na disciplina de Agência Experimental, e o Conselho de 

Entorpecentes se responsabilizou por sua produção, plano de mídia e veiculação nos meios de 

comunicação recomendados. O órgão ainda se responsabilizou pelo lançamento da campanha 

em um evento organizado para apresentação das peças elaboradas, fazendo assim a 

distribuição de alguns kits para os convidados presentes. O kit continha: adesivo para carro, 

cartela de adesivos pequenos, camiseta, abanador e sacolas de lixo para automóveis. 

O evento que marcou o lançamento da campanha ocorreu no Casarão Lili Duarte, 

gabinete da vice-prefeita e então presidente do Conselho de Entorpecente Cláudia Regina, o 

qual contou com a presença de representantes de diversos veículos de comunicação da cidade 

e parceiros (voluntários) do projeto Viver Sem Drogas. A presidente do órgão municipal 

comentou a importância de se firmar parcerias e fortalecer a atuação do projeto. Além disso, a 

mesma enfatizou a parceria com os alunos do DECOM (Departamento de Comunicação 
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Social da UERN). Em seguida, após a sua declaração, as peças da campanha foram 

apresentadas pelos próprios alunos aos que se faziam presente.  

 

 
Imagem 4   Peças para a campanha de verão 2008: (1) abanador, (2) adesivo, (3) sacola, (4) adesivo para carros, 

(5) sacolas de lixo para carros e (6) camisetas.) 
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4   REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Para a realização da campanha aqui tratada, foi essencial construir um aporte 

teórico, base e guia de todo o trabalho idealizado para o cliente. Para tal, buscou-se estudos 

sobre diferentes aspectos das drogas e drogadição, como também sobre marketing social, 

teoria geral que se aprofunda até o marketing de idéias – ponto-chave de todos os esforços 

realizados para a execução do trabalho. Um estudo acerca dos projetos sociais e prevenção às 

drogas ainda se fez necessário, afinal, estes são tópicos importantes que delineiam a 

realização da campanha que aqui será exposta.  

 
 

4.1   Drogas e drogadição 

 
4.1.1   Definição do termo “DROGA” 

 

Elevado em nível global, o uso de entorpecentes atinge diversas proporções e 

passa a ser considerado um dos maiores problemas atuais, prejudicando desde o consumidor 

básico, até populações inteiras vítimas da violência gerada pelo narcotráfico1 – esse no caso 

das drogas ilícitas.  

Aurélio (1986, p. 611), define-se o termo “droga” como: 

 

Qualquer substância ou ingrediente que se usa em farmácia, em tinturaria, etc.; 
medicamento ou substância entorpecente, alucinógena, excitante, etc. ingeridos, em 
geral, com o fito de alterar transitoriamente a personalidade; coisa de pouco valor; 
coisa enfadonha, desagradável. 

 

Portanto, o termo funciona para referir-se tanto à medicamentos, que curam 

doenças, como para designar situações desagradáveis, definindo também o ato de consumir 

substâncias que resultam em alterações de comportamento. 

 

Atualmente, a medicina define droga como sendo: qualquer substância que é capaz 
de modificar a função dos organismos vivos, resultando em mudanças fisiológicas 
ou de comportamento. Por exemplo, uma substância ingerida contrai os vasos 
sangüíneos (modifica a função) e a pessoa passa a ter um aumento de pressão 
arterial (mudança na fisiologia). Outro exemplo, uma substância faz com que as 
células do nosso cérebro (os chamados neurônios) fiquem mais ativas, “disparem” 
mais (modificam a função) e como conseqüência a pessoa fica mais acordada, 
perdendo o sono (mudança comportamental). (CENTRO BRASILEIRO DE 
INFORMAÇÕES SOBRE DROGAS PSICOTRÓPICAS). 

                                                 
1 Tráfico de narcóticos  



24 
 

De acordo com o Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas – OBID -, 

“o termo droga tem origem na palavra drogg, proveniente do holandês antigo e cujo 

significado é folha seca. Esta denominação é devido ao fato de, antigamente, quase todos os 

medicamentos utilizarem vegetais em sua composição”. A definição do termo pela 

Organização Mundial de Saúde – OMS - (apud OBID), refere-se a qualquer substância não 

produzida pelo organismo que tem a propriedade de atuar sobre um ou mais de seus sistemas 

produzindo alterações em seu funcionamento. 

Ainda segundo o OBID, as drogas que alteram o funcionamento cerebral, 

acarretando em modificações no estado mental, são chamadas de drogas psicotrópicas. “O 

termo psicotrópicas é formado por duas palavras: psico e trópico. Psico está relacionado ao 

psiquismo, que envolve as funções do sistema nervoso central; e trópico significa em direção 

a.”. Dessa forma, drogas psicotrópicas ou substâncias psicoativas, são as que atuam sobre o 

cérebro, alterando o psiquismo.  

 

 

4.1.2   Tipologia das drogas 

 

As drogas psicotrópicas se dividem em três grupos:  

� Estimulantes do sistema nervoso central – estimulam o cérebro, acelerando o 

funcionamento de determinados sistemas neuronais, acarretando em estado 

exagerado de alerta, insônia e aceleração dos processos psíquicos.  

� Perturbadoras do sistema nervoso central – produzem distorções na qualidade 

de funcionamento do cérebro, causando alucinações, delírios e alteração na 

senso-percepção.  

� Depressoras do sistema nervoso central – deprimem o cérebro, fazendo com 

que funcione lentamente, reduzindo a atividade motora, a atenção, ansiedade, 

concentração, e as capacidades de intelectuais e de memorização. 

 

Abaixo, quadro explicativo sobre cada tipo de droga, seus efeitos, reações, nível 

de dependência e exemplos. 
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TABELA 2   TIPOLOGIA DAS DROGAS 
 

 ESTIMULANTES PERTURBADORAS DEPRESSORAS 

O que são 

� Estimulantes centrais ou 
psicoanalépticos são 
substâncias capazes de 
aumentar a atividade 
cerebral, aumentando a 
velocidade do processo 
de ações cerebrais e 
fazem com que as 
pessoas se sintam mais 
alertas, com mais 
energia, apresentando 
mais agitação. 

� Há aceleração das 
atividades corporais, tais 
como a vigília, atenção, 
aceleração do 
pensamento e euforia. 
Seus usuários tornam-se 
mais ativos, “ligados”. 

� Perturbam o funcionamento 
do Sistema Nervoso Central; 

� Produzem alto nível de 
consciência e pode induzir à 
delírios e alucinações; 

� Não têm utilidade médica, 
exceto os anticolinérgicos; 

� São as alucinógenas. 

� Drogas depressores de 
ação central ou 
psicolépticos são 
substâncias capazes de 
promoverem a redução 
das atividades cerebrais 
e diminuição de suas 
ações e das funções 
orgânicas de um modo 
geral e que deixam as 
pessoas mais relaxadas, 
possuindo também 
alguma propriedade 
analgésica. 

Efeitos 

� As drogas estimulantes 
têm como principal 
efeito o aumento da 
atividade mental, com 
conseqüente estado de 
alerta exagerado, 
diminuição do apetite e 
insônia. 

� Causam sensações subjetivas 
de aumento de atividade 
mental e do sentido da 
audição; 

� Alteram o nível de 
consciência; 

� Diminuem a capacidade de 
diferenciar-se do meio 
ambiente; 

� Levam à introspecção; 
� Alteram as imagens 

corporais; 
� Induzem percepções 

sensoriais anormais (ilusões e 
alucinações); 

� Aumentam as pupilas, a 
temperatura do corpo e a 
pressão arterial. 

� Provocam alterações no 
sistema nervoso, com 
repercussão em todo o 
organismo; 

� Euforia, apatia, 
agitação ou retardo 
psicomotor; 

� Contração ou dilatação 
fixa das pupilas, que 
indica falta de oxigênio 
no cérebro (quando 
superdosagem); 

� Prejuízo na atenção e 
memória; 

� Ao se compartilhar a 
seringa com outros 
usuários, pode-se 
adquirir doenças como 
hepatites (A, B ou C), 
endocardite bacteriana 
e infecção pelo vírus 
HIV. 

Reações 

� Os estimulantes causam 
inquietação, insônia, 
ataque de pânico, alto 
nível de irritabilidade, 
desconfiança, paranóia, 
alucinações, confusão 
mental, depressão, 
letargia e anormalidades 
nasais. 

� Pânico com alto grau de 
ansiedade e medo. É a 
chamada “bad trip”, ou 
viagem ruim. O usuário 
também vê imagens simples, 
linhas ou traços de objetos, 
como se fossem luzes ou 
figuras geométricas vistas nos 
cantos dos olhos, ou rastros 
de luz seguindo objetos em 
movimento. Experiências 
emocionais complexas, como 
tristeza, ansiedade ou idéias 
paranóicas podem se repetir 
por alguns dias ou semanas 
após a ingestão. 

� Pessoas sob o efeito de 
tais substâncias 
tornam-se sonolentas, 
lerdas, desatentas e 
desconcentradas. 

� Ressaca; 
� Dor de cabeça; 
� Vômitos; 
� Náusea; 
� Acidentes de trânsitos 

relacionados ao abuso 
de álcool. 
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Dependência 

� Ocorre diminuição de 
seu efeito, devido ao uso 
crônico. 

� As drogas perturbadoras do 
SNC não causam dependência 
física. Portanto, não 
provocam sintomas de 
abstinência. Mas causam 
dependência psicológica. 

� Maior probabilidade de 
causar dependência; 

� O desenvolvimento de 
dependência ocorre 
mais rapidamente. 

Exemplos 

� Cocaína; 
� Crack; 
� Nicotina; 
� Anfetaminas; 
� Cafeína. 

� Naturais: 
� Maconha; Haxixe; Santo 

Daime; Datura; Cactus e 
cogumelos. 

� Sintéticas: 
� LSD (ácido lisérgico);  
� Ecstasy; 
� (Metileno Dioxo Meta 

Anfetamina);  
� Anticolinérgicos. 

� Álcool; 
� Barbitúricos; 
� Ansiolíticos; 
� Hipnóticos; 
� Opiácio ou narcóticos; 
� Colas, solventes ou 

aerossóis. 

Fonte: Departamento de Psicobiologia Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP 
 
Além das drogas consideradas de consumo ilícito, há as de uso comercial: 

medicamentos com efeitos sobre o sistema nervoso central. Eles têm seu consumo desviado 

do combate à alguma doença para serem usados como droga, o que na maioria dos casos 

resulta em forte dependência química. 

 
TABELA 3   DROGAS DE USO COMERCIAL 

 
Tipo de droga Nome da substância Nome comercial Indicação clínica 

Estimulantes 

Anfetaminas e derivados: 
Anfepramonas 
Femproporex 
Metilfenidato 

 
Dualid®, Hipofagin®, 
Inibex® 
Desobesi® 
Ritalina® 

 
Moderadores do apetite 
(Anorexígenos) 
Déficit de Atenção 

Perturbadoras 

Anticolinérgicos: 
Triexfenidila 
Diciclomina 
Benzidamina 

 
Artane® 
Bentyl® 
Benflogin® 

 
Antiparkinsoniano 
Antiespasmódico 
Antinflamatório 

Depressoras 

Benzodiazepínicos: 
Diazepam 
Clordiazepóxido 
Clonazepam 
Midazolam 
Alprazolam 
Bromazepam 
Flunitrazepam 
Lorazepam 

 
Valium® 
Psicosedin®, Librium® 
Rivotril® 
Dormonid® 
Frontal®, Xanax® 
Lexotan® 
Rohypnol® 
Lorax® 

 
 
Tranqüilizantes ou 
calmantes (ansiolíticos) 
Indutores do sono 
(hipnóticos ou soníferos) 
 

Barbitúricos: 
Amobarbital 
Barbital 
Butabarbital 
Fenobarbital 
Hexobarbital 
Mefobarbital 
Pentobarbital 
Secobarbital 
Tiamilal 
Tiopental 

 
Amytal® 
Veronal® 
Butisol® 
Gardenal®, Luminal® 
Evipal® 
Mebaral® 
Nembutal® 
Seconal ® 
Surital® 
Delvinal® 

 
Indutores do sono 
(sedativos e calmantes) 
Distúrbios convulsivos 
(epilepsia) 
Indução de anestesia geral 
Controle de úlceras 
pépticas 
Pressão sanguínea 
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Derivados do ópio: 
Fentanila 
Meperidina 
Morfina 
Codeína 

Durogesic®, Fentanil®, 
Inoval® 
Dolantina®, Dolosal® 
Astramorph®, Dimorf® 
Belacodide®, Setux® e 
Tylex® 

Anestésicos gerais, 
Analgésicos, 
Antitussígenos e 
Antiespasmódicos 

Fonte: Brasileiros Humanitários em Ação – BRAHA 
 

 

4.1.3   O consumo no Brasil 

 

Segundo Noto; Galduróz (1999, p. 2), o consumo de drogas no país se divide em 

nível regional. “O consumo de cocaína é um exemplo típico, concentrando-se em algumas 

regiões do país, em especial no Sudeste e no Sul do Brasil, sendo mais comum em algumas 

populações específicas e praticamente inexistente em outras” Nappo et al., 1996; Nappo, 

1996a, Noto et al., 1998 (apud Noto; Galduróz, 1999, p. 2). Os autores também citam que 

“vale considerar que existem drogas cujo consumo se distribui de forma mais uniforme no 

território nacional, como é o caso do álcool e do tabaco”. Almeida-Filho et al., 1992; Noto e 

Carlini, 1995; Galduróz et al., 1997 (apud Noto; Galduróz , 1999, p. 2). 

Dados fornecidos pelo Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas 

Psicotrópicas – CEBRID (apud Noto; Galduróz, 1999, p. 3), indicam que entre os jovens de 

dez capitais brasileiras, o álcool e tabaco são os psicotrópicos mais consumidos. No entanto, 

no Sul e Sudeste do país a cocaína tem sido a droga mais utilizada, enquanto que nas capitais 

do Nordeste, os medicamentos psicotrópicos são os mais utilizados, demonstrado assim que 

há de fato diferenças regionais quanto ao consumo de entorpecentes. 

As diferenças de consumo de acordo com a região podem acontecer devido 

características locais que favorecem mais a utilização de uma droga do que outra. No caso da 

cocaína, para as regiões Sudeste e Sul, há diferentes fatos: a rota do tráfico passa pelas 

grandes capitais dessas regiões; o poder aquisitivo da população é maior; o grande fluxo de 

turistas nestas regiões concentra mais o tráfico; diferentemente da região Nordeste, onde os 

medicamentos psicotrópicos estão entre o tipo de droga mais consumido. Estudos têm 

revelado que esse consumo possui uma estreita ligação com a prática de outras atividades 

ilícitas como furto (Forster et al., 1992, 1996; Noto et al., 1997, 1998).   

Como declara Noto; Galduróz (1999, p. 3), embora o abuso do álcool seja 

responsável por cerca de 90% das internações por dependência, as internações por abuso de 
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cocaína têm crescido drasticamente nos últimos anos, levando esta substância a ocupar o 

primeiro lugar entre as drogas ilícitas, posto antes ocupado pela maconha. 

Quanto ao tráfico de drogas, mediante análise das apreensões feitas pela Polícia 

Federal nos últimos anos, constata-se que apreensões de cocaína aumentaram a partir do final 

dos anos 80, enquanto as de maconha diminuíram. Também é destaque que as drogas 

psicotrópicas estão presentes no cenário de acidentes de trânsito, sendo o álcool o grande 

vilão, embora a maconha, os benzodiazepínicos e a cocaína estejam presentes nas estatísticas, 

como afirmam Noto e Galduróz (1999, p. 03). 

Deve-se salientar que duas das drogas mais consumidas no Brasil, o álcool e o 

tabaco, não são consideradas drogas exatamente pelo fato destas serem lícitas e que podem ser 

consumidas abertamente.  

 

É importante assinalar que o álcool, o tabaco e alguns medicamentos psicotrópicos 
(especialmente ansiolíticos e anfetaminas), embora não tão alardeados, continuam 
sendo as drogas mais consumidas e as que trazem os maiores prejuízos à população 
brasileira. No entanto, ainda são muito pouco consistentes as intervenções 
preventivas voltadas para essas drogas, deixando aberto espaço para campanhas 
publicitárias cada vez mais sofisticadas para a promoção do consumo que mascaram 
os inúmeros problemas sociais que envolvem o abuso do álcool e do tabaco 
(NOTO e GALDURÓZ, 1999, p. 04). 

 

 

4.1.4   Causas do consumo 

  

Para FIORE (2002, p. 17), há três tipos de situações que acarretam o consumo das 

drogas: (1) a curiosidade do adolescente; (2) a fuga de uma vida difícil e problemática; e (3) a 

cura de perturbações mentais, ou doenças. Tais situações são potencializadas por três outros 

fatores: a busca e a satisfação do prazer; a tentativa de preencher um vazio ou aliviar um 

excesso na vida do consumidor (decorrente de algum problema anterior); e o modismo2, este 

último sendo de caráter extremamente persuasivo.  

Seguindo a explanação realizada pelo autor, nos adolescentes, o consumo é 

acarretado pela curiosidade característica dessa fase da vida. Tal curiosidade estimula o jovem 

a procurar vivenciar situações e sensações previamente desconhecidas. No entanto, a falta de 

informação pode levar a prática de atos prejudiciais, como a experimentação de drogas e 

entorpecentes. Dentre outros casos que leva um jovem a consumir, estão: a busca do prazer; 

auto-afirmação, como necessidade íntima do adolescente de impor-se à aceitação do meio; 

                                                 
2 Aquilo que está em moda, tendo, portanto, caráter efêmero. 
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falhas na educação; baixa-estima, que leva o adolescente a absorver comportamentos 

indesejáveis de seus conviventes. 

Outro fator que acarreta o uso de narcóticos3 refere-se àquela parcela da 

população que inicia o seu consumo como válvula de escape aos problemas graves da vida 

moderna. Nesse caso , devido estarem mergulhadas em uma série de inquietudes sociais (nem 

sempre causadas por elas mesmas), as pessoas elevam a droga a um patamar de fonte de 

libertação. Os médicos reconhecem o uso como tratamento, e não propriamente abuso em si, 

pois a mesma acaba possuindo o caráter de transfiguradora da realidade onde estes tipos de 

consumidores encontram-se inseridos. 

Outro motivo seria o consumo como a fuga por perturbação mental. Esta é 

reconhecida pela psiquiatria como doenças que precisam de tratamento específico. E embora 

sejam tratadas, podem resultar em dependência química grave. 

Os três fatores juntos resultam na busca das drogas como fonte certa de prazer: o 

prazer que irá aliviar os problemas que acarretaram a busca, ou o consumo que serve como 

demonstração de independência. Fiori (2002) considera que o prazer proporcionado pelas 

drogas só funciona até o momento em que se instala a dependência química e a tolerância do 

corpo a tais substâncias.  

O prazer proporcionado se divide em dois tipos: o positivo, que resulta das 

primeiras experimentações ou do uso não contínuo; e o negativo, que decorre do quadro de 

dependência, onde a substância só funciona como forma de aliviar o mal estar provocado pela 

abstinência.   

 

  

4.1.5   Conseqüências do consumo de drogas  

 

A drogadição (uso indevido de drogas) é um problema complexo de ser abordado, 
porque confronta aspectos como: repressão, relações de poder e educação; a 
possibilidade de auto-realização do indivíduo, seu livre-arbítrio, sua liberdade e as 
normas de convivência social; a discrepância entre o discurso oficial e a realidade 
do homem das cidades. O fenômeno envolve as esferas sociais, econômicas e 
políticas, e tem significações distintas para o indivíduo e para a sociedade. Para o 
indivíduo, “é o domínio de uma dialética universal entre liberdade e dependência. 
Para a sociedade, é o domínio dos limites e riscos contidos nas relações com os 
objetos que esta sociedade produz no âmbito do bem-estar e do prazer” (MOREL 
apud MENEGUIN, 2002, p. 02).  

 

                                                 
3 Substância cuja ação se caracteriza pela produção de amnésia, hipnose, analgesia, e certo grau de relaxamento 
muscular. 
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A influência do consumo de drogas na vida de um indivíduo abrange desde o ato 

da busca de prazer de uma forma sintética, até o ato de praticar ações violentas na busca de 

alimentar esse prazer, ou, de forma mais ampla, fazer com que tal indivíduo alie o consumo 

próprio com a ganância do poder gerado pelas drogas, que acarrete em prática do tráfico. 

Usuários mantêm a ilusão de que o prejuízo do consumo de drogas esporádico não vai além 

do mal estar causado pela abstinência. No entanto, o caminho que a droga percorre para 

chegar até o consumidor final envolve desde cultivadores rurais até o distribuidor final, 

classificado como traficante. Inclui policiais corruptos que, encantados com o dinheiro que o 

tráfico de drogas pode gerar, acabam fugindo de suas responsabilidades como representantes 

da segurança da sociedade, até famílias inteiras inocentes que não possuem outra opção senão 

viver a mercê dos traficantes da região, que por sua vez, influenciam as crianças a servirem 

como distribuidores pequenos, e estes por sua vez só enxergam o dinheiro recebido pelo 

serviço como uma forma de ajudar no sustento do lar. 

O simples ato de consumir drogas resulta em um emaranhando de atividades 

ilícitas que por fim causa danos à sociedade como um todo, e a indivíduos específicos que se 

tornam vítimas decorrentes desse consumo de drogas. Tudo isso resulta em um processo 

cíclico, que não tem início nem fim, mas continua se retro alimentando, causando danos sem 

proporções cabíveis. 

Epidemias e pandemias podem ser dissipadas pelo uso freqüente de drogas, como 

no caso da AIDS e hepatites virais. O advento e epidemia dessas doenças se deram em boa 

parte devido ao compartilhamento de material utilizado no consumo de drogas injetáveis. 

Realizado por muitos sem critérios, o consumo de drogas injetáveis, disseminou a níveis 

globais uma doença incurável. Com o caráter de epidemia já em alta é que programas de 

prevenção a tais doenças para usuários de drogas, especialmente as injetáveis foram 

elaborados (CANOLETTI, 2005, p. 2). 

Não obstante à disseminação de doenças, há o incentivo à violência. Basicamente, 

existem dois tipos básicos de violência gerada pelas drogas. A primeira e mais óbvia refere-se 

ao narcotráfico, que ainda possui ramificações, como a formação de quadrilha e o tráfico de 

armas. Juntos, os três fazem vítimas completamente inocentes, que sequer chegaram perto de 

drogas, mas que se vêem em meio ao fogo cruzado na disputa de poder entre gangues, 

traficantes, polícia. Também é fato que manter um vício sai caro. E para aqueles 

consumidores de classes mais baixas a única solução é a pratica de roubos e assaltos que 

resultam em assassinatos - causados por pessoas que vêem neles uma forma de alimentar o 

vício. A falta de proteção da polícia, que cada dia mais se torna corrupta e negocia com 
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traficantes coopera para o agravamento da situação. Diversas são as formas de pessoas 

inocentes se tornarem números de estatísticas acerca da violência decorrente do comércio de 

drogas. 

O outro tipo de violência é a causada por acidentes automobilísticos. Nesse caso, 

na maioria das vezes o responsável é o álcool que segundo NOTO e GALDURÓZ (1999, p. 

4), é uma das drogas mais consumidas no Brasil. Embora tenha caráter lícito o álcool possui 

efeitos como: alucinação, descontrole motor e amnésia. Nesse aspecto, o número de vítimas é 

infinitamente maior do que às do narcotráfico, pelo fato do álcool ser facilmente encontrado, 

vendido, e permitido. Por estar presente nas diversas camadas sociais, onde poder aquisitivo 

não diferencia o vício por essa droga, a forma de violência pouco se diferencia pela classe 

social. Tanto um rico como um pobre causa acidentes, sejam eles de trânsito, ou os de brigas 

de bar ou violência física contra a mulher. 

Enfim, isso é apenas mais uma conseqüência do que o abuso de substâncias 

químicas pode produzir no indivíduo e na sociedade, prejudicando não somente vidas 

isoladas, mas todo o funcionamento de uma comunidade global. 

 

 

4.2   Noções de marketing 

 

4.2.1   Definição de marketing  

 

Atualmente é comum ouvir falar sobre marketing, seja na esfera comercial, social 

ou pessoal. O termo parece estar incorporado de forma enraizada à nossa vida e a 

contemporaneidade em sua totalidade. Todavia, apesar de parecer tão presente, dificilmente 

consegue-se formular uma definição para ele. De acordo com Shimoyama e Zela (2002, p. 

01), o marketing tornou-se uma força bastante difundida e também muito influente nos setores 

da economia, transformando-se então em um fator essencial tanto para a formação como para 

a manutenção de diferentes tipos de negócios.  

Alguns estudiosos da área de administração sugeriram definições para o termo. 

Com o passar do tempo, diferentes perspectivas foram se incorporando ao conceito de 

marketing e, consequentemente, algumas modificações se realizaram em sua concepção.   

Silva e Minciotti (2008, p. 17) declararam a respeito disso: “O marketing nestes 

últimos anos já vivenciou uma série de fases bem distintas e em partes divergentes”. De 
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acordo com os autores, em dado momento as definições se concentravam em certos aspectos; 

em outras ocasiões, o foco era redirecionado para outros. 

Schewe e Smith (1982, p.14) expuseram um quadro com diferentes definições 

para marketing, onde é perceptível a presença de enfoques distintos nos conceitos de 

diferentes épocas que foram apresentados. 

Imagem 5   Diferentes concepções de Marketing. 

 

De acordo com a explanação realizada pelos autores é possível detectar quatro 

diferentes enfoques quando nas definições elaboradas para o termo: 

� Na primeira definição, elaborada por Mazur (1947), encontra-se uma 

abordagem da qualidade de vida, onde, de acordo com tal perspectiva, o 

marketing proporciona melhorias às condições de vida dos indivíduos quando 

reconhece necessidades e desejos existentes neles para que possa supri-los.  

� Já na definição proposta pela American Marketing Association – AMA - 

(1960), é notável a abordagem gerencial quando entende que o marketing 

busca promover o fluxo dos produtos e serviços entre as empresas e o mercado 

consumidor. Ainda dentro da abordagem gerencial, a definição seguinte, 

proposta por Stanton (1971), explicita uma série de atividades inter-relacionada 

- planejamento, apreçamento, promoção e distribuição – como fazendo parte de 

um todo, um único sistema total: o marketing.  

� Na quarta definição do quadro, Halloway e Hanock (1973) apresentaram uma 

abordagem que ultrapassava os limites gerenciais, pressupondo então uma 

relação do marketing com a sociedade – abordagem societária.  

� Por sua vez, Enis (1977), na ultima definição exposta, anula enfoques mais 

excludentes ao passo que, semelhantemente à definição anterior, não se 
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direciona a gerencia interna de empresas com fins lucrativos. Nela, porém, 

percebe-se uma abordagem ampliada do marketing, mais generalista, 

podendo se referir a qualquer tipo de organização.  

 

Kotler, entre outras, apresentou uma definição que permanece bem referenciada 

até hoje: “Marketing  é um processo social por meio do qual pessoas e grupos de pessoas 

obtêm aquilo que necessitam e o que desejam com a criação, oferta e livre negociação de 

produtos ou serviços de valor com outros” (KOTLER, 2000, p.30). 

Sobre a função do Marketing Kotler e Armstrong (2003, p. 03) atestam:  

 

A função do marketing, mais do que qualquer outra nos negócios, é lidar com os 
clientes. Entender, criar, comunicar e propiciar ao cliente valor e satisfação 
constituem a essência do pensamento e da prática do marketing moderno. 
 

Tal explicitação permite um melhor entendimento do conceito apresentado 

anteriormente, e ainda acentua a relevância existente sobre o cliente. O marketing surgiu no 

âmbito das organizações, das negociações capitalistas, das atividades do mercado, onde a 

política predominante visava quase que exclusivamente o aumento da força das vendas. 

Consequentemente, era amplamente exercido pelas organizações com fins lucrativos. 

Segundo Schewe e Smith (apud SILVA, MINCIOTTI, p.16) “a partir da década de 50, inicia-

se a era do marketing, colocando o consumidor no centro de todas as atenções do processo de 

comercialização”. 

“A maior parte do pensamento de marketing concentrava-se na realização da 

venda” (KOTLER, 2000, p. 17). Posteriormente, uma atenção especial começou a ser 

atribuída ao cliente. Este passou a ser visto como essencial à existência das organizações e 

dos produtos/serviços que elas produzem. Assim, o foco, que antes se concentrava nas 

“vendas”, deslocou-se dela e passou a visar o cliente. 

 

Hoje, o marketing não deve ser entendido no velho sentido de efetuar uma venda, 
mas no de satisfazer as necessidades dos clientes. A venda ocorre somente depois 
que um produto é produzido. O marketing, por sua vez, inicia-se antes mesmo de a 
empresa ter determinado produto. Ele é a lição de casa que os administradores 
devem fazer para avaliar as necessidades, quantificar a extensão e a intensidade 
delas e com isso determinar se há uma oportunidade lucrativa. Ele continua por 
toda do produto, na tentativa de encontrar novos clientes e manter os atuais 
mediante a melhoria do desempenho e do apelo do produto, do aprendizado a partir 
dos resultados de suas vendas e do gerenciamento contínuo de seu desempenho. 
(KOTLER e ARMSTRONG, 2003, p. 03) 
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Outros autores também seguiram a mesma linha. Mostrando consonância com o 

que acaba de ser mostrado, Shimoyama e Zela (2002, p. 02) afirmaram: 

 

Sob essa perspectiva, veremos que o marketing representa muito mais do que 
ferramentas de promoção e vendas; trata-se de uma filosofia dentro das 
organizações, filosofia esta que tem no cliente a principal razão da existência da 
organização. 

 

Isso revela a abrangência e importância do marketing dentro de uma organização, 

afirmando-o assim como uma força onipresente, maior do que qualquer conjunto de 

estratégias que visam apenas aumentar o lucro.  

 

 

4.2.2   Expansão do marketing 

 

Como já foi mencionado, o termo “marketing” estava diretamente associado às 

empresas com valores competitivos, as quais a lógica mercantilista do lucro é imperativa. Tal 

palavra fazia parte de um contexto baseado nas relações de trocas, de oferta e demanda do 

mercado, satisfação de necessidades e desejos dos consumidores, dentre outras expressões ou 

elementos capitalistas.  

Atualmente, é perceptível a utilização de estratégias de marketing em 

organizações de diferentes naturezas. Cada vez mais os variados tipos de organizações 

existentes na sociedade estão empregando o marketing com a finalidade de entender melhor 

os “consumidores” e comunicar-se de forma mais efetiva com eles, além de outros 

interessados. 

 

O bom marketing é essencial para o sucesso de toda organização, seja ela grande ou 
pequena, com ou sem fins lucrativos, nacional ou global. Não só grandes empresas 
com fins lucrativos, como a Microsoft, a Sony, a FedEx, o Wal-Mart, a IBM e o 
Marriott, fazem uso do marketing, como também organizações sem fins lucrativos, 
como universidades, hospitais, museus, orquestras sinfônicas e até mesmo igrejas. 
(KOTLER e ARMSTRONG, 2003, p. 03) 

 

Segundo Kotler e Armstrong (2003, p. 209), a noção de produto foi ampliada 

pelos promotores de marketing. Assim, a conceito de produto passou a abranger outras 

entidades que possuem potencial para serem promovidas, e não mais apenas os serviços e 

produtos/bens tangíveis. Apesar de ser mais comumente efetivada hoje em dia, tal ampliação 

de sentido já fora sublinhada por estudiosos em décadas anteriores. “Embora a década de 
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1960 tenha colocado em foco a necessidade de marketing a fim de satisfazer a sociedade, ela 

também foi notória pela transferência dos conceitos de marketing para outros campos que não 

os negócios.” (SCHEWE e SMITH, 1982, p. 17)  

Quando se trata de marketing, tanto as organizações comerciais como as sem fins 

lucrativos são trabalhadas como produtos pelos profissionais da área. A isso dá-se o nome de 

marketing organizacional.  

 

As organizações frequentemente desenvolvem atividades para ‘vender’ a organização 
em si. O marketing organizacional consiste em atividades desenvolvidas para criar, 
manter ou mudar as atitudes e comportamento de consumidores-alvo em relação a uma 
organização. (KOTLER E ARMISTRONG, 2003, p. 209) 

 

As pessoas também são vistas sob essa ótica. O marketing de pessoas, mais 

comumente conhecido por marketing pessoal, é extremamente utilizado pelos artistas da TV, 

da música e do esporte, o que, por sua vez, não impede de ser empregado na vida pessoal ou 

profissional de qualquer indivíduo. Celebridades costumam utilizar o marketing (pessoal) na 

tentativa de promoverem suas carreiras, concentrarem atenção e melhorarem seu impacto. Ele 

“consiste em atividades realizadas para criar, manter, ou mudar atitudes e comportamentos em 

relação a determinada pessoa”. (KOTLER E ARMISTRONG, 2003, p. 209). 

Já o marketing de lugares desenvolve atividades com a finalidade de criar, 

manter ou mudar algumas atitudes, certos hábitos das pessoas ou apenas um grupo delas em 

relação a determinado lugar, não importando a sua extensão.  

 

Assim, cidades, Estados, regiões e até nações inteiras competem entre si para atrair 
turistas, novos moradores, convenções, fábricas e sedes de empresas. Por exemplo: 
hoje, quase toda cidade, Estado e país promove o marketing de suas atrações 
turísticas. (KOTLER E ARMISTRONG, 2003, p. 209). 

 

Semelhantemente às organizações, às pessoas e aos lugares, as idéias de cunho 

social também possuem seu potencial para serem promovidas. “Essa área tem sido chamada 

de marketing social e inclui a criação e a implementação de programas que buscam aumentar 

a aceitação de uma idéia, causa ou prática social dentro de grupos-alvo”. (KOTLER, 

ARMISTRONG, 2003, p. 209) As campanhas veiculadas sobre saúde pública que buscam 

combater o tabagismo, o álcool e as drogas ilícitas, como também aquelas que pretendem 

incentivar a doação de sangue, a prática de esporte e a amamentação, são exemplos de 

estratégias de marketing social, geralmente realizados por instituições ou órgãos públicos.  
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Observa-se que as práticas e ferramentas de marketing tomam um sentido 
abrangente, podendo ser utilizadas em qualquer tipo de organização, lucrativa ou 
não, governamental ou não”.  (NORUMA; SOUSA, 2004, p. 48-49) “Está claro, 
portanto, que o marketing tem muitas aplicações – e não somente no desempenho de 
atividades empresariais. (SCHEWE E SMITH, 1982, p. 17) 

 

Um outro aspecto relevante que se mostra pertinente no estudo sobre a expansão do 

marketing diz respeito à sua natureza ou, mais especificamente, ao seu caráter generalista. Faz-

se necessário lembrar que o marketing não deve ser confundido com uma de suas partes. Como 

foi mencionado, ele é amplo, possui uma estrutura macro, global, e não constitui uma única 

ação isolada como, por exemplo: publicidade e/ou propaganda, vendas, distribuição dos 

produtos, promoção de vendas, merchandising, apreçamento dos produtos etc. 

Kotler e Armstrong (2003) discorreram sobre essa possível confusão: 

 

O que significa marketing? Muitas pessoas pensam em marketing apenas como 
vendas e propaganda. Isso não causa nenhuma surpresa. Afinal, todos os dias somos 
bombardeados por comerciais de televisão, anúncios em jornais e revistas, 
campanhas de mala-direta, ofertas na internet e campanhas de telemarketing. 
Entretanto, vendas e propaganda constituem apenas a ponta do iceberg do 
marketing. Embora sejam importantes, são apenas duas das muitas funções do 
marketing, e não necessariamente as mais importantes (KOTLER e ARMSTRONG, 
2003, p. 03). 

 

Schewe e Smith (1982) construíram uma explicação mais detalhada para a 

natureza do marketing. Concomitantemente, realizaram uma observação, no momento em que 

traçaram o caráter global que o mesmo possui e delinearam as suas partes (ou aspectos, 

segundo os eles): 

 

Cada um de nós entra em contato diário com algum aspecto do marketing – 
propaganda, vendas, promoção, merchandising, ou distribuição, por exemplo. Mas, 
por si só, nenhuma destas atividades é marketing. Somente quando elas estão 
reunidas – juntamente com outras, como pesquisa, desenvolvimento de produtos e 
apreçamento – é que o resultado pode ser chamado de marketing. Todos os 
comerciais na televisão não são senão uma parte do processo global de marketing. 
Conquanto possamos pensar que propaganda é a mesma coisa que marketing, ela 
não representa mais o conceito total do que um monte de tijolo e uma carga de 
madeira representam uma casa. Resulta uma casa somente quando o construtor junta 
todos os materiais. Da mesma maneira, resulta marketing somente quando suas 
atividades são coordenadas. O estudo de marketing irá convencê-lo de que se trata 
de muito, muito mais do que a soma de suas partes (SHEWE e SMITH, 1982, p. 04). 
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4.2.3   Evolução e especialização: do marketing ortodoxo ao marketing de idéias 

 

Nas últimas décadas as empresas assimilaram a importância do marketing e 

mostraram um excelente trabalho em relação à satisfação das necessidades e desejos dos 

consumidores. Todavia, as definições de marketing não vislumbravam o possível conflito 

entre a satisfação (imediata) dos interesses do seu mercado consumidor e o bem-estar geral na 

sociedade a longo prazo.  

 

Até os anos 1960 o conceito do marketing enfatizava, “dar ao cliente o que ele 
deseja”, sem fazer julgamento de seus desejos sob a ótica da sociedade. Isso incluía 
supri-lo com cigarros, automóveis de elevado consumo de combustível, garrafas sem 
retorno, detergentes, alimentos saborosos, mas não nutritivos e qualquer coisa que 
lhe é conveniente e satisfaz (SILVA e MINCIOTTI, 2005, p. 17). 

 

Agir de acordo com os interesses dos consumidores não significa, 

necessariamente, agir de acordo com o bem-estar da população. Uma empresa pode, por 

exemplo, conseguir um bom posicionamento no mercado e obter ótimos lucros lançando 

produtos para satisfazer desejos que ela mesma detectou nos consumidores. Em contrapartida, 

seus produtos podem ocasionar, a longo prazo, certos danos a saúde dos usuários, ou ainda, 

sua produção pode lançar no meio-ambiente substâncias  poluentes que, consequentemente, 

prejudicarão a comunidade atingida.  Este exemplo reflete o conflito a ser enfrentado pelo 

marketing e as organizações atualmente, visto que o a humanidade encontra-se em “uma 

época de deteriorização ambiental, escassez de recursos, explosão demográfica, fome e 

miséria em todo mundo e serviços sociais negligenciados” (KOTLER, 2000, p. 47). Kotler e 

Armstrong (2003, p. 23) também revelaram que “à medida que os movimentos ambientais e 

sociais amadurecem, as empresas sofrem pressões para assumir uma responsabilidade maior 

pelos impactos ambientais e sociais”.  

Portanto, mais do que nunca, faz-se pertinente pensar nos lucros sem excluir as 

conseqüências diretas e indiretas sobre a sociedade, uma vez que “No marketing ortodoxo a 

relação mutuamente favorável entre consumidor-empresa pode não sê-lo para a sociedade 

como um todo” (SILVA e MINCIOTTI, 2005, p. 18). Foi assim, em meio a esse contexto 

repleto de preocupações e questionamento, que teve início uma importante revisão conceitual 

do marketing. 

No final dos anos 60 é que a perspectiva societária, ou seja, uma atenção especial 

direcionada à sociedade, é engajada ao marketing através de indagações realizadas pelos 

teóricos da área: Philip Kotler, Sidney Levy e William Lazer. Isso promoveu o surgimento de 
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um novo termo: marketing societal. Tal tipo ou especialização de marketing surgiu da reflexão 

de tais autores, que questionavam “em que medida as empresas o estão praticando de forma 

ética e socialmente responsável, visando a minimizar os conflitos entre os desejos de curto 

prazo do consumidor e o seu bem-estar a longo prazo” (NORUMA E SOUZA, 2004, p. 48).  

Dando continuidade a essa concepção, os autores completaram:  

 

Evoluindo da concepção tradicional de marketing, a lógica societal dele leva em 
conta as mudanças verificadas nas relações sociais, buscando reconhecer e satisfazer 
desejos e necessidades dos consumidores e os interesses da sociedade em suas 
tomadas de decisão.  (NORUMA E SOUZA, 2004, p. 48)  

 

Uma vez que, em parte, são responsáveis pelo agravamento dos problemas sócio-

ambientais, as empresas – organizações com fins lucrativos – sofrem uma pressão cada vez 

maior, exercida pelo mercado de atuação no qual se encontram, e passam a ser questionadas 

quanto ao seu comprometimento com o ambiente em que estão inseridas. Práticas 

mercadológicas realizadas de maneira socialmente responsáveis são cada vez mais cobradas. 

Desse ponto de vista, a responsabilidade a elas atribuída foi expandida, passando a representar 

muito mais do que apenas gerar lucros e produzir mercadorias/serviços de qualidade. Os 

consumidores, por sua vez, além buscarem cada vez mais produtos e serviços de qualidade 

superior, estão mais atentos e sensíveis a ações mercadológicas ou práticas empresariais que 

possam causar danos à coletividade. Ao constatar essa relevante mudança na atitude tantos 

das empresas quanto dos consumidores em si, Zenone (2006, p. 51) afirmou: 

 

O papel até então do marketing, de satisfazer a necessidade do cliente a qualquer 
custo, está se alterando – e com isso vem incorporando a preocupação com o bem-
estar social. Além de conhecer os consumidores, as empresas devem analisar o 
impacto dos seus produtos no ambiente onde são comercializados. 
Percebe-se, então, que não se trata apenas dos benefícios esperados pelos 
consumidores, mas de ampliar a visão sobre os efeitos reais que, ao longo do tempo, 
o produto poderá causar a uma sociedade.  
O marketing encontra-se no limiar: as conseqüências das formas de produção e do 
uso de produtos levaram a qualidade de vida a uma tal degradação que as 
organizações começaram a perceber que não podem mais utilizar-se de velhas 
fórmulas mercadológicas. 

 

Sendo assim, pode-se definir o marketing societal com as palavras de Silva e 

Minciotti (2005, p. 19): 

 

O marketing societal refere-se a incorporação de considerações relativas aos 
problemas sociais em estratégias de marketing desenvolvidas e implementadas com 
vista a aumentar a aceitabilidade de produtos. Porém, o marketing societal possui 
estreito relacionamento com a responsabilidade social, já que pode ser considerado 
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como a utilização de técnicas e premissas de marketing a ações de cunho social, 
promovidas por empresas que não possuem causas sociais por finalidade. Assim 
sendo, pode-se reconhecer que o marketing societal – incorporação da 
responsabilidade social nas estratégias de marketing – é decorrente da sua evolução, 
com vista a oferecer valor aos públicos-alvo, de forma que sejam estimulados, 
podendo, então, ser utilizado por qualquer organização. 

 

Partindo desse princípio, o marketing societal retrata que, antes de inúmeras 

ações, como o próprio lançamento do produto ou serviço, do estabelecimento do preço a ser 

cobrado, da sua distribuição (no caso de produtos) como também da elaboração das 

estratégias promocionais, a empresa tem a função de consultar a opinião pública, realizar 

pesquisas junto à sociedade com o intuito de certifica se suas ações comerciais prejudicarão a 

ordem social.  

 

A prática do marketing societal envolve uma postura empresarial em consonância 
com a ética e valores sociais, porém requer planejamento conseqüente, práticas 
comerciais éticas, produtos ou serviços de qualidade, capacitação e motivação dos 
funcionários. (SILVA E MINCIOTTI, 2005, p. 19) 

 

Na conclusão do artigo “Marketing Ortodoxo, Societal e Social: As diferentes 

relações de Troca com a Sociedade” os autores esclareceram: 

 

Por outro lado, este texto oferece condições para dirimir qualquer dúvida que possa 
haver para o uso da expressão marketing societal como sendo uma evolução do 
conceito ortodoxo de marketing que aceita a idéia de que tudo vala para satisfazer o 
consumidor. Sob a ótica societal os produtos ou serviços devem primeiro ser aceitos 
pela sociedade em seu todo para depois serem dirigidos a um segmento específico 
de consumidores (SILVA E MINCIOTTI, 2005, p. 22). 

 

Mudanças na sociedade em geral consequentemente promoveram alterações no 

conceito de marketing, fazendo surgir novas designações e desdobramentos. De acordo com o 

estudo realizado por Noruma e Souza (2004), o Estado seria historicamente o responsável 

pela regulamentação e controle de fatos sociais que buscam promover o bem-estar da 

sociedade. Novos atores sociais surgiram, como a cidade civil organizada, por exemplo, 

passaram a desempenhar tal papel e a usar das mais variadas soluções para tentar construir 

uma sociedade mais justa, ambientalmente sustentável e economicamente viável.  

Zenone (2006) também constatou a efetividade de mudanças no âmbito das 

atribuições e responsabilidades inerentes ao Estado. Ao delinear transformações ocorridas na 

sociedade, principalmente as que estão ligadas à percepção já formada sobre a dicotomia 

“esfera pública X esfera privada”, o estudioso reitera o que foi supracitado: 
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As noções de público e privado estão mudando de conformação e, aos poucos, 
observa-se que vem sendo resgatado um sentido de “coisa pública”, que não mais se 
subordina obrigatoriamente apenas à esfera governamental.  
O Estado, tradicionalmente responsável pelo desenvolvimento social, vem se 
afastando das questões sociais, dando ênfase aos problemas econômicos gerados 
pela crise do modelo capitalista. Essa crise do capitalismo interferiu diretamente no 
aumento de problemas sociais. Tais como falta de emprego, moradia, educação etc. 
Ou seja, os problemas sociais tornaram-se maiores que a capacidade dos governos 
para resolvê-los! 
Esse cenário tem levado o Estado a transferir parte de sua responsabilidade a outros 
setores da sociedade. (ZENONE, 2006, p. 177-178) 

  

Em meio a esse contexto de mudanças, surgiu uma nova possibilidade de se 

trabalhar o marketing e, subsequentemente, um novo conceito: marketing social.  

 

O termo marketing social apareceu pela primeira vez em 1971, para descrever o uso 
de princípios e técnicas de marketing para a promoção de uma causa, idéia ou 
comportamento social, associada ao projeto, implementação e controle de programas 
voltados para o aumento da disposição de aceitação de uma idéia ou prática social 
em um ou mais grupos de adotantes escolhidos como alvo (KOTLER E 
ZALTMAN, apud ZENONE, 2006, p. 66). 

 

A expressão que pressupõe uma nova maneira de se “fazer” marketing surgiu nos 

Estados Unidos e foi usada primeiramente por Kotler e Zaltman em 1971. Na época, os 

autores “estudavam aplicações do marketing que contribuíssem para a busca e o 

encaminhamento de soluções para as diversas questões sociais” (SCHIAVO, 2008, p. 03) No 

mesmo ano a idéia foi publicamente apresentada através do um artigo intitulado Social 

Marketing: An Approach to Planned Social Change e veiculado no Journal of Marketing. 

Através da publicação os estudiosos defendiam a tese de que o marketing social se 

caracterizava como um dos novos desenvolvimentos mais promissores e que, da sua efetiva 

aplicação, esperava-se potencializar a eficácia dos agentes sociais de mudança, no que se 

refere às alterações que se deseja provocar no meio social. Em síntese, o marketing social 

serviria para maximizar as ações das organizações do terceiro setor quando na tentativa de 

atingirem os seus objetivos, através da promoção de uma idéia, atitude ou prática social. 

A priori, antes mesmo de se ater à discussão sobre definições, faz-se relevante 

explorar uma observação concernente ao termo. No prefácio de seu livro “Marketing Social”, 

Zenone (2006) atentou para um equívoco comum quanto à aplicação da expressão que dá 

nome a sua obra. 

 

Quando uma empresa faz uso de ações sociais em conjunto com as atividades de 
marketing, normalmente utiliza-se o termo “marketing social”. Porém, 
diferentemente da forma como o termo está sendo utilizado, o marketing social não 
é uma estratégia mercadológica adotada por uma organização com o objetivo de 
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criar vínculos com a marca ou vender mais produtos/serviços. No marketing social, 
o objetivo e o resultado único da ação deveria ser apenas a sociedade. Dessa forma, 
as ações desenvolvidas pela maioria das organizações comerciais estariam fora desse 
contexto. (ZENONE, 2006) 

 

Com base no que acaba de ser mostrado, fica claro que, erroneamente, o termo 

“marketing social” é empregado quando na verdade não está sendo praticado. Assim, no caso 

descrito, cabe utilizar o termo “marketing societal” ao invés do primeiro, ou até mesmo 

“responsabilidade social”, “ética empresarial”, como também “marketing de causa social”, 

dependendo do autor tratado. 

É sabido que o marketing “tem se tornado um importante componente também 

nas estratégias de muitas instituições sem fins lucrativos” (KOTLER E ARMSTRONG, 2003, 

p. 24). Indo ao encontro de tal fato, Ikeda, Campomar e Mendonça (1997), afirmaram que, em 

termos instrumentais, o marketing ortodoxo e o social são similares. No segundo, princípios e 

técnicas do primeiro são empregados para promover uma causa. A distinção entre um e outro 

se dá a partir do momento em que se põe em destaque a realidade, a finalidade e a utilização 

dos instrumentos.  

 

Dessa forma, embora o marketing ortodoxo e o social utilizem os mesmos 
instrumentos e compartilhem o conceito de marketing vinculado a relação de trocas, 
os resultados a serem atingidos são divergentes, consequentemente as atividades de 
marketing são desenvolvidas de forma diferenciada, o que determina o sue estudo 
como disciplinas separadas. O termo marketing social surgiu com a publicação do 
artigo de Kotler e Zaltman, que abordava o uso de princípios e técnicas de marketing 
para promover uma causa, ou comportamento social. (IKEDA; CAMPOMAR; 
MENDONÇA, 1997, p.39) 

 

Seguindo a mesma linha, cabe enfatizar que há três diferenças básicas que 

permitem diferenciar o marketing de negócios do marketing social; diferenças estas que se 

revelam em termos de objetivo, resultado e produto. Naquele, também chamado de 

marketing ortodoxo, o objetivo é identificar no mercado-alvo as necessidades e desejos para 

assim, atende-los. O resultado é então o lucro. Na relação de troca realizada através dele há 

um ganho, tanto para a organização como para os consumidores. A organização lucra com o 

que oferece, com o que é produzido e comercializado por ela; os consumidores lucram com a 

satisfação das suas necessidades e desejos. Em relação ao produto, ou o que é oferecido ao 

público, têm-se objetos e bens e/ou serviços.  

Já o marketing social tem a finalidade, como já dito, de promover causas sociais e, 

para isso, utiliza-se principalmente de campanhas sociais. Ele busca provocar mudanças nas 

atitudes e comportamentos das pessoas, ou em determinado grupo apenas. Silva e Minciotti 
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(2005, p. 20) lançaram mão da mesma idéia ao afirmarem que “A meta principal do marketing 

social é resolver certos problemas sociais, e é identificado pela finalidade não comercial que 

busca alcançar”. O resultado: atender os interesses da sociedade ou de seu um público-alvo. 

Em relação ao produto de uma instituição social, tem-se a idéia social, que se torna tangível 

através de objetos e serviços. É justamente através dessa idéia social que o marketing social 

busca provocar mudanças na sociedade, ou seja, a partir da adesão de idéias sociais 

disseminadas pela instituição, e consequentemente aderidas pelas pessoas.  

Em relação ao produto e ao preço, diferentemente de como ocorre no marketing 

ortodoxo, ambos não correspondem, respectivamente, a um objeto/bem (oferecido pela 

empresa) e um valor (financeiro) pago em troca do produto. Nessa nova realidade, os dois 

elementos representam o que as duas partes envolvidas na troca podem oferecer, mesmo que 

tangíveis ou intangíveis. 

 

O marketing social é o projeto, a implementação e o controle de programas que 
procuram aumentar a aceitação de uma idéia ou prática social num grupo-alvo. 
Utilizar conceitos de segmentação de mercado, de pesquisa de consumidores, de 
configuração de idéias, de comunicações, de facilitação de incentivos e a teoria da 
troca, a fim de maximizar a reação do grupo-alvo (KOTLER apud IKEDA; 
CAMPOMAR; MENDONÇA, 1997, p.39). 

 

Isso permite afirmar que, tentando maximizar a reação dos seus grupos-alvo, o 

marketing social busca empregar ações referentes ao marketing comercial. Sob essa égide, 

pode-se entender “o conceito como uma técnica cujo objetivo é influenciar a ordem social, 

quer seja para reafirmá-la, quer seja para transformá-la” (ZENONE, 2006, p. 66). 

Um importante apontamento de distinção se faz necessário aqui: não se deve 

confundir o marketing social com o marketing de causa social. Neste, uma organização com 

fins lucrativos “adota” uma causa, revelando assim uma aparente preocupação com a 

sociedade. Todavia, na situação delineada, a sua maior preocupação é com a imagem 

organizacional, em detrimento dos problemas detectados em seu entorno social.  

Por essa razão não se deve confundir os termos nem muito menos empregá-los 

como expressões sinônimas. Fica claro que ambas as idéia representadas divergem, apesar de, 

as duas, possuírem uma direta ligação com o social. A mola motriz do marketing social é a 

sociedade, juntamente com seus problemas. Não há a menor preocupação com lucro. Já no 

marketing de causa social a empresa foca uma determinada causa e a promove, com a 

finalidade de agregar valores sociais à marca e/ou incrementar as vendas. Dessa forma, as 
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empresas geralmente atuam com ações de cidadania ou se unem a organizações sociais que 

estão vinculadas a causas sociais com grande visibilidade. 

 

O marketing de causa social pode ser definido como uma ferramenta estratégica de 
marketing e de posicionamento que associa uma empresa ou marca a uma questão 
ou causa social relevante, em benefício mútuo.  
O marketing de causa social pode ser desenvolvido por meio de uma aliança 
estratégica entre uma empresa e uma organização filantrópica ou beneficente 
comprometida com a área de interesse social definida – ou a empresa pode agir 
diretamente em benefício da “causa” adotada. (ZENONE, 2006, p. 69-70) 

  

Em síntese, ao adotarem uma causa social importante ou em destaque no 

momento as empresas revelam objetivos comerciais, como por exemplo: 

� Proteger e/ou fortalecer a imagem da organização; 

� Construir uma imagem corporativa positiva, melhorando assim sua reputação; 

� Diferenciar a organização ou a marca das demais; 

� Geração de mídia espontânea (repercussão nos meios de comunicação, 

visibilidade); 

� Atrair investidores; 

� Redução de impostos. 

 

Assim, Zenone (2006, p. 72) conclui que: 

 

Justamente por causa da aproximação do marketing comercial é que hoje o 
marketing de causa social é frequentemente encarado como uma forma de fazer uso 
do social para a promoção empresarial, com a própria ação social ou com o 
patrocínio de causas sociais.  

 

Levando em consideração o referencial teórico adotado como base de todo o 

trabalho em questão, ainda existem algumas importantes implicações sobre o marketing social 

que merecem ser enfatizadas: 

 
O marketing social não deve ser identificado ou confundido com nenhuma de suas 
partes, pois ele não ocorre quando um único anúncio com conteúdo social aparece. 
Portanto, se a Benetton leva ao ar um anúncio em nome da harmonia racial, sem 
nenhuma informação ou ação adicional, não se deve concluir que essa é uma 
instância de marketing social. Os esforços de tais empresas com e sem fins 
lucrativos – quando limitado a tais – podem ser bem mais identificados como uma 
forma de marketing de causa relacionada, propaganda institucional ou mesmo 
responsabilidade social (SILVA E MINCIOTTI, 2005, p. 20). 
 

A mesma observação aplica-se inteiramente ao marketing de idéias. Dentro 

dessa perspectiva, a campanha que será realizada como objeto do trabalho de conclusão de 
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curso ao qual esse referencial teórico se destina trata-se, portanto, de um elemento, uma 

ferramenta do marketing de idéias, que por sua vez, é a especialização de marketing utilizada 

pelo cliente: o projeto Viver Sem Drogas, do Conselho de Entorpecentes de Mossoró – RN, 

uma organização sem fins lucrativos ligada à Prefeitura Municipal de Mossoró, que visa 

minimizar o consumo de drogas por crianças e jovens na cidade. 

Sobre marketing social e marketing de idéias, distingue-se: 

 

A diferença básica entre esses dois conceitos reside na abrangência dos mesmos, 
pois enquanto o marketing social representa a perspectiva da teoria do marketing 
aplicada a organizações sem fins lucrativos e causas sociais, o marketing de idéias 
refere-se a utilização da teoria do marketing social para promover uma idéia 
específica. (IKEDA, CAMPOMAR, MENDONÇA, 1997, p.40). 

 

Dando continuidade à explanação acima, os autores apresentaram o que seria um 

conceito para marketing de idéias.  

 

Nesse contexto de mudança social, o marketing de idéias pode ser definido como o 
uso da tecnologia administrativa baseada na teoria do marketing social, para 
estabelecer a mudança social planejada, por meio do produto denominado idéia 
social, tangibilizado por objetos tangíveis ou serviços, dependendo da instituição. 
Verifica-se, assim, que o marketing de idéias serve-se da teoria desenvolvida pelos 
estudiosos do marketing social, mas com o fim específico de promover a idéia de 
mudança social planejada. (IKEDA; CAMPOMAR; MENDONÇA, 1997, p.40) 

 

Contudo, ao analisar o que foi exposto, conclui-se que o marketing social refere-

se a técnicas de marketing aplicadas a causas sociais de forma geral, enquanto o marketing de 

idéias, por proporções teóricas básicas, apresenta causas sociais nas quais o produto a ser 

oferecido passa a ser uma idéia social específica. É como se o marketing social se 

caracterizasse como uma teoria-geral, derivada por sua vez do marketing ortodoxo, e que dá 

origem a outras diversas abordagens ou aplicações específicas com o objetivo final e comum 

de promover a mudança social. É então, dentre suas variadas abordagens ou aplicações 

específicas que se localiza o marketing de idéias – ponto-chave deste trabalho.  

 

 

4.3   Os projetos sociais 

 

Atualmente é notável a atuação de inúmeras instituições que buscam, através das 

mais variadas formas, efetuar melhorias na sociedade ou ao menos amenizar graves 

problemas existentes. Elas geralmente atuam no meio social por meio da criação e 
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implementação dos conhecidos “projetos sociais”. Estes podem tanto se tratar de realizações 

do Primeiro Setor (Estado), já que possui, teoricamente, a função de gerir a sociedade; podem 

se tratar também de iniciativas do Segundo Setor (empresas privadas com fins lucrativos) ou 

apenas estar vinculados a ele; ou ainda, em terceiro lugar, podem surgir como proposta do 

Terceiro Setor (sociedade civil), visto que cada vez mais a população se organiza em torno de 

causas sociais, ambientais, culturais, ou seja, de interesse coletivo. 

Algumas vezes, na tentativa de tratar “patologias sociais”, a exemplo do 

consumo/tráfico de drogas, surgem parcerias entre os setores, como é o caso do próprio 

Conselho de Entorpecentes de Mossoró e, consequentemente, o Viver Sem Drogas, uma vez 

que, devido a sua natureza paritária, aproxima o governo (Primeiro Setor) e a sociedade civil 

organizada (Terceiro Setor).  

 

 

4.3.1   Políticas públicas e definição de projetos sociais  

 

Ao discorrerem sobre os projetos sociais, sua respectiva definição e importância, 

Stephanou, Muller e Carvalho (2003) os situaram no âmbito das políticas públicas. Para isso, 

os autores forneceram uma explicação para elas, podendo estão ser empregada aqui como 

conceito: 

 

Políticas públicas são aquelas ações continuadas no tempo, financiadas 
principalmente com recursos públicos, voltadas para o atendimento das necessidades 
coletivas. Resultam de diferentes formas de articulação entre Estado e sociedade. A 
tomada de decisão quanto à direção das ações de desenvolvimento, sua estruturação 
em programas e procedimentos específicos, bem como a dotação de recursos, é 
sancionada por intermédio de atores governamentais. Num modelo de gestão 
participativa, é desejável que estas políticas resultem de uma boa articulação da 
sociedade civil com o Estado, permitindo que a sociedade civil compartilhe não 
apenas a execução, mas, sobretudo, os espaços de tomada de decisão, atuando no 
planejamento, monitoramento e avaliação destas políticas. 

 

Os autores ainda apresentaram um desafio a ser enfrentado pelas políticas 

públicas: “assegurar uma relação de participação e boa articulação entre os setores sociais 

envolvidos nas instâncias de gestão compartilhada”. Com isso, eles expõem o caso dos 

conselhos gestores, que vêm se fazendo cada vez mais presentes em diferentes áreas das 

políticas sociais.  

A multiplicação de tal órgão no meio social emerge de uma concepção que visa 

um modelo de gestão política participativa. Atualmente na cidade de Mossoró-RN, período de 
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gestão da prefeita Fátima Rosado (2004-2008), popularmente conhecida como Fafá, existe 

inúmeros conselhos municipais, que foram criados, reativados ou reestruturados, atuando em 

áreas específicas, a exemplo do próprio Conselho de Entorpecentes.  De acordo com o site da 

organização, a Prefeitura Municipal de Mossoró, na gestão da atual prefeita, tem aberto 

grandes e importantes canais de distribuição com a sociedade, efetuando com isso o 

cumprimento do princípio de Democracia e Participação Popular. É justamente neste ponto 

onde se faz relevante ressaltar a atuação dos conselhos municipais, dentre outras entidades 

existentes.  

Continuando a percorrer o caminho traçado por Stephanou, Muller e Carvalho 

(2003), é relevante frisar que os projetos sociais formam uma unidade menor do que as 

políticas públicas e as estratégias de desenvolvimento social que elas implementam.  

 

A política pública envolve um conjunto de ações diversificadas e continuadas no 
tempo, voltadas para manter e regular a oferta de um determinado bem ou serviço, 
envolvendo entre essas ações projetos sociais específicos enquanto os projetos 
sociais, por sua vez, contribuem para a transformação de uma problemática social, a 
partir de uma ação geralmente mais localizada no tempo e focalizada em seus 
resultados.  

 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS – da Prefeitura de Juiz de 

Fora, ao situar as etapas para elaboração de projetos sociais, define o projeto social como sendo 

“um conjunto de atividades que, organizadas em ações concretas, atendem às necessidades 

sentidas e identificadas pela comunidade em um espaço de participação criado por ela própria 

ou estimulados pelo demandado” (CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) 

Perante a essa definição fica claro que os projetos sociais surgem de necessidades, 

problemas concretos pelos quais a sociedade está passando, ou apenas um grupo pertencente a 

ela. Eles são formulados a partir do desejo de alterar a realidade, constituindo-se como pontes 

entre o desejo de mudança e a realidade (ou possibilidades concretas que as pessoas têm para 

realizar essas mudanças). 

A definição apresentada pela Fundação Educar DPaschoal, através de um manual 

adquirido em seu website, apresenta bastante semelhança com a definição anterior. A 

fundação propõe que um projeto social trata-se de um “Conjunto de ações realizadas de forma 

organizada em benefício de uma comunidade, com clareza de objetivos, público-alvo, 

investimento e resultados” (FUNDAÇÃO EDUCAR DPASCHOAL). Esta mesma idéia 

encontra ressonância nas apresentadas anteriormente, e ainda fornece um detalhamento, 

completando ainda mais a definição apresentada: 
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O projeto social tem como principal objetivo fomentar e estimular os conceitos de 
responsabilidade civil e social na sociedade organizada, ou seja, na sociedade civil, 
porém vale destacar que o imediatismo não funciona quando se trata de um projeto 
social, mas sim de planejamento e estratégias para que sua execução seja eficaz e 
atinja as expectativas esperadas. (FUNDAÇÃO EDUCAR DPASCHOAL)  

 

Para Stephanou, Miller e Carvalho (2003), os projetos sociais: 

 

São ações estruturadas e intencionais, de um grupo ou organização social, que 
partem da reflexão e do diagnóstico sobre uma determinada problemática e buscam 
contribuir, em alguma medida, para ‘um outro mundo possível’.  

 

Dando continuidade à concepção formulada por eles, os projetos sociais não 

devem ser vistos como realizações isoladas, pois não são capazes de “mudar o mundo” 

sozinhos. Projetos sociais não são ilhas: devem sempre interagir, através de diversas 

modalidades de relação, com políticas e programas voltados para o desenvolvimento social. 

Tanto podem atuar na gestão e execução de políticas públicas já existentes como podem ser 

indutores de novas políticas públicas, através de sua capacidade demonstrativa de boas 

práticas sociais. 

Uma outra boa definição é a proposta por Domingos Armani: “Um projeto é uma 

ação social planejada, estruturada em objetivos, resultados e atividades, baseados em uma 

quantidade limitada de recursos (...) e de tempo” (ARMANI apud STEPHANOU, MULLER 

E CARVALHO, 2003). 

Diante das diferentes definições expostas, percebe-se que elas apresentam uma 

ligação, seja apenas encontrando ressonância, certas semelhanças, ou completando o sentido 

umas das outras.  

 

 

4.3.2   Importância dos projetos sociais 

 

“Os projetos sociais são uma importante ferramenta de ação, amplamente utilizada 

pelo Estado e pela Sociedade Civil” (STEPHANOU, MULLER e CARVALHO, 2003). 

Tentando agir como responsáveis pelos interesses coletivos, o Primeiro Setor 

formula políticas públicas e projetos sociais visando o bem da sociedade e o seu 

desenvolvimento. Assim, na ausência de uma atuação mais efetiva do Estado, quando não são 

uma realização dele, os projetos sociais surgem como alternativa para a promoção das 

alterações de cunho social consideradas necessárias, minimização dos problemas existentes, 
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fomento do bem-estar coletivo por parte de grupos específicos, seja da sociedade civil ou até 

mesmo de organizações comerciais e/ou parceria entre ambas.  

“Nos dias atuais, um complexo de problemas atinge a população afetando sua 

qualidade de vida e sua saúde social e física. Por isso, uma intervenção de forma ativa na 

sociedade faz-se necessária em todos os planos e por toda sociedade.” (FUNDAÇÃO 

EDUCAR DPASCHOAL) Isso revela perfeitamente a necessidade de intervenções no meio 

social e, com isso, demonstra a relevância dos projetos sociais para a sociedade: eles 

pretendem intervenções benéficas nela, já que implicam em um conjunto de estratégias e 

ações articuladas. 

 

A elaboração de um projeto implica em diagnosticar uma realidade social, 
identificar contextos sócio-históricos, compreender relações institucionais, grupais e 
comunitárias e, finalmente, planejar uma intervenção, considerando os limites e as 
oportunidades para a transformação social (STEPHANOU, MULLER E 
CARVALHO, 2003). 

 

A citação acima tanto revela uma linearidade de ações que, por sua vez, reforçam 

a importância dos projetos sociais, como, indiretamente, pressupõe a ligação desse tipo de 

ator social com a comunicação ou marketing social (ou de idéias, dependendo do caso 

tratado). Ora, a função do marketing social/de idéias, assim como também a de um projeto 

social, é justamente a de modificar aspectos da sociedade, tendo em vista o alcance de 

melhorias, não importando o seu nível de abrangência.  

Uma semelhança entre as citações mostradas aqui diz respeito, mais uma vez, a 

indicação à idéia de que não só o Estado (Primeiro Setor) pode tomar a iniciativa quando se 

trata da elaboração e implementação de projetos sociais, haja vista os benefícios que eles 

podem acarretar para a sociedade ou minorias e excluídos existentes nela.  

 

 

4.3.3   Importância da comunicação e do marketing para projetos sociais 

 

As estratégias de comunicação e marketing são fortes aliadas das instituições 

sociais, pois através delas as organizações conseguem chegar ao seu público-alvo, construindo 

assim uma interação, criando uma relação, onde torna mais viável o processo de mudança 

social que têm o objetivo de realizar.  

Henriques, Braga e Mafra (2008, p. 03) posicionaram estrategicamente a 

comunicação como uma ferramenta eficiente para a mobilização:  
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Se uma mudança se faz necessária é porque existem problemas que estão impedindo 
um bom funcionamento da sociedade. Mobilizar, portanto, é convocar estas 
vontades de pessoas que vivem no meio social (e optaram por um sistema político 
democrático) para que as coisas funcionem bem e para todos... 

 

Certo que o contexto de aplicação dessa concepção se mostra diferente. Os autores 

buscaram mostrar a comunicação como uma aliada das instituições de perfil social na 

tentativa de conseguirem parcerias e otimizarem o seu funcionamento. A razão da 

mobilização por meio da comunicação, no estudo realizado por eles, é fazer com que as 

pessoas tomem a iniciativa espontânea de contribuir para as causas dentro de suas 

especialidades e possibilidades; fazer com que internalizem a idéia difundida e adiram ao 

movimento ou a causa. O público-alvo aqui, diferentemente do estudo realizado pelos autores 

citados, não são as pessoas em geral, a sociedade – possíveis parceiros/voluntários -, mas sim 

crianças e adolescentes – possíveis usuários de drogas, viciados. Estas formam um grupo 

específico; grupo este o qual o projeto pretende faze-lo aderir idéias, atitudes, 

comportamentos. Mas isso não impede aqui, num contexto parcialmente distinto, a aplicação 

da concepção construída por eles, uma vez que muitos dos pontos e idéias traçados são 

perfeitamente adaptáveis a essa realidade.   

As instituições sociais, não importando a sua estrutura, vínculos e parcerias, têm o 

objetivo de provocar mudanças no meio em que atuam, solucionar ou minimizar problemas. 

Para que o seu objetivo principal ou sua tarefa se concretize, é necessário provocar a 

mobilização do seu público-alvo (grupo de pessoas o qual deseja atingir).  

Mediante e tal esclarecimento, é perfeitamente cabível afirmar que a comunicação 

e o marketing se põem como importante meio das instituições e projetos sociais alcançarem o 

seu público e, consequentemente, realizar ou provocar as mudanças que foram planejadas.  

 

As pessoas precisam, no mínimo, de informação para se mobilizarem, mas, além 
disso, precisam compartilhar um imaginário, emoções e conhecimentos sobre a 
realidade das coisas à sua volta, gerando a reflexão e o debate para a mudança 
(HENRIQUES; BRAGA; MAFRA, 2008, p. 03-04). 

 

Embasado no estudo dos autores anteriormente citados, cabe afirmar que uma 

instituição social deve agir dessa maneira na sua caminhada. É nesse momento, quando 

buscam criar um imaginário, trabalhar certos sentimentos e difundir conhecimento, que se faz 

relevante a presença da comunicação e das estratégias de marketing. Quando bem articuladas 

e planejadas elas otimizam e potencializam os esforços e os efeitos das ações, colaborando 

para a conquista de melhores resultados. 
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Na caminhada em busca da prevenção, o projeto Viver Sem Drogas, como visto 

no início desse trabalho, se concretiza por meio de oficinas palestras, pedágios, gincanas, 

torneios, ou seja, atividades educativas, culturais e lúdicas na tentativa de criar um imaginário 

“comum” na mente dos seus assistidos; imaginário esse que gira em torno do slogan “Viver 

sem drogas é muito mais emocionante”.  

 

Compreendendo o caráter aberto, dinâmico e descentralizado, desejável aos projetos 
mobilizadores, o fazer comunicativo, mais do que informar, tem por tarefa criar uma 
interação própria entre esses projetos e seus públicos, através do compartilhamento 
de sentidos e de valores. (HENRIQUES; BRAGA; MAFRA, 2008, p. 05) 

 

Não só através da informação, como também do marketing (de idéias) e suas 

ações e estratégias pensadas e elaboradas para alcançarem o melhor resultado é que o projeto 

preventivo do Conselho de Entorpecentes mostra-se um ator social de mudanças e, por isso, 

trabalha no sentido de construir uma interação própria com o seu público, através do fomento 

e valorização de determinados sentimentos. 

Lima e Vilaça (2003) mostraram uma opinião convergente à concepção que 

defende a comunicação e o marketing como instrumentos importantes para instituições que 

executam trabalhos de caráter sociais. Ambos revelam a importância daqueles ao afirmarem 

que: 

 

Portanto, a comunicação social, principalmente nas sociedades democráticos tem o 
papel de difundir tendências e integrar os cidadãos em um dado contexto. Isso acaba 
por acontecer, naturalmente, quando seus recursos são colocados à disposição do 
despertar da consciência individual e coletiva. (LIMA E VILAÇA, 2003, p. 11) 

 

Assim, a comunicação e o marketing se mostram pontos importantes a serem 

enxergados e efetivados por essas organizações, ajudando-as a exercerem a sua função dentro 

do meio social em que atuam, e a se consolidarem como verdadeiros e fortes atores sociais de 

mudanças.  
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5. O CONSELHO DE ENTORPECENTES, O VIVER SEM DROGAS E AS 

ESPECIALIZAÇÕES DO MARKETING 

 

De forma análoga às instituições do Terceiro Setor, e devido à sua natureza e 

maneira de atuar, poderia se afirma que o Viver sem Drogas emprega técnicas do marketing 

social com o intuito de atingir seus objetivos. Mas, mais especificamente, com base no que foi 

elucidado a respeito da evolução e especialização do marketing e tendo em vista o caráter 

exclusivamente preventivo do projeto, faz-se mais apropriado a utilização do termo marketing 

de idéias para caracterizar o conjunto de ações e estratégias utilizadas por ele, mesmo que 

inconscientemente, já que a diferença entre ambas as concepções se revela apenas no nível de 

abrangência que cada uma possui.  

Em relação a essa minuciosa distinção, e ainda ressaltando a diferença entre o 

marketing ortodoxo e social, juntamente com os variados campos de aplicação para o 

segundo, Ikeda, Campomar e Mendonça (1997, p. 40) revelaram: 

 

Essa diferenciação não tem sido exposta de maneira clara na literatura, pois aborda-
se a idéia de  social como um dos componentes do produto do marketing social. 
Entretanto, a abordagem da promoção de uma idéia social deve ser vista por uma 
perspectiva própria, tendo em vista que o marketing social deve servir de base 
teórica para uma série de outras abordagens, tais como: marketing de serviços 
sociais, marketing público, marketing de tecnologia, marketing de organizações 
sociais e o próprio marketing de idéias. Assim, verifica-se que o marketing social 
representa um campo teórico distinto do marketing ortodoxo, originando diversas 
abordagens, todas com a mesma finalidade de promover a mudança social planejada. 

 

De fato, o Conselho de Entorpecentes emprega o marketing social, uma vez que 

coordena e articula os eixos de (1) prevenção, (2) tratamento e (3) repressão. Já o Viver Sem 

Drogas, por efetivar-se exclusivamente em torno do eixo da prevenção, ou em linha geral, do 

slogan que prega que “viver sem drogas é muito mais emocionante”, se enquadra dentro da 

perspectiva do marketing de idéias. Em suma, no combate ao consumo primário de drogas na 

cidade de Mossoró, o projeto ilustra de maneira bastante adequada a teoria do marketing de 

idéias.   

Ao analisar como as mudanças sociais poderiam ocorrer com base no marketing 

de idéias, os mesmos autores constataram que “Para propor a mudança social o agente de 

mudanças deve desenvolver uma série de métodos e técnicas para influenciar os adotantes 

escolhidos, ou seja, o agente deve delinear uma estratégia de mudanças...” (IKEDA; 

CAMPOMAR; MENDONÇA, 1997, p. 41) 
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Assim, através de alguns métodos e técnicas, que nem sempre se encontram tão 

bem articulados, como a pesquisa, merchandising, propaganda e veiculação de spots e 

matérias jornalísticas que divulgam suas realizações e méritos alcançados, apoiadas nas as 

atividades características de natureza educativa e lúdica, que o Viver Sem Drogas busca 

conscientizar o seu público a respeito dos malefícios causados pelo consumo de drogas em 

todos os seus níveis e, consequentemente, tenta diminuir o número de usuários primários, ou 

seja, os possíveis usuários contínuos, dependentes.  

Dentre umas das tais técnicas ou métodos também utilizada pelo projeto 

preventivo do Conselho de Entorpecentes estão as campanhas sociais. Na verdade, uma 

campanha, prezando por uma coerência, já engloba diferentes ações, estratégias, todas 

voltadas para um objetivo comum. 

 

As campanhas sociais são desencadeadas com o objetivo de solucionar os inúmeros 
problemas sociais, com os quais se defronta a humanidade. Problemas tais como 
desnutrição, combate ao consumo de drogas ou combate ao desperdício de energia 
elétrica. O objetivo básico, portanto, de uma campanha social é a mudança de 
atitude e o comportamento do público-alvo (IKEDA; CAMPOMAR; MENDONÇA, 
1997, p. 40) 

 

Mediante a tal constatação, pode-se afirmar que um agente social de mudanças, 

seja ele uma instituição ou apenas um projeto, se encontra intrinsecamente ligada à 

necessidade de se trabalhar o marketing ou a comunicação de forma articulada. Por 

intermédio de uma campanha e outras estratégias de marketing é que o agente de mudanças, 

no caso o Conselho de Entorpecentes através do Viver Sem Drogas, busca atingir o seu 

público, pretendendo com isso alterações nas suas concepções, valores, hábitos, 

comportamento etc.  

Certo que o projeto social em questão, visto a sua pouca idade, apenas apresenta 

em seu histórico de comunicação a realização de duas campanhas. Independentemente da 

quantidade de campanhas realizadas, já que se deve levar em consideração a escassez de 

recursos direcionados para o a manutenção do projeto como um todo, a direção do Conselho 

de Entorpecentes (responsável também pelo projeto) mostrou-se interessada em dar 

continuidade ao processo, com campanhas anti-drogas anuais, revelando assim uma 

assimilação da importância da comunicação/marketing no combate às drogas, pelo menos na 

gestão da Senhora Cláudia Regina, presidente do conselho no período em que o mesmo 

tornou-se o cliente para fins deste trabalho (dezembro de 2007).   
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6  SITUANDO O CONSELHO DE ENTORPECENTES E O VIVER SEM DROGAS 

NO ÂMBITO DOS SETORES SOCIAIS 

 

Pode-se perceber facilmente a existência e atuação de diferentes tipos de 

organizações na sociedade e, por isso, uma classificação se faz necessária com o intuito de 

diferenciá-las. As organizações são então enquadradas em categorias de acordo com o setor 

social a qual pertencem.  Assim, a sociedade como um todo é dividida em 3 setores 

específicos. 

Lima e Vilaça (2003, p. 03) sintetizam a definição de cada um. De acordo com 

eles, a classificação se dá da seguinte forma: 

� Primeiro Setor: formado pelo Estado e organizações públicas e com objetivos 

públicos; 

� Segundo Setor: constitui o mercado e as organizações privadas e com fins 

privados, mais popularmente conceituadas de organizações privadas com fins 

lucrativos; 

� Terceiro Setor: corresponde à sociedade civil e organizações privadas com fins 

públicos, mais conhecidas como organizações não-governamentais sem fins 

lucrativos.  

 

Apesar de desenvolver atividades ao mesmo tempo não-lucrativas e que visam o 

bem público, o Conselho de entorpecentes não pode ser perfeitamente enquadrado como uma 

instituição do Terceiro Setor. O mesmo constitui um órgão ligado à Prefeitura Municipal de 

Mossoró, que é responsável pelo repasse de verba necessário ao seu funcionamento.  

Como conselho de direito, o Conselho de Entorpecentes de Mossoró se caracteriza 

como um órgão fiscalizador de políticas públicas, e possui a peculiaridade de aproximar o 

governo (Primeiro Setor) e sociedade civil organizada (Terceiro Setor). Mesmo sendo uma 

idealização do governo local e funcionando com recursos alocados no Orçamento Municipal 

(direito esse resguardado por lei), a entidade também não pode ser enquadrada como uma 

organização governamental, justamente por se efetivar por meio de parcerias com instituições 

não-governamentais e privadas.  

Zenone (2006, p. 33) explicitou um contexto (na verdade, o atual contexto), 

marcado pela atuação de organizações com fins lucrativos realizando atividades sociais, antes 

pertencentes ao Estado, e ainda citou as ONGs, um tipo de organização não-governamental e 
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com fins públicos que, na ausência de uma efetiva ação daquele, surge como alternativa de 

provocar mudanças sociais e promover o bem-estar da coletividade: 

 

Se de um lado a sociedade tem uma grande demanda por ações sociais, de outro há o 
Estado e seus escassos recursos para supri-las. Mesmo sem fins lucrativos, as ONGs 
não conseguem cobrir o espaço deixado pelo Estado. 
Para compensar a falta de recursos do Estado, um outro elemento financiador, como 
o desenvolvido anteriormente, são as organizações que visam ao lucro, tratadas 
como empresas comerciais que, com o crescimento e importância do tema social e a 
pressão exercida pelo mercado por empresas socialmente corretas, vêm aumentando 
seu interesse pelas causas sociais. 
Se por uma lado o Estado progressivamente se retira de sua posição de propiciador 
do bem-estar e realizador de políticas de cunho social, deixando as populações mais 
carentes à própria sorte, por outro, as empresas passam a perceber que são, em parte, 
responsáveis pela situação de exclusão e injustiça social.  
Essa interação entre os três importantes setores da sociedade em relação às questões 
sociais, principalmente na última década, vem gerando certa indefinição nos limites 
de ação, pois cada um dos três setores assimilou algumas das características do 
outro. Essa indefinição provoca certa confusão e “guerra por território”, mas 
também cria novas oportunidades e expectativas. (ZENONE, 2006, p.33) 

 

A citação transposta atesta a presença de outros atores sociais que não o Estado 

exercendo uma função que antes lhe cabia: as organizações do Segundo Setor e do Terceiro 

Setor. 

O afastamento do Estado em relação a determinados problemas do âmbito social 

impulsionou a emergência de novas formas de implementação e avalidação de práticas de 

intervenção social, como é o caso das ONGs, fundações etc. Zenone (2006, p. 29) afirmou 

que “Esse distanciamento vem reforçando a importância de uma sociedade ativa e organizada 

(automobilização) para cobrir o espaço deixado pelo Estado”. O mesmo autor ainda 

contemplou a atuação das empresas lucrativas nesse campo:  

 

Mas talvez, o fenômeno mais importante seja o novo papel assumido pelas 
empresas. Refletindo a insatisfação social das pessoas que as integram e dirigem, as 
empresas estão apoiando cada vez mais o desenvolvimento de projetos sociais. 
(ZENONE, 2006, p. 30) 

 

Outros estudiosos também discorreram sobre o assunto, como Stephanou, Muller 

e Carvalho (2003): 

 

Ao mesmo tempo em que a Sociedade Civil, com sua heterogeneidade, vem se 
fortalecendo e desenvolvendo novas formas de organizações (não-governamentais, 
redes, entre outras), ela se converte em protagonista da ação social. Isto quer dizer 
que vem atuando de forma direta nas questões sociais e também participando 
ativamente na elaboração de políticas públicas.   
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Isso tudo suscitou uma séries de discussões que põem em questão as funções do 

Estado, da própria sociedade civil e até mesmo das empresas privadas com fins lucrativos 

para com os inúmeros problemas da sociedade e manutenção do bem-estar da coletividade.   

Segundo o Conselho Federal de Assistência Social – CFAS (1979, p. 14). -, “A 

educação, saúde e saneamento, nutrição e alimentação, habitação, serviços urbanos e 

assistência social, formam o conjunto dos direitos sociais básicos cujo atendimento é 

reconhecido como responsabilidade do poder público”. Essa afirmação remete à teoria que 

prega o Estado como sendo o responsável pelo bem-estar coletivo e pela promoção dos 

interesses públicos. Drucker (1966, p. 164) (apud Vieira, 2001, p. 02) afirmou que embora a 

maioria das pessoas veja o Estado dessa forma, em especial nos países desenvolvidos do 

Ocidente, provavelmente elas não acreditam plenamente nessa idéia.  

Encontrando respaldo na análise do contexto realizado por Zenone (2006), Lima e 

Vilaça (2003, p. 01) revelam que: 

 

Hoje, a participação da sociedade civil na esfera pública divide com o Estado e o 
mercado a responsabilidade pela melhoria da qualidade de vida das mais variadas 
formas e intensidade. Dessa forma, o voluntarismo e os movimentos sociais que 
trabalham pela minimização da pobreza e das desigualdades sociais não são 
novidades no mundo moderno e muito menos devem ser reconhecidos como um 
fenômeno do final do século XX. 

 

Detalhando ainda mais essa questão os mesmos autores continuaram: 

 

Desde a década de 70, então, têm crescido progressivamente os espaço de 
participação da sociedade, através de conselhos, debates, associações comunitárias, 
orçamentos participativos, órgãos de defesa, além de uma infinidade de outros 
mecanismos que colocam em evidência e apresentam respostas para os graves 
problemas sociais evidentes no cenário brasileiro.  (LIMA; VILAÇA, 2003, p. 02) 

 

Todavia, apesar do ceticismo em relação a tal teoria, o governo, em nível 

municipal, ao criar o Conselho de Entorpecentes de Mossoró, atua como gerenciador dos 

problemas sociais ao passo que, assim, revela uma preocupação com a situação da sociedade, 

com os problemas desencadeados pelo consumo de drogas e toma uma atitude com vista a 

minimizá-los.  

Ao constatarem a presença de formas alternativas de implementação de políticas 

sociais, Stephanou, Muller e Carvalho (2003) apontaram para um fenômeno de 

descentralização das ações de cunho social: 
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Em outras palavras, houve uma democratização em aspectos fundamentais da 
intervenção do Estado na sociedade, tais como eleições livres e diretas, 
descentralização, formação de mecanismos mais amplos de comunicação e de 
controle social, implementação de instrumentos de governança com maior 
visibilidade, além de novas formas de participação na elaboração dos orçamentos e 
das políticas públicas. Estamos falando de orçamentos participativos, conselhos de 
direitos, elaboração de estatutos de cidadania, fóruns, entre outras formas de 
democratização das atividades do Estado. (STEPHANOU, MULLER, 
CARVALHO, 2003) 

  

A criação do órgão nomeado de Conselho de Entorpecentes de Mossoró, um 

conselho de direito voltado especificamente para o problema das drogas e drogadição na 

cidade, reflete tal fenômeno. Os teóricos citados anteriormente ainda abordam 

especificamente a questão da criação dos conselhos: 

 

O desafio das políticas públicas é assegurar uma relação de participação e boa 
articulação entre os setores sociais envolvidos nas instâncias de gestão 
compartilhada. Este é o caso dos conselhos gestores que vêm se estabelecendo em 
várias áreas das políticas sociais tendo como finalidade um modelo de gestão 
participativa.  (STEPHANOU, MULLER, CARVALHO, 2003) 

 

Como já foi dito anteriormente, o Conselho de Entorpecentes é um gestor de 

políticas públicas. Assim sendo, o órgão revela uma descentralização política do 

assistencialismo público, já que engloba o Primeiro e Terceiro Setor no combates às drogas, 

sem falar nas parcerias com empresas de caráter comercial, lucrativo (Segundo Setor). 

O conselho resguarda uma natureza paritária, o que possibilita, ou pelo menos 

deveria, a presença da sociedade civil (através de representantes) nas tomadas de decisões do 

seu campo de atuação. 

Por conseqüência, o projeto Viver Sem Drogas, já que é uma realização do 

conselho, tem nele refletido os aspectos acima averiguados.  “Atualmente, um amplo conjunto 

de organizações sociais consegue uma melhor articulação entre si e com o Estado no 

desenvolvimento de agendas de ação conjunta” (STEPHANOU; MULLER; CARVALHO, 

2003). O Conselho de Entorpecentes de Mossoró juntamente com o Viver Sem Drogas 

ilustram adequadamente essa realidade, onde “se configura um novo quadro de relações entre 

o Estado e a Sociedade Civil”. (STEPHANOU; MULLER; CARVALHO, 2003) 
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7   O VIVER SEM DROGAS E OS NÍVEIS DE PREVENÇÃO 

 

Na tentativa de realizar a prevenção, ou melhor dizendo, uma intervenção que 

consiga provocar a diminuição do número de usuários de drogas, alguns enfoques de 

diferentes natureza são tomados como base para a criação das campanhas anti-drogas. 

 

No que diz respeito às possíveis intervenções nesse cenário, embora o enfoque 
repressivo tenha recebido destaque nas últimas décadas, estudos têm apontado as 
limitações desse tipo de intervenção, enfatizando a necessidade de medidas 
preventivas complementares (NOTO E GALDURÓZ, 1999). 

 

A citação acima revela a importância das ações/políticas públicas de cunho 

preventivo na sociedade, e acaba por afirmar assim, que a repressão por si só, ou seja, a 

repressão senão exercida com o auxílio de outras ações conjuntas, não é capaz de instaurar 

significativas melhorias quando se trata dos problemas desencadeados pelas drogas no meio 

social. 

Para os estudiosos, com base na Organização Mundial da Saúde – OMS - (1992), 

as ações preventivas ao uso de drogas podem estar situadas em diferentes níveis: 

� Prevenção Primária: quando procuram evitar ocorrências de novos casos de 

uso abusivo de drogas ou um primeiro uso.  

 

Esse tipo de intervenção pode ser realizada dentro de diferentes enfoques, sendo a 
divulgação de informações o mais conhecido. Dentro dos modelos informativos, 
destacam-se duas vertentes principais: o modelo baseado no amedrontamento 
(divulgação apenas dos prejuízos causados pelas drogas), que é atualmente 
considerado inadequado, embora já tenha sido muito utilizado em passado recente; e 
o modelo baseado na informação científica não tendenciosa (informação geral e 
isenta sobre as drogas), que vem sendo muito utilizado ao longo dos últimos anos. 
(NOTO E GALDURÓZ, 1999) 

 

� Prevenção Secundária: procuram evitar possíveis complicações para as 

pessoas que consomem drogas ocasionalmente e apresentam um nível relativo 

baixo de problemas. Atua sensibilizando o público-alvo a respeito dos riscos a 

fim de favorecer a mudança de comportamento através do aprendizado; 

 

� Prevenção Terciária: quando a partir de um problema já instaurado, tentam 

evitar prejuízos adicionais e reintegrar na sociedade os usuários com problemas 

sérios. Envolve a identificação e o cuidado de casos emergenciais, como 

síndrome de abstinência, tentativas de suicídio e overdoses. As ações desse 
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nível se misturam com as ações inerentes ao eixo de tratamento dos viciados 

que procuram a recuperação. 

 

� Redução de danos secundários ao uso indevido de drogas: buscam reduzir 

os efeitos negativos decorrentes do consumo de drogas, tanto para o próprio 

usuário como para a sociedade.  

 

Dessa forma, as políticas de redução de danos reconhecem que as pessoas usam e 
muitas delas continuarão usando drogas, independentemente das intervenções 
convencionais, que em geral apresentam baixa efetividade (NOTO E GALDURÓZ, 
1999). 

 

Essa estratégia recebeu maior atenção a partir da constatação da influência do 

consumo de drogas na transmissão de doenças como HIV e hepatite. 

Com base no que foi apresentado, cabe situar o trabalho realizado e apresentado 

aqui como pertencente ao primeiro nível, já que ele se concretiza como o campo de atuação 

do projeto o qual a campanha se destina.  

Mesmo o Viver Sem Drogas estando enquadrado como um projeto de Prevenção 

Primária, ele diverge das diferentes vertentes pelas quais o nível preventivo em questão se 

efetiva. Nesse contexto, tendo em vista a metodologia, filosofia e maneira de atuar do projeto 

(já elucidados no início deste trabalho), percebe-se a emergência de uma nova forma de 

exercer a Prevenção Primária. Noto e Galduróz (1999) atentaram para o fato e declararam: 

 

No entanto, existem outros modelos mais recentes de prevenção primária, cuja 
efetividade ainda não pode ser avaliada adequadamente. Nesse conjunto se incluem 
modelos que buscam fortalecer atitudes saudáveis e/ou a oferta de alternativas 
esportivas/culturais (NOTO E GALDURÓZ, 1999). 

 

Quando discorreram sobre a Prevenção Primária, os autores constataram que a 

informação, apesar de fundamental nesse contexto, quando é aplicada isoladamente pode não 

alcançar sucesso enquanto medida preventiva. Mesmo sendo capaz de mudar conceitos e 

exercer certa influência sobre as pessoas, a mera difusão de informação não implica 

necessariamente em mudança de comportamento. Por isso se faz tão necessário uma 

comunicação e estratégias de marketing articuladas e em conformidade com as atividades e a 

metodologia do projeto, no caso do Viver Sem Drogas, com as suas ações características (os 

eventos de natureza lúdica, cultural, educativa).  
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Enfatizando novamente a relevância da prevenção, os mesmos estudiosos fizeram 

um apontamento importante em relação a ela:  

 

Dessa maneira, torna-se essencial o desenvolvimento de intervenções 
complementares, voltadas para a prevenção, incluindo trabalhos direcionados para 
os demais aspectos que envolvem o uso de drogas, ou seja, o indivíduo e o meio 
social em que se encontra (NOTO E GALDURÓZ, 1999). 

 

O Viver Sem Drogas caminha justamente nessa direção, ao passo que elimina da 

sua metodologia/filosofia enfoques proibitivos, repressivos e o amedrontamento e opta, em 

contrapartida, por um modelo informativo, aliado a uma ideologia de auto-valorização. Esta, 

por sua vez, tem como base a idéia de protagonismo juvenil. A ideologia adotada pelo projeto 

tem o intuído de conscientizar as crianças e jovens sobre a os benefícios de uma vida 

saudável, longe das drogas. Com isso, as atividades, assim como a comunicação e as 

estratégias de marketing, são planejadas objetivando o fomento do sentimento de confiança, 

de amor próprio, na tentativa de formar cidadãos críticos, responsáveis, capazes de discernir a 

respeito das drogas e de optar pelas escolhas certas, ou em outras palavras, indivíduos 

protagonistas, atores principais de suas próprias vidas. 
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8   BRIEFING 

 
Após a escolha do cliente – projeto Viver Sem Drogas, do Conselho de 

Entorpecentes de Mossoró – a atendimento da agência estabeleceu o contato necessário para o 

recolhimento das informações e construção do briefing.  

Segundo Corrêa (2004, p. 122), o termo é empregado pelas agências de 

publicidade para “significar o conjunto de dados fornecidos pelo anunciante para orientar a 

sua agência na elaboração de um trabalho de propaganda, promoção de vendas ou relações 

públicas”. 

Dando continuidade à explicação, o autor continuou:  

 

Naturalmente essa palavra se popularizou, sendo empregada indistintamente pelos 
diversos setores da propaganda para designar um pedido de trabalho. Assim, 
costuma-se passar o briefing para a criação, o briefing para a mídia ou o briefing 
para o fotógrafo, com o intuito de orientar o trabalho com base em informações. 
(CORRÊA, 2004, p. 122) 

 

A agência tomou como fonte o modelo de briefing idealizado por Corrêa (2004), 

realizando com isso as alterações necessárias durante a sua construção. Visto a natureza não 

comercial ou mercadológica do projeto Viver Sem Drogas, alguns pontos que 

caracteristicamente fazem parte da composição do documento foram considerados 

desnecessário ou inadequados ao caso, sendo, por isso, eliminados do corpo do texto. 

 

 

8.1   Modelo de Briefing 

 

Cliente: Projeto Viver Sem Drogas 

Produto/Serviço: Prevenção ao uso de Entorpecentes. 

 

8.1.1   Situação de Mercado 

 

� O projeto foi fundado em janeiro de 2007 e teve como o objetivo atender ao eixo da 

prevenção ao uso de entorpecentes na cidade de Mossoró, tendo como público-alvo 

crianças e adolescentes. 

� O Viver Sem Drogas possui menos de dois anos de existência. 
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� Por se tratar de um projeto fundado recentemente, encontra-se ainda em estado de 

reconhecimento por parte da população e ampliação das suas ações, ou seja, em fase de 

crescimento. 

� Apesar da pouca idade, o projeto chamou atenção do Fundo das Nações Unidas – Unicef -, 

e teve o seu reconhecimento. Em 2007, a cidade de Mossoró recebeu do órgão o selo 

“Município Aprovado”, um estímulo à elaboração e execução de políticas públicas 

voltadas para a infância e adolescência nos estados do Semi-árido brasileiro. Um dos 

motivos que cooperou para o recebimento do selo foi a criação e concretização do projeto 

Viver Sem Drogas. 

� A Inter TV Cabugi também reconheceu o Viver Sem Drogas, juntamente com outros dois 

projetos sociais (Natal e Macaíba) como as melhores iniciativas de projetos de 

desenvolvimento social no Rio Grande do Norte. 

� É o único projeto especializado em prevenção às drogas da cidade e no Rio Grande do 

Norte. Segundo o próprio Conselho de Entorpecentes, quando no momento de 

desenvolvimento do projeto, o órgão realizou uma pesquisa ampla e constatou a existência 

de projetos com essas características apenas nos estados do Rio Grande do Sul e São Paulo. 

Detectou-se nos outros estados somente a existência de projetos que se baseiam na 

assistência e tratamento de dependentes. 

 

8.1.2 Dados do Produto ou Serviço 

 

O projeto Viver Sem Drogas: 

� Trata-se de uma realização do Conselho de Entorpecentes de Mossoró, e por isso está 

subordinado a ele. 

� Surgiu exclusivamente para potencializar o eixo da prevenção junto a um público 

específico, onde a propensão ao envolvimento com as drogas e o tráfico é maior. 

� Seu objetivo geral é a diminuição do consumo de drogas na cidade, tendo a educação como 

eixo político e pedagógico. 

� Apesar de suas ações serem mais voltadas para um público-alvo determinado, algumas 

ações são dirigidas às famílias dos jovens e crianças assistidas pelo projeto, assim como a 

sociedade em geral, sem distinções. 

� Conta com o apoio da comunidade escolar (age em conjunto com as escolas da rede 

pública de ensino). 
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� As suas ações são norteadas por meio da reflexão, conscientização e investimento nas 

potencialidades dos jovens e crianças. 

� Organiza atividades de cunho educativo, cultural, esportivo e lúdico junto ao seu público-

alvo, como palestras, oficinas, rodas de conversas, torneios esportivos, apresentações de 

dança, música e teatro etc. 

� Realiza eventos de abrangência significativa e com repercussão na mídia local, como a 

própria blitz, a Semana de Combate às Drogas (onde expões as metas alcançadas, 

propostas futuras etc.) e o lançamento das campanhas, a exemplo de como ocorreu da 

última vez (apresentação das peças desenvolvidas pelos alunos de Publicidade e 

Propaganda do curso de Comunicação Social da UERN). 

� Utiliza enfoques positivos e otimistas como guia das suas ações como, por exemplo, a 

promoção de hábitos saudáveis e da valorização da vida, sentimentos de auto-valorização, 

amor próprio e o protagonismo juvenil etc. 

�  Até este ano (2008), apenas duas campanhas foram realizadas e difundidas. 

 

 

8.1.3   Comparação do produto/serviço X concorrência 

 

Por se tratar de um projeto de cunho social, voltado para a promoção de uma idéia 

específica, não cabe falar aqui em concorrência. 

Como o agente trata-se de um agente social de mudanças, não há como aplicar 

nesse âmbito as noções mercadológicas de concorrência. O fato de um jovem ser assistido 

pelo projeto não impede que o mesmo também faça parte de um outro projeto, ONG ou 

fundação de natureza social ou filantrópica.   

 

 

8.1.4   Objetivos de marketing 

 

O Viver Sem Drogas não se trata de uma ação temporária do Conselho de 

Entorpecentes, com data previamente definida para ser finalizado. Assim sendo, o projeto 

busca manter-se sempre atuante na cidade como agente social de mudanças, realizando assim 

o seu trabalho de conscientização, mobilização e prevenção, e buscando sempre atingir o 

objetivo impulsionador de sua existência: a diminuição do consumo de entorpecentes na 

cidade e os malefícios que o mesmo acarreta.  
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Outros objetivos de marketing são: 

� Potencializar cada vez mais a sua atuação; 

� Ampliar a meta (número) de jovens e crianças assistidos; 

� Atingir outros públicos além da faixa etária considerada como público-alvo, 

como também alunos da rede privada e familiares dos assistidos pelo projeto; 

� Ganhar mais visibilidade e obter com isso o reconhecimento da sociedade 

mossoroense.  

 

 

8.1.5   Posicionamento 

 

O Projeto possui menos de 2 anos de existência, o que implica dizer que se 

encontra em fase de crescimento. Sua atuação está, gradativamente, tomando proporções cada 

vez maiores. A direção do Conselho de Entorpecentes vislumbra a possibilidade de aumentar 

o número de jovens e crianças que pretende atingir diretamente, como também outros 

públicos os quais pretende contemplar com suas campanhas preventivas.  

Há a necessidade, portanto, do Viver Sem Droga ser reconhecido como projeto 

competente, responsável por executar o eixo da prevenção na cidade de Mossoró e ser 

percebido como uma autoridade no seu campo de atuação. 

 

 

8.1.6   Público-alvo e localização 

 

O público-alvo das ações diretas e atuações mais incisivas do projeto, trata-se de 

indivíduos com faixa etária posicionada entre 10 e 21 anos de idade das comunidades mais 

carentes da cidade e rede pública de ensino.  

Segundo a direção do Conselho de Entorpecentes, esse público é considerado a 

faixa etária de risco. O órgão detectou que jovens e crianças com essa idade estão mais 

propensos e vulneráveis ao consumo de drogas ou envolvimento com o tráfico. Dessa forma, 

a constatação revela a extrema necessidade de atenção e ações mais direcionadas a eles. 

Apesar de um público-alvo delimitado, o projeto não se volta exclusivamente para 

tal. A prevenção é um trabalho relevante a ser executado e difundido em todos os setores da 

sociedade, afinal de contas, apesar de mais intensos, a drogadição e o tráfico não são 

problemas presentes apenas nos bairros mais carentes e nas escolas públicas da cidade.  
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A realização das blitz educativas e do Momento Viver Sem Drogas – espaço nas 

rádios onde são veiculados os spots produzidos pelo projeto, em parceria com a habilitação de 

Radialismo do curso de Comunicação Social da UERN -, demonstram a atenção do Viver 

Sem Drogas para a sociedade em geral.  

Com tudo isso, além da faixa etária de risco, a sociedade mossoroense também é 

considerada como público, mesmo que de forma indireta. A campanha a ser trabalhada 

buscará expandir a prevenção para além dos limites das escolas públicas e bairros mais 

carentes, assim como a própria atuação do projeto, que visa atingir as escolas da rede privada 

e outros grupos/setores. 

 

 

8.1.7 Qual problema que a comunicação tem que resolver? 

 

Segundo foi relatado em reunião pela direção do Conselho de Entorpecentes, o 

tráfico e a drogadição atingiram grandes dimensões na cidade de Mossoró, e suas 

conseqüências negativas são inúmeras e perceptíveis. 

Como uma ferramenta do marketing de idéias, uma campanha dessa natureza 

busca provocar mudanças nos hábitos ou comportamentos dos indivíduos através da 

promoção de uma idéia específica.  

Considerando o marketing social e o marketing de idéias como objetivados em 

resolver certos problemas sociais, a comunicação buscará cooperar com o trabalho 

característico do Viver Sem Drogas – a prevenção -, na tentativa de diminuir o consumo de 

drogas na cidade. 

Em síntese, a campanha buscará aumentar a disposição de aceitação de uma idéia 

ou prática social, neste caso, todo aquele conteúdo simbólico (idéias, costumes, concepções) 

trabalhado pelo projeto na efetivação de suas ações.  

Por se tratar de um projeto recente, a existência do Viver Sem Drogas, assim 

como a do próprio Conselho de Entorpecentes ainda é desconhecida por muitos. Por esse 

motivo, a agência considerou o fato como sendo um problema secundário ao qual a 

comunicação deverá se voltar. Dessa forma, a campanha buscará trazer notoriedade para a 

marca e firmar o projeto como um agente atuante na sociedade local.  

  

8.1.8   Objetivos de Comunicação 
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� Contribuir para o trabalho preventivo do Viver Sem Drogas. 

� Trabalhar o sentimento de auto-valorização do indivíduo e a conscientização 

quanto os malefícios da droga. 

� Mobilizar os jovens e crianças a fim de fazê-los prezar pela valorização de uma 

vida saudável e livre de entorpecentes. 

� Chamar a atenção da sociedade para a existência de entidades locais 

responsáveis por fiscalizar a implementação de políticas públicas na área de 

drogas e drogadição (Conselho de Entorpecentes) e por executar a prevenção 

ao uso de entorpecentes (projeto Viver Sem Drogas). 

� Atingir o público-alvo determinado, além de outros públicos existentes na 

sociedade.  

 

 

8.1.9   Tom da campanha 

 

Em reunião com a agência, o cliente frisou que seria inadequado a utilização de 

enfoques impositores ou amedrontadores, como também aqueles em que se empregasse 

referencias ao uso das drogas, mesmo que como forma de ilustrar os seus malefícios. Assim, 

presença de imagens de drogas ou indivíduos consumindo-as foi eliminado de questão. 

Todas essas abordagens gerariam incompatibilidade e incoerência com a filosofia 

e metodologia empregadas pelo Viver Sem Drogas na execução de suas atividades. 

Para a campanha, a direção do projeto solicitou que se trabalhasse um enfoque 

otimista, positivo e alegre, que fizesse alusão à desnecessidade do uso de drogas e que, acima 

de tudo, promovesse a valorização da vida, da mesma forma como nas campanhas realizadas 

anteriormente. 

 

 

8.1.10   Obrigatoriedade de comunicação 

 

Além da conservação do mesmo tom de campanha utilizado nas campanhas 

preventivas anteriores, novamente a direção fez algumas exigências, dessa vez em torno de 

aspectos gráficos das peças e da logomarca do projeto. 

Em sua última campanha, destinada ao mês de janeiro – período de veraneio e 

férias escolares –, e realizada pelos alunos de publicidade e propaganda da UERN, tons de 
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amarelo foram usados nas peças para fazer alusão a tal período. A predominância da cor 

obteve o total agrado da direção do conselho, dos conselheiros e parceiros do Viver Sem 

Drogas.  

A forma gráfica como o título – a frase Viver sem drogas é muito mais 

emocionante – estava disposto nas peças (tipologia, cores, direção, estilização) também 

obteve grande aceitabilidade, principalmente por parte da presidente do conselho.  

Com tudo isso, o cliente solicitou a permanência da forma gráfica utilizada para o 

título como logomarca do projeto, antes inexistente. Assim todas as peças deveriam ser 

assinadas com essa logomarca e a logomarca do Conselho de Entorpecentes. 

 

 
Imagem 6   Logomarca do projeto e logomarca do conselho, respectivamente. 

 

 Em relação às cores empregadas na composição das peças, a presidente do 

órgão frisou o desejo de predominância do amarelo, por considerá-lo alegre, jovial, motivador 

e, por isso, bastante apropriado. O emprego de tal cor também faria com a que a campanha 

não se desligue totalmente da última que fora realizada, segundo ela. 

 

 

8.1.11   Verba de comunicação 

 

O cliente não disponibiliza de verba pré-determinada para o financiamento da 

campanha. A verba repassada pela prefeitura é insuficiente para a manutenção do conselho e 

realização de campanhas preventivas. 

O Banco do Brasil, como um dos principais parceiros, se dispõe a financiar a 

produção de materiais quando solicitados pela direção do órgão, mas isso não implica a 

confecção de todas as peças sugeridas. O fato é que, por si só, o projeto Viver sem Drogas não 

possui liquidez para tal.   
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Tendo em vista essa realidade, a agência sugeriu um número de peças considerado 

apropriado: nem muito reduzido, para não minimizar as possibilidades de escolha; nem 

exagerado, a fim de evitar um provável desperdício. De acordo com a disponibilidade e as 

possibilidades, segundo foi informado à agencia, as peças serão confeccionadas e veiculadas 

como fazendo parte de uma campanha.  

 

 

8.1.12   Cronograma 

 

ETAPAS 
 
  

DATA  

MAI 
(2008) 

JUL 
(2008) 

AGO 
(2008) 

SET 
(2008) 

FEV 
(2009) 

01-15 16-31 01-15 16-31 01-15 16-31 01-15 16-30 01-15 16-28 
Apresentação do briefing X                   
Apresentação da campanha     X               
Reunião de pré-produção       X             
Entrega das artes finais           X         
Apresentação dos custos e 
negociação de mídia             X       
Entrega dos materiais a serem 
veiculados                 X   
Início da veiculação                   X 
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9   PLANEJAMENTO ESTRÁTEGICO 

 

A bibliografia que trata de planejamento estratégico geralmente se volta para fins 

comerciais, ou seja, têm como base de sua execução organizações que visam lucro. 

Consequentemente, para a construção deste trabalho fez-se necessário a realização de algumas 

alterações na estrutura de concepção do planejamento estratégico encontrado nas fontes 

pesquisadas.  

Visto a natureza social do projeto Viver Sem Drogas, a ausência da finalidade 

lucrativa, assim como outras inúmeras singularidades já exploradas anteriormente no corpo 

deste trabalho, as etapas do planejamento que será exposto mais adiante divergem, em sua 

totalidade, das etapas que possivelmente comporiam o corpo de um planejamento destinado a 

uma organização com fins comerciais.  

Dessa forma, é notável a ausência de etapas ou a presença de adaptações. Quando 

foram consideradas inapropriadas, desnecessárias ou incabíveis, ou ainda, quando não se 

conseguiu instaurar as pertinentes adaptações, alguns passos foram eliminados da seqüência, 

alterando assim a noção de planejamento prevista na bibliografia consultada.   

 

 

9.1   Análise Ambiental 

 

Como primeiro passo do planejamento estratégico, adotou-se a análise ambiental 

que, por sua vez, com base em estudos demonstrados por Lupetii (2003) e Potter (1999) 

dividi-se em (1) análise do ambiente interno e (2) análise do ambiente externo. A essa análise 

ou estudo do ambiente, dá-se o nome de análise SWOT. 

Para Maximiano (2005, p. 340), a sigla SWOT possui os seguintes significados: 

S = Strenghts (pontos fortes); 

W = Weaknesses (pontos fracos);  

O = Oportunities (oportunidades);  

T = threats (ameaças). 

A análise do ambiente interno refere-se então ao momento de definição das forças 

e fraquezas do cliente, um estudo de suas características. Já a análise do ambiente externo 

refere-se ao momento de definição das ameaças as quais o cliente está sujeito, assim como as 

oportunidades em que poderá atuar. 
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As informações coletadas devem ser avaliadas em função das tendências, das 
ameaças e oportunidades, assim como das fragilidades e potencialidades da empresa 
para enfrentá-las. As ameaças e as oportunidades serão resultado de uma análise 
interna da empresa, detectando seus pontos fortes e fracos. Uma situação favorável 
no mercado com possibilidade de aproveitamento combinado com um ponto forte da 
empresa é uma oportunidade de mercado. Uma situação desfavorável no mercado 
com uma situação da empresa que não pode ser corrigida na atual estrutura é uma 
ameaça. A empresa deve, portanto, aproveitar as oportunidades que surgem e 
precaver-se das ameaças, buscando soluções alternativas para os problemas que 
eventualmente encontrar. (LUPETTI, 2003, p. 14)  

 

 

9.1.1   Análise do ambiente interno: pontos fortes e pontos fracos 

 

Os pontos fortes referem-se à capacidade da empresa de atender a comunidade de 

acordo com as suas necessidades. Os pontos fracos apresentam as dificuldades que possam 

impedir a execução do trabalho para solucionar tais necessidades. 

Segundo Kotler (2000, p. 100), “cada negócio precisa avaliar periodicamente suas 

forças e fraquezas internas”, de maneira a torná-lo bem-sucedido.  

 

a) Pontos Fortes 

 

� Por se tratar de um projeto idealizado pelo Conselho de Entorpecentes de 

Mossoró, o Viver Sem Drogas conta com a colaboração de órgãos e entidades 

envolvidos no combate às drogas existentes na cidade. 

� O projeto conta com a parceria da Prefeitura Municipal de Mossoró 

(responsável pelo repasse de verba), o que representa um apoio no que diz 

respeito à acesso de infra-estrutura e mobilização de material humano para a 

realização de seus mais variados tipos de evento. 

� Tem como um dos maiores parceiros o Banco do Brasil, que se propôs a 

financiar a produção de material gráfico necessário à realização de campanhas, 

e outros eventos. 

� O seu trabalho preventivo se realiza em torno de enfoques positivos e 

programações de natureza diversificada (educativas, culturais, esportivos etc.): 

ele não apenas veiculam campanhas ou executam estratégias comunicativas, 

mas atua diretamente onde considera mais interessante. 

� O projeto possui uma aceitabilidade muito grande nas escolas e comunidades 

onde atua, tendo o reconhecimento dos moradores e famílias dos alunos.  
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� Possui o apoio dos meios de comunicação locais. Estes se mostram 

interessados em divulgar as ações do projeto e se disponibilizam a fazer 

cobertura de suas realizações quando são contatados. 

� Conta com uma equipe de profissionais (parceiros), como médicos, psicólogos, 

assistentes sociais e advogados que atuam exercendo seu ofício característico 

junto à jovens e crianças de escolas públicas e comunidades carentes onde o 

problema das drogadição e tráfico é mais intenso.  

� Parceria com a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN e 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), onde na ausência de 

profissionais de determinadas áreas pode solicitar aos departamentos 

estagiários para realizarem alguns trabalhos, a exemplo do que já aconteceu 

com os alunos de publicidade e propaganda da UERN.  

 

 

b) Pontos Fracos 

 

� Os recursos direcionados pela Prefeitura são insuficientes para a realização e 

manutenção de estratégias de comunicação e marketing. Estas são 

fundamentais para a mobilização social e potencialização da atuação do projeto 

dentro da sociedade. 

� Ausência de profissionais da área de comunicação e marketing para 

acompanhar e avaliar a aplicação das ações e estratégias aplicadas. 

� Apesar da presença marcante em determinados locais da cidade, há o 

desconhecimento por parte da população em geral sobre a existência do próprio 

Conselho de Entorpecentes, que é um órgão deliberativo e fiscalizador 

vinculado à prefeitura da cidade, bem como do Viver Sem Drogas. 

� Necessidades de estratégias de comunicação e marketing mais estruturadas e 

articuladas. 

� Existência de poucos parceiros/financiadores, que possam fortalecer a atuação 

do projeto e, consequentemente a execução da prevenção na cidade. 
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9.1.2   Análise do ambiente externo: ameaças e oportunidades 

 

a) Ameaças 

  

Porter (1999, p. 87) definiu que: “Alguns desenvolvimentos do ambiente externo 

representam ameaças.” Para o autor, ameaça ambiental “é um desafio decorrente de uma 

tendência ou desenvolvimento desfavorável que levaria, na ausência de ação defensiva de 

marketing, deteriorização das vendas e dos lucros”. 

No caso específico do cliente trabalhado, as vendas e os lucros não fazem parte 

dos seus anseios. As ameaças estariam ligadas às tendências ou características ambientais do 

local onde ele está inserido, que poderão, dessa forma, prejudicar a sua atuação ou o alcance 

do seu objetivo: realizar a prevenção às drogas e tentar diminuir os altos índices de consumo.   

As ameaças detectadas foram: 

� Aparente desinteresse dos empresários e organizações comerciais locais em se 

envolver em projetos de causas sociais, seja através de custeio de despesas e 

financiamentos, seja através de apoio técnico ou fornecimento de materiais.  

� Ausência da prática da filantropia por meio dos empresários e organizações 

comerciais que atuam em Mossoró. 

� Existência de instituições, ONG’s, Fundações e organizações semelhantes, de 

cunho social ou filantrópicas, que se mantêm através de doações, o que implica 

em concorrência no que diz respeito a obtenção de parcerias financiadores e 

doadores. 

� Os projetos sociais que buscam a inclusão, capacitação de jovens e crianças na 

cidade ainda é insuficiente. Eles são de fundamental importância para a 

sociedade, principalmente para as comunidades mais carentes, onde geralmente 

o problema das drogas e do tráfico é mais intenso, e, consequentemente, 

cooperam para a conscientização dos jovens e mudanças em suas vidas.  

 

   b) Oportunidades 

 

Porter (1999, p. 87) afirmou que “Um importante propósito da análise ambiental é 

detectar novas oportunidades de marketing”. O autor definiu oportunidade de marketing como 

sendo “uma área de necessidade do comprador em que a empresa pode atuar rentavelmente”.  
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Realizando as adaptações cabível à essa concepção, pode-se entender que para o 

Viver Sem Drogas, a rentabilidade se trata do alcance dos seus objetivos. Neste caso, as 

oportunidades representariam as possibilidades de atuação por parte do projeto, levando assim 

a uma otimização ou maximização da sua atuação preventiva dentro da cidade, bem como o 

reconhecimento por parte da sociedade mossoroense. 

Neste sentido, as oportunidades detectadas foram as seguintes: 

� Possibilidade de mobilizar inúmeras entidades envolvidas no combate às 

drogas (as que estão ligadas do Conselho de Entorpecentes), como forma de 

auxiliá-lo na realização das suas atividades. 

� Desenvolver campanhas que possam fortalecer o nome do projeto (propaganda 

institucional), e assim, torná-lo conhecido pela população. 

� Desenvolver estratégias que possam atrair parceiros ou instituições comerciais 

que desejam aliar sua marca à causa. 

� Possibilidade de mobilização dos alunos da rede pública de ensino para 

participar das atividades que possam ser realizadas, gerando um público 

significativo para os eventos e uma boa repercussão. 

� Sensibilizar a população em geral por meio dos eventos e outras estratégias de 

comunicação e marketing. 

� Existência de muitos eventos, shows e festas de grande porte na cidade, o que 

representa a possibilidade do Viver Sem Drogas se fazer presente e atuar junto 

ao público jovem.  

� A existência do curso de comunicação social (UERN) na cidade, o que 

representa o fornecimento de estudantes qualificados para desenvolverem 

ações de comunicação e marketing. Apesar da parceria já firmada com o 

Departamento de Comunicação Social (DECOM), há a necessidade de se 

fortalecer esta ligação e melhor articular a ajuda que as habilitações do curso 

têm a oferecer. 

 

 

9.2   Análise da Concorrência 

 

Como já foi elucidado algumas vezes ao decorrer deste TCC, o Viver Sem Drogas 

trata-se de um projeto de cunho social, o que implica afirmar a necessidade de se firmar 

parcerias que possam vir a somar à sua atuação, potencializa-la e amplia-la.  
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Tendo em vista esses aspectos, as diferentes instituições sociais ou filantrópicas 

atuantes na sociedade mossoroense podem ser tratadas como concorrentes. É importante 

ressaltar que tal consideração se dá exclusivamente no quesito financiamento, assim como já 

demonstrado anteriormente na definição das ameaças (análise do ambiente externo).  

Ao mesmo tempo em que se constata a existência de organizações dessa natureza 

na cidade, o número de empresários ou organizações lucrativas que se dispões a se tornar 

parceiros ou financiadores sólidos é reduzido. Neste sentido, mesmo se tratando de um projeto 

social que, por natureza, não objetiva o lucro, pode-se confirmar a existência de um tipo 

singular de concorrência, fato este que pode vir a se tornar um obstáculo para o andamento 

eficaz ou possível crescimento das dimensões do projeto.  

 

 

9.3   Objetivos e metas 

 

Muito se confunde a respeito desses termos: 

 
Há autores que consideram os termos objetivos e metas como sinônimos. Outros os 
distinguem. O termo objetivo abrange os dados qualitativos, ou seja, aonde a 
empresa quer chegar. O termo meta refere-se a dados quantitativos, exprimindo 
tempo, unidade ou valores referentes ao objetivo. (LUPETTI, 2003, p. 15)  

 

A autora ainda afirmou que os objetivos devem descrever os resultados 

pretendidos, tendo, portanto, que se mostrarem “detalhados, claros e específicos, e até 

ousados, porém, alcançáveis”. (LUPETTI, 2003, p. 16) De acordo com Porter (1999, p. 88) 

“Os administradores usam o termo metas para descrever os objetivos específicos referentes a 

magnitude e tempo”.  

O projeto para qual este trabalha se destina já possui objetivos e metas definidos. 

Estes foram explicitados no início do trabalho, na seção “Conhecendo o Cliente”, mais 

especificamente na seção secundária nomeada de “O Viver Sem Drogas”. 

Com base no que acabou de ser mostrado, a agência resolveu conservar os 

objetivos e as metas declarados pelo próprio cliente, apenas introduzindo algumas alterações.  

Nas metas definidas quando na elaboração do projeto, a faixa etária a qual as 

atividades buscaria atingir se encontrava entre 13 e 15 anos. A direção do Conselho de 

Entorpecentes percebeu que as atividades e ações do projeto Viver Sem Drogas acabaram 

atingindo ou envolvendo indivíduos de outras faixas etárias. Além disso, quando o projeto 

começou a atuar diretamente nos bairros onde tráfico e a drogadição são mais intensos, os 
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conselheiros encontraram crianças com até 10 anos de idade envolvidas com as drogas. Isso 

promoveu a ampliação do seu público-alvo. Ao invés de jovens e crianças entre 13 e 15 anos, 

o seu público-alvo tornou-se as faixas etárias entre 10 e 21 anos.  

O número de jovens e crianças a ser trabalhado – 20 mil, inicialmente -, também 

foi alterado. A meta agora é aumentar esse valor (número ainda não definido), uma vez que a 

faixa etária também foi ampliada. 

Outra meta para as novas realizações do projeto (2009) é aproximar ainda mais a 

família do seu público-alvo. Segundo a presidente do conselho, é preciso fazer com que os 

familiares desses jovens e crianças participem ativamente do projeto.   

 

 

9.4   Estratégia 

 

Para Lupetti (2003, p. 16), a palavra estratégia “significa tão-somente o que deve 

ser feito para se realizar um objetivo”. Segundo a autora a criatividade de uma estratégia é que 

dá a originalidade e a competitividade para os negócios, no caso específico deste TCC, para o 

cliente.  

Encontrando consonância no que a autora acima apresentou, Porter (1999, p. 90) 

afirma que: “As metas indicam o que uma unidade de negócio deseja atingir: a estratégia é um 

plano de como chegar lá. Cada negócio deve estabelecer sua própria estratégia para atingir 

suas metas”.  

Levando em consideração o pequeno tempo de existência do Viver Sem Drogas e 

dados já expostos aqui, cabe situa-lo em uma estratégia de crescimento.  

Lupetti (2004, p. 17) definiu: “A estratégia de crescimento deve resultar em 

aumento de vendas ou em participação do mercado”. Realizando as alterações necessárias ao 

caso do cliente, significar dizer que tal estratégia busca aumentar o número de indivíduos a 

ser atingidos pelas suas mensagens, eventos e todos os tipos de realizações, seja de forma 

direta ou indireta.  

Para alcançar os objetivos e metas traçados, a agência construiu uma campanha 

que será baseada em 3 etapas: 

1ª etapa – Fase preventiva; 

2ª etapa – Semana Viver Sem Drogas; 

3ª etapa – Merchandising em eventos que ocorram na cidade. 
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9.4.1   Fase preventiva 

 

Especialmente desenvolvida para trabalhar a prevenção, mobilização, ou 

conscientização dos indivíduos. Esta etapa não será voltada exclusivamente aos jovens em 

idade escolar da rede pública de ensino de Mossoró, mas terá nesse público a sua atenção 

principal.  

As peças criadas para esse período serão utilizadas principalmente nas escolas. 

Universidades, clubes, restaurantes, igrejas e entidades ligadas ao Conselho de Entorpecentes 

também serão locais onde tais peças serão utilizadas, assim como quaisquer outras que o 

cliente considere necessário. 

 

 

9.4.2   Semana Viver Sem Drogas 

 

A agência também propõe ao Viver sem Drogas, como uma estratégia para a 

campanha, a realização de um evento anual que poderia fazer parte do calendário de eventos 

de Mossoró. O mesmo, renomeado aqui de Semana Viver Sem Drogas, trata-se de uma 

sugestão para o cliente relatada em um trabalho realizado por alunos de publicidade e 

propaganda da disciplina de agência experimental (curso de Comunicação Social da UERN), 

no primeiro semestre de 2008. A “semana” foi pensada para acontecer durantes alguns dias e 

suas atividades seriam destinadas ao público jovem, com intuito de mostrar que a diversão 

não está atrelada ao uso de drogas. Além de efetuar a sua atuação junto ao seu público-alvo, 

alertando-o para novas possibilidades de diversão e incentivando-o na construção de hábitos 

mais saudáveis, o cliente ganharia maior visibilidade, podendo assim atrair a atenção da 

comunidade, como também de empresários locais para revelar a importância de se financiar 

atividades desse caráter na cidade. 

A programação do projeto envolveria oficinas (de pintura, artesanato, cinema, 

customização, beleza, fotografia, artesanato etc), exibição de filmes, apresentação de grupos 

de danças, teatro, exposição de trabalhos dos próprios alunos, dentre outras atividades. O 

mesmo poderia ser realizado na Praça de Eventos, Ginásio Pedro Ciarlini, ou até Estação das 

Artes.  

De acordo com a avaliação dos alunos que idealizaram esse evento, apesar da data 

ser definida pela direção do projeto, eles observaram que seria apropriado a Semana Viver 
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Sem Drogas acontecer durante o mês de abril, já que a cidade não apresenta um número 

grande de eventos nesse mês.  

 

 

9.4.3   Merchandising em eventos que ocorram na cidade 

 

Para tornar o projeto Viver Sem Drogas e também o Conselho de Entorpecentes 

de Mossoró em entidades, ou melhor falando, em marcas conhecidas pela sociedade local, 

considerou-se pertinente um estratégia de merchandising voltada para os eventos que 

geralmente ocorrem anualmente na cidade, como por exemplo o Mossoró Cidade Junina, 

Auto da liberdade, Oratório de Santa Luzia e Mossoró Fashion Week.  

Distribuição de brindes e fixação de cartazes e banners no local, ou até a 

realização de blitz permitiria gerar um recall significativo. 
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10   A CAMPANHA  

 

A campanha planejada para o projeto Viver Sem Drogas, além do seu caráter 

preventivo, pretende reforçar o nome do projeto e do Conselho de Entorpecentes e gerar 

visibilidade para os mesmos. 

O objetivo primário, obviamente, é realizar a prevenção ao consumo de 

entorpecentes, auxiliar o Viver Sem Drogas na sua atuação dentro da cidade junto ao seu 

público-alvo. O objetivo secundário trata-se de gerar visibilidade para o órgão e para o seu 

projeto, torná-los marcas conhecidas pela população como entidades municipais competentes 

atuantes nessa área.  

Ao contrário de como ocorre com a população mossoroense, a presença e atuação 

do Viver Sem Drogas e do Conselho de Entorpecestes de Mossoró no âmbito escolar já é 

conhecido, em especial na esfera pública de educação. A campanha foi então articulada para 

levar a “prevenção” para além dos muros das escolas públicas e comunidades carentes; para 

contemplar a população da cidade como receptora do trabalho realizado pelas entidades.  

O foco continua sendo a faixa etária determinada pelo cliente, e principalmente 

das escolas públicas existentes na cidade, afinal é onde o Viver Sem Drogas atua de maneira 

mais incisiva por assim julgar necessário.  

Muitas das peças foram idealizadas para serem utilizadas ou distribuídas em 

eventos de diferentes natureza que ocorram na cidade, além de outros locais como escolas 

privadas, universidades, shoppings e até nas entidades ligadas ao Conselho de Entorpecentes. 

Isso marcaria a presença do projeto na cidade e expandiria as dimensões de sua atuação 

preventiva. A universalidade das peças permite que a ação preventiva através delas seja 

executada durante todo o ano, aproveitando as oportunidades que os vários eventos anuais (ou 

esporádicos) realizados na cidade representam.  

A concretização de um evento de cunho cultural/educativo e, acima de tudo, 

preventivo, que consiga atrair não só os jovens e crianças das escolas públicas como também 

a sociedade mossoroense no geral, concretiza-se como uma estratégia de marketing bem 

posicionada. Tal evento permitirá ao Conselho de Entorpecentes se mostrar para a sociedade 

como a maior autoridade do seu campo de atuação, afinal ele é um conselho de direito, um 

órgão deliberativo, fiscalizador de implementação de políticas públicas. Com a execução de 

ações de merchandising e publicidade e propaganda em torno desse evento e no próprio 

evento, o Viver Sem Drogas entraria como o responsável por realizar a prevenção ao 

empregar as peças e estratégias elaboradas. Idealizado para ser uma “semana” (nome 
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sugerido: Semana Viver Sem Drogas), ou seja, ter a duração de alguns dias, o evento reuniria 

uma série de atividades diversificadas e chamaria a atenção da população para a causa. (A 

Semana Viver Sem Drogas se encontra detalhada em um projeto anexado neste trabalho). 

A sugestão da Semana Viver Sem Drogas fora realizada pelos alunos da disciplina 

de Agência Experimental (habilitação de publicidade e propaganda do curso de comunicação 

social – UERN). No entanto, devido a fatores inerentes a estrutura administrativa do projeto e 

do conselho não foi possível a realização do evento. 

Dessa forma como estratégia para a campanha que aqui se apresenta a agência 

sugere a concretização da Semana Viver Sem Drogas. Maiores detalhes encontram-se em 

anexo, em trabalhos realizados por alunos da disciplina de agência experimental. Estes 

vislumbraram o modelo de evento, o que eu não implica que  o mesmo não seja seguido 

rigidamente para sortir o efeito desejado ou atingir os objetivos pretendidos como foi citado a 

pouco, trata-se de uma sugestão. A agência tem total ciência da situação administrativa e 

econômica do cliente, como também da necessidade de parceiros e voluntários para que 

realização da semana se efetive para isso, serão necessários uma articulação do Conselho de 

Entorpecentes e do Viver Sem Drogas com o corpo de conselheiros, parceiros e voluntários 

afim de construir a Semana Viver Sem Drogas. Desde que seja conservadas as características 

idealizadas para ela, não haverá problema introduzir modificações. 

A semana foi programada para acontecer no mês de abril (2009) por ter sido 

considerado o período mais apropriado, devido a existência de um pequeno número de 

eventos (shows, feiras, exposições etc.) de grandes proporções na cidade.  

Tendo em vista a realização da Semana Viver Sem Drogas como uma pertinente 

estratégia de marketing, importante para comunicar de forma mais impactante à população 

local sobre a existência do Conselho de Entorpecentes e do seu projeto preventivo, o setor de 

criação trabalhou baseado em duas vertentes: 

� Confecção de peças gerais: aquelas que farão parte de 1ª e 3ª etapas e poderão 

ser utilizadas no decorrer de todo o ano, nas escolas, faculdades, clubes etc.,  

eventos, comemorações, festas que possam ocorrer na cidade, com o intuito de 

realizar a prevenção e merchandising; 

� Confecção de peças específicas (para o evento): aquelas que estão ligadas à 

divulgação da Semana Viver Sem Drogas.  



79 
 

11   CRIAÇÃO 

 

Nesta etapa do trabalho será explorada a justificativa de criação, abordada através 

de alguns pontos específicos. São eles: (1) conceito, (2) título, (3) abordagem/enfoque e (4) 

atributos gráficos, para, em seguida expor cada uma das peças que foram consideradas 

apropriadas elaborar, na tentativa de alcançar o objetivo almejado pelo Conselho de 

Entorpecentes e pelo projeto Viver Sem Drogas. 

 

 

11.1   Conceito 

 

Para a campanha realizada, as orações empregadas na campanha anterior como 

apelo foram enfatizadas ao serem utilizadas como título. Por serem consideradas 

perfeitamente adequadas à metodologia e ideologia adotadas pelo Viver Sem Drogas, assim 

como a postura que ele mantém como projeto preventivo através da execução de suas ações, 

as orações “As emoções da vida quem faz é você. Ninguém precisa de drogas.” deixaram de 

ser coadjuvantes para se tornarem o foco principal, porta voz do conceito.  

Para Bucher (apud CANOLETTI E SOARES, 1997), os programas de prevenção 

deveriam girar em torno da valorização da vida, em contraposição à realização de olhares 

moralistas e repressivos. Com base no autor, tal abordagem preventiva se mostra mais 

atrativa.  Aqui neste trabalho, buscou-se caminhar na mesma direção, com o intuito de dar 

continuidade à filosofia e metodologia utilizada pelo Viver Sem Drogas. Na luta preventiva 

que realiza na cidade de Mossoró, a valorização da vida posiciona-se acima de tudo, o que 

pode ser facilmente percebido observando o próprio nome dado ao projeto. O fortalecimento e 

a valorização da criança e do jovem como indivíduo, sintetizado através do termo 

“protagonismo juvenil” também é outro paradigma guia da execução das ações preventivas. 

Assim, as peças foram construídas em torno de um conceito de valorização da vida, que 

transmitisse bem-estar e diversão, apoiado em sensações/sentimentos como dinamismo, 

energia, motivação.  

Canoletti e Soares (2005, p. 118) tomaram como referência teórica uma 

abordagem educacional emancipatória, essencial para a formação de indivíduos com 

capacidade crítica, capazes de realizar mudanças, ponderar sobre suas escolhas, e não 

resignados a aceitar a alternativa representada pelas drogas. Através do título empregado nas 
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peças, buscou-se transmitir essa perspectiva, uma vez que ela reflete os preceitos do projeto a 

qual a campanha se destina.  

Dessa forma, o conceito representado através do título se liga diretamente às ações 

características da metodologia do projeto, uma vez que elas, das mais variadas formas, 

alertam ao seu público sobre a relevância das coisas simples da vida e as emoções que podem 

ocasionar, e com isso, pretende disseminar que as drogas são desnecessárias a uma vida 

emocionante, divertida. 

O argumento principal para a elaboração e execução de campanhas preventivas, 

segundo Coelho (2004), tem sido a redução do número de usuários. Mediante a essa 

constatação, o autor faz uma crítica às campanhas realizadas ao declarar que “No entanto, esta 

população não é reconhecida nem como receptor, nem como sujeito locutor das campanhas de 

prevenção.” (COELHO, 2004, p. 06) 

Dando continuidade ao que foi elucidado pelo autor, voltar-se exclusivamente 

para os possíveis usuários, ou seja, aquelas pessoas que ainda não tiveram contato com as 

drogas, é “contribuir para a negação da existência de uso de drogas fora de grupos 

identificados.” (COELHO, 2004, p. 06).  Nesse contexto, os já usuários ou dependentes são 

excluídos como receptores, como demonstra a citação abaixo: 

 

Do ponto de vista da saúde pública, enquanto que a população em geral é 
consagrada como tendo o direito de saber e de se proteger a si própria, aos 
consumidores de drogas é negado o direito a informação que lhes permita 
protegerem-se a si próprios e aos outros contra os perigos dos consumos (COELHO, 
2004, p. 06). 

 

Assim, através de “As emoções da Vida quem Faz é Você. Ninguém Precisa de 

Drogas.” a mensagem poderá atingir tanto os possíveis usuários primários – jovens e crianças 

que ainda não consumiram drogas -, como também os já consumidores, tornando-se com isso 

um conceito versátil. Houve a preocupação de construir uma campanha contra drogas e não 

contra os drogados. Estes se encontram em situação crítica, delicada. Por isso considerou-se 

conveniente adotar as frases de apelo da campanha passada como título para esta. Elas 

também comunicam com esse público, mostrado que não há necessidade de consumir drogas; 

que as emoções não dependem delas.  

Vale ressaltar que, dependendo do interesse do Conselho de Entorpecentes, a 

campanha poderá se estender para além do eixo da prevenção e adentrar no âmbito das 

instituições responsáveis pela execução do tratamento de dependentes. Vislumbra-se então a 

possibilidade de se empregar no eixo do tratamento muitas das peças elaboradas para o Viver 
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Sem Drogas. Faixas etárias além das consideradas como público-alvo do projeto poderão ser 

atingidas, afinal o conceito e as orações-título permitem essa possibilidade. Eles não se 

dirigem a indivíduos específicos, pré-determinados, embora as ações do projeto visem isso, 

podendo qualquer um sentir-se contemplado com receptor da mensagem. Isso permite a 

ampliação da campanha para toda a cidade, um impulso para o reconhecimento do projeto do 

Conselho de Entorpecentes, assim como para o próprio conselho, como autoridades 

competente, responsável pela execução deste trabalho na cidade como também a ampliação da 

disseminação da mensagem. 

 

 

11.2   Título 

 

Hoff e Gabrielli (2004, p. 70) afirmaram que “O título é o lugar da informação 

mais importante do anúncio, daquilo que precisa ser dito em primeiro lugar.” Relacionando-se 

com a imagem e o texto, ele é quem abre o anúncio. “Título e imagem dividem em igual 

importância a responsabilidade pela força de atração de um anúncio, por isso os redatores 

concentram seus esforços nesta etapa de criação” (HOFF E GABRIELLI, 2004, p. 70). 

Por esse motivo, tendo em vista a relevância que o título de uma peça comporta, 

optou-se por um título que transmitisse alma do emissor da mensagem. Nesse caso, um título 

que remetesse não só à alma, ideologia do projeto, mas também a sua metodologia, como já 

foi elucidado anteriormente; um título que representasse, mesmo que indiretamente, a 

abordagem educacional emancipatótia traçada por Canoletti e Soares (2005). “É certo que um 

título ou qualquer informação que a empresa emita precisa traduzir sua imagem conceitual, 

mas a função do título é, em primeiro plano, transmitir as informações definidas na promessa 

básica.” (HOFF E GABRIELLI, 2004, p. 71)  

Aspecto formal: Em relação ao seu aspecto formal, no título apresentado nas 

peças, têm-se um título composto, que implica na presença de duas frases na mesma “página”. 

(HOFF E GABRIELLI, 2004, p. 77)  

Ainda tratando do aspecto formal dos títulos, com base em Sant’Anna (1996) temos 

outra classificação, que não anula a anterior: o título da campanha para o Viver Sem Drogas se 

caracteriza como afirmativo, ao passo que atesta uma verdade ideológica, ao menos para ele.  

Aspecto retórico: Hoff e Gabrielli (2004) ainda forneceram uma classificação do 

título quanto ao seu aspecto retórico. Com base em seu estudo, os títulos podem ser 

classificados em (1) diretos e (2) indiretos. “Títulos diretos e indiretos são ferramentas de 
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comunicação cuja escolha se baseia nas necessidades do produto/serviço. Ambos permitem 

tratamentos criativos e podem levar a bons resultados do ponto de vista de atração do 

consumidor” (HOFF E GABRIELLI, 2004, p. 773). Ao contrário do primeiro, que aborda os 

atributos do produto/serviço de forma mais explícita, depara-se na campanha com um título 

indireto, caracterizado por apresentar um apelo emocional e/ou tratar dos benefícios que um 

produto/serviço pode oferecer. Nesse caso, especificamente, o produto passa a ser uma idéia 

social determinada, como explorado no início do trabalho (referencial teórico). 

“O aspecto retórico também pode ser abordado do ponto de vista dos elementos 

da comunicação e sua relação com as funções da linguagem.” (HOFF E GABRIELLI, 2004, 

p. 73).  Neste contexto, o título em questão está enquadrado dentro da linguagem Diretiva ou 

Conativa, justamente por ela (a linguagem conativa) apresentar-se adequada ao contexto e 

enfoque adotado para a realização da campanha. Tal linguagem pode ser caracterizada como 

“voltada para o receptor. Nesse caso, ela se destina a influenciar os atos, emoções, crenças e 

atitudes do destinatário. Exemplo de fala diretiva: Convencer, aconselhar, recomendar, 

ordenar, advertir, mandar” (HOFF E GABRIELLI, 2004, p. 73). 

Seleção do público-alvo: No que diz respeito à seleção do público-alvo através 

do título, ele pode ser classificado como (1) aberto ou (2) fechado. Títulos abertos não 

definem nada nem a respeito do produto/serviço nem para quem está falando. Em 

contrapartida, os títulos fechados explicitam o seu destinatário (público-alvo), ou para isso, 

mostra definições do produto/serviço. “Selecionar o público permite que façamos um apelo 

mais dirigido e possivelmente mais forte. Mas não é regra.” (HOFF, GABRIELLI, 2004, p. 

83-84) Certo que, com o uso de um título fechado, essa possibilidade é ampliada. Mas com 

ele, perde-se a oportunidade de falar para quem não constitui o público-alvo, pré-determinado 

pelo cliente. E, como já abordado antes, por meio da campanha realizada pretende-se ir além 

da faixa etária considerada como de risco no quesito de uso primário de entorpecentes. Tendo 

em foco a natureza e atributos específicos, singularidades do Viver Sem Drogas, empregou-se 

um título aberto por este permitir uma maior possibilidade de aplicação; por ele poder ser 

trabalhado de forma menos restrita, conservando assim uma natureza universal das peças, 

quesito este prezado pela direção do Conselho de Entorpecentes. Ou seja, a alternativa de 

título se mostra perfeitamente adequada ao caso. 

Hoff e Gabrielli (2004, p. 84) fizeram uma pertinente observação quanto a esse 

assunto: “O que queremos dizer é que títulos abertos ou fechados não são nem proibidos nem 

obrigatórios a priori; eles são diferentes e produzem efeitos também diferentes. Use-os 

quando tiver convicção de que são a melhor saída para o seu problema.” Mesmo aberto, o 
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título utilizado nas peças não só está em conformidade com a filosofia/metodologia do 

projeto. Ele também as reflete, as representa. Além disso, quando se põe em cheque o 

posicionamento da faixa etária de risco, o verdadeiro público do Viver Sem Drogas, a 

campanha não existirá unicamente. Ela será executada juntamente com as ações 

características do projeto, ou seja, todo aquele conjunto de ações, eventos das mais variadas 

naturezas, na tentativa de realizar uma aproximação mais efetiva com os jovens e crianças que 

constituem o público-alvo.  

 

 

11.3   Abordagem/Enfoque 

 

Ao analisar uma série de programas de prevenção no Brasil, Canoletti e Soares 

(2005) concluíram que a história do país “mostra nítida aderência à abordagem de guerra às 

drogas” (CANOLETTI E SOARES, p. 119). 

 

A literatura mostra, no entanto, que historicamente o modelo de prevenção 
hegemônico tem sido a do combate ou guerra às drogas, modelo que teve sua maior 
expressão por volta de 1989, nos Estados Unidos, sob o governo de George Bush 
que afirmava que a prioridade dos programas de prevenção era reduzir 
nacionalmente o consumo global do uso de drogas – o primeiro uso, o uso ocasional, 
o uso regular e os quadros de dependência. 

 

Meneguin (2002, p. 10), ao realizar um estudo sobre as abordagens das 

campanhas de prevenção às drogas afirmou que “Não há consenso sobre o que deve ou não 

deve ser abordado em campanhas antidrogas, mas pelo menos quatro tipos de enfoque podem 

ser destacados”. Com base na autora, as campanhas ou programas se enquadra nas seguintes 

classificações: (1) amedrontamento, (2) cientificismo, (3) moralismo e (4) apoio, sendo que as 

três primeiras abordagens pertencem ao âmbito combativo, enquanto a ultima trata-se de uma 

abordagem positiva. 

O amedrontamento é “uma categoria que explora somente o lado negativo das 

drogas. Não funcionam porque, em geral, os jovens sentem-se atraídos pelo perigo e pelo 

desafio”. (MENEGUIN, 2002, p. 11) A autora ainda completou a explicação, afirmando que 

“Além disso, quem já usou drogas, conhece e controla seus efeitos e não se tornou dependente 

contesta o presumido mal que elas fazem”.   

O cientificismo também se mostra um modelo que não surte tanto efeito.  
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Este modelo propõe neutralidade e imparcialidade. É importante mas não é eficaz, 
porque informação, somente, não muda comportamentos arraigados. Ao mesmo 
tempo, os que não usam drogas por temerem mas conseqüências passam a usa-las 
depois de devidamente informados. (MENEGUIN, 2002, p. 11) 

 

Já o moralismo, como o próprio nome sugere, se efetiva por meio de uma “lição 

de moral”. Não possui o intuito de informar, mas sim o de convencer. Na prática, tenta fazer 

com que o receptor se disponha a assimilar o discurso transmitido, em contraposição à 

elaboração de uma concepção por parte do próprio receptor. Nesta categoria, a mensagem é 

geralmente transmitida de forma autoritária e mostrada como saber único e exclusivo, fato 

que pode provocar a oposição dos jovens. Com esse enfoque, as campanhas acabam tomando 

“argumentos mais emotivos e alarmistas que serenos e objetivos; mais sensacionalistas que 

científicos; e todo um moralismo ideológico, repressor e preconceituoso que impede a adoção 

de juízos de valor” (MENEGUIN, 2002, p. 11) 

Por tudo isso, para o enfoque da campanha realizada, considerou-se apropriado 

seguir em direção oposta. Logo, estas foram abordagens descartadas pela direção do Conselho 

de Entorpecentes, visto a total incoerência/incompatibilidade que geraria com a ideologia 

adotada e a metodologia executada pelo Viver Sem Drogas. Além disso, as abordagens até 

agora exploradas constituem um forte alvo de críticas opositoras e suscitam discussões que 

contestam sua eficiência. 

 Ao avaliar abordagens combativas nas campanhas de prevenção às drogas, 

Meneguin (2002) constatou que a alusão a morte como conseqüência do uso de drogas se 

fazia presente. Com isso, a estudiosa afirmou: 

 

Observa-se que essas campanhas de atitude antidrogas falham porque não orientam, 
só marginalizam e amedrontam. Não oferecem nada em troca. As pessoas não 
adquirem nada: deixam de fazer algo. Ganham a possibilidade de não perder a vida, 
mas é isso é tão intangível, parece tão improvável...afinal, basta estar vivo para 
morrer, ainda mais em um mundo de tudo ou nada (MENEGUIN, 2002, p. 15). 

 

Por meio da campanha realizada e do conteúdo simbólico representado pelas 

orações-título, não se tem o objetivo de amedrontar as pessoas, repassar informações frias, 

imparciais, nem muito menos realizar lições de moral com o intuito de garantir ou reforçar 

nelas a recusa, oposição ao consumo e à experimentação de substâncias entorpecentes. Como 

elucidara a senhora Cláudia Regina, presidente do Conselho de Entorpecentes é necessário ter 

consciência das especificidades existentes na população. Assim, a prevenção não deve ser 

executada de “cima para baixo”, impondo um posicionamento que deve ser aceito a qualquer 

custo.  Isso seria repressivo e não representa uma alternativa viável.  
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Coelho (2001) tratou de discursos e estratégias persuasivas utilizadas em 

campanhas preventivas, enfocando as relações de autoridade. Ela pontuou então o medo como 

uma técnica fortemente difundida nesse meio, assim como também o argumento de 

autoridade. 

 

Outro dos procedimentos utilizados e que segue a mesma linha, é o abuso daquilo a 
que na literatura sobre persuasão se chama o argumento de autoridade. Este 
argumento pode adquirir uma dimensão autoritária, ou seja, em vez de propor com 
base na competência que vem legitimar uma opinião, impor. O uso deste tipo de 
argumento permite fechar a questão sem a discutir, e responde ao propósito de fazer 
aceitar, custe o que custar, uma opinião ou de levar a agir de determinada forma. É 
assim que os públicos das campanhas se vêem confrontados com o fato de ter que 
aceitar a opinião que lhe é proposta ou agir de determinado modo simplesmente 
porque sim, porque quem sabe assim o diz (COELHO, 2001, p. 5). 

 

Sim, o Conselho de Entorpecentes é uma autoridade competente para falar sobre 

drogas e drogadição, aconselhar e mostrar atitudes saudáveis, corretas, principalmente por 

meio do Viver Sem Drogas, que é um projeto preventivo e esta se trata de sua área de atuação. 

Todavia, ela , assim como as estratégias já apresentadas, é outro ponto do qual se buscou fugir 

pela iminente problemática que pode acarretar.  

Tomou-se como propósito para essa campanha, como fio conduto para a criação 

de todas as peças e estratégias de marketing, a fuga de todos esses enfoques problemáticos; 

distender-se então de articulações manipuladoras, dissimuladas que eles podem representar ou 

personificar, na tentativa de exercer sua natureza persuasiva e surtir o efeito que se pretende.  

Para que a campanha refletisse o cliente, apostou-se em um enfoque positivo, o 

qual desse a oportunidade do Viver Sem Drogas exercer suas atividades concomitantemente 

com a campanha.  Isso implica dizer que as peças não foram criadas apenas com a finalidade 

de difundir uma ideologia por si só. Elas não serão elaboradas para apenas serem veiculadas, 

mas sim estarão intimamente ligadas ao projeto, às suas ações e eventos.  

Meneguin (2002, p. 19) demonstrou alternativas para executar a prevenção dentro 

de uma perspectiva positiva, de apoio. Para a autora isso seria possível através das seguintes 

bases: (1) educação afetiva, (2) estilo de vida saudável, (3) pressão positiva do grupo e (4) 

apoio da família.  

A educação efetiva “Propõe mudar fatores pessoais, de ordem interna, que predispões 

ao uso de drogas. Visa aumentar a auto-estima e aumentar a capacidade de se decidir e se 

integrar em grupo, resistindo a pressões.” (MENEGUIN, 2002, p. 19) Seus efeitos ocorrem a 

longo prazo. Por não produzir reflexos imediato sobre a diminuição do uso de drogas, 

aconselha-se a combinação com outra abordagem. 
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O estilo de vida saudável se baseia no fomento e na valorização de um estilo de 

vida saudável, da adoção de hábitos sadios, como o cuidado com o corpo e a mente, o que, 

consequentemente, denota oposição ao consumo de drogas. A valorização da prática esportiva 

é uma constante nesse enfoque. “O esporte, como a droga, é uma maneira de lidar com os 

limites, de se auto-superar, de criar uma realidade alternativa” (MENEGUIN, 2002, p. 19). 

Já a pressão positiva do grupo considera que grupos sociais, ou as famosas 

“tribos” podem ser tornar portas de entrada para o consumo de drogas. A idéia é mobilizar 

líderes adolescentes para lidar com o problema e inseri-lo em um meio e atividades livres de 

drogas. A valorização da vida é considerada uma vantagem neste enfoque preventivo. 

O apoio familiar se trata de uma abordagem mais apropriada para o eixo de 

tratamento, mas não impede a sua adaptação para outro contexto. Tenta conscientizar sobre a 

importância do ambiente familiar e a influência deste na vida dos jovens e crianças. Através 

dessa abordagem, busca-se fazer com que a família exerça apoio ao dependente, ajudando-o a 

superar o problema e não o desprezar, como geralmente acontece.  

Tais abordagens já fazem parte da “personalidade” do Viver Sem Drogas. 

Constituem assim valores profundamente incorporados à sua atuação. Mesmo que não 

enfocando diretamente alguma das abordagens expostas, o conceito trabalhado na respectiva 

campanha preventiva as reflete indiretamente; dá a liberdade para que ele (o projeto) as 

executem de outras formas, como por exemplo, por meio de palestras, torneios, eventos 

escolares de cunho cultural, enfim, através de ações mais direcionadas, sem que se perca 

assim a harmonia ou cause um distendimento/incoerência entre a comunicação (campanha) e 

as ações características do projeto.  

 

 

11.4   Atributos gráficos 

 

Para compor graficamente as peças da campanha se faz necessário a junção de 

alguns elementos gráficos, como, por exemplo, cor, imagens e tipologia, que prezando por 

uma repetição instauram uma identidade visual única, coerente e criam assim um estilo 

próprio que causa identificação.  

Farina (1990, p. 111) afirma que: 

 

A cor é uma maneira particular e subjetiva e relacionada a vários fatores. Entretanto 
os psicólogos estão em comum acordo quando atribuem certos significados a 
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determinadas cores que são básicas para qualquer indivíduo que viva dentro de 
nossa cultura. 

 

Dando continuidade ao estudo explanatório a respeito do significado psicológico 

presente nas cores, o autor declarou: 

 

As cores constituem estímulos psicológicos para a sensibilidade humana, influindo 
no indivíduo, para gostar ou não de algo, para negar ou afirmar, para se abster ou 
agir. (...) Na realidade, os estudos e pesquisas realizados por eminentes psicólogos e 
especialistas em cores (12) propiciaram um claro esquema de significação das cores 
(FARINA, 1990, p. 112). 

 

Tendo em vista a expressividade e a relevância que as cores possuem, houve um 

cuidado especial na escolha das cores responsáveis por construir o visual das peças. Elas 

foram empregadas de forma a mostrar coerência com a mensagem a ser transmitida e com o 

conceito trabalhado na campanha. 

“Na realidade, a especificidade daquilo que será anunciado tem íntima conexão 

com a cor empregada, quer seja para transmitir a sensação de realidade, quer seja para causar 

impacto.” (FARINA, 1990, p. 197). Uma campanha que aborda a valorização da vida, que se 

baseia em um enfoque positivo para realizar a prevenção, certamente deverá empregar cores 

que reflitam essa perspectiva de trabalho. Assim, a fim de estabelecer tal conexão optou-se, 

com maior intensidade, pela utilização do azul e do amarelo, com gradações que às vezes 

chegam a se aproximar do branco.  

A seguir, expõe-se, com base em constatações apresentadas por Farina (1990), 

alguns dos significados das cores utilizadas. 

A palavra amarelo deriva do latim amryllis e “simboliza a cor da luz irradiante 

em todos as direções” (FARINA, 1990, p. 114). O amarelo está associado a sensações e 

sentimentos como: conforto, alerta, gozo, esperança, variabilidade, euforia e originalidade. 

A palavra azul tem origem no árabe e no persa lázúrd (lazaward). “É a cor do céu 

sem nuvens. Dá a sensação do movimento para o infinito.” (FARINA, 1990, p. 115). 

Significados como verdade, sentido, afeto, paz, precaução, serenidade, meditação, confiança, 

amizade, amor, fidelidade e sentimento profundo estão relacionados ao azul. 

O branco, por sua vez “simboliza a luz, e nunca é considerada cor, pois de fato 

não é.” (FARINA, 1990, p. 112). A palavra vem o germânico blank, que significa brilhante. 

Para os ocidentais simboliza a vida e o bem. O branco está associado à ordem, limpeza, ao 

otimismo, à paz, pureza, dignidade, afirmação, despertar, infância, alma, harmonia e 

estabilidade, dentre outras associações positivas.   
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Percebe-se que todas estas palavras, significados comportados por essas cores, 

encontram perfeita consonância com a mensagem que se pretende transmitir, com o 

significado e o objetivo de existência do Viver Sem Drogas. São palavras que fazem parte do 

cotidiano de atuação do projeto, do universo positivo que o mesmo constrói em torno da 

atividade preventiva que realiza.  

O amarelo, o azul e o branco foram escolhidos por se mostrarem os portadores 

expressivos mais convenientes do tipo de mensagem trabalhada na campanha através da 

identidade visual construída. Ainda por cima, mesmo que em outras gradações, são as 

mesmas cores utilizadas na composição da logomarca do Conselho de Entorpecentes.  

Outro elemento gráfico, as imagens, ou mais especificamente, a gravura dos 

jovens, foi empregada de forma a reforçar todo o conteúdo semântico até aqui demonstrado.  

Quando discorreu sobre a importância do título para as peças publicitárias, 

enfatizando que o mesmo era responsável por transmitir as informações que deveria ser ditas 

em primeiro lugar, Hoff (2004, p. 70) afirma que “a imagem também é responsável pela 

transmissão desse mesmo conteúdo, e ambos, numa relação de complementaridade, conduzem 

o ao texto e, assim, ao final da peça.” 

Um fator importante na escolha da imagem que se faz presente nas peças é a 

representação de ambos os sexos. Houve a preocupação em utilizar um personagem feminino 

e outro masculino para que não ocorresse exclusão de gêneros, ou até suscitasse um possível 

preconceito. Afinal, apesar de ser mais constante, nem só meninos ou garotos são usuários de 

drogas ou dependentes.  

Um aspecto importante que se prezou não perder de foco quando no momento de 

construção de peças para uma campanha trata-se da unicidade. Esta é um atributo que deve 

ser preservado com o intuito de dar coerência à campanha, e é alcançado através da repetição 

de elementos gráficos.    

Segundo Williams (1995, p. 43), “o propósito básico da repetição afirma que 

alguns aspectos do design devem repetir-se no material inteiro”. E complementa dizendo que: 

 

A repetição de elementos visuais no design unifica e fortalece o material, agrupando 
partes que seriam separadas. O recurso da repetição é muito útil em peças de uma só 
página e é essencial em documentos de muitas páginas (neste caso, a repetição é 
considerada como consistência) (WILLIAMS, 1995, p. 52). 

 

Prezando por uma unicidade, a imagem do casal, assim como os demais 

elementos gráficos, é uma constante nas peças elaboradas. De acordo com o autor, além de 
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unificar, a repetição acrescenta interesse visual à peça. Se tal recurso se mostrar interessante, a 

leitura se dará de forma mais agradável. Além de tentar manter uma coerência, caracterização, 

a repetição desses elementos em todas as peças pretende fazer com que elas se mostrem 

interessantes aos olhos do público e permitam uma identificação.  

Partindo para a semiologia, os personagens presentes nas peças, sua disposição 

nelas e a posição em que se encontram além de auto-estima também transmitem os mesmos 

sentimentos já citados. Para a direção do Viver Sem Drogas, a auto-estima está associada a 

uma vida livre das drogas. Percebe-se que os personagens estão em situação de descontração, 

longe de possíveis problemas pessoais e quaisquer outros sentimentos indesejados. Os seus 

braços apontam para o alto e ambos estão pulando, denotando dinamismo e energia e fazendo 

alusão, novamente, a todos os sentimentos positivos que já foram explicitados anteriormente.  

Para contrastar com os elementos gráficos utilizados, principalmente com as cores 

predominantes, o preto e um tom mais escuro de azul foram utilizado no título para que este 

se sobressaísse aos olhos do receptor. Além dessas cores, uma fonte de bastante peso foi 

empregada com o objetivo de aumentar ainda mais o contraste e fazer com que o título 

ganhasse maior destaque. 

 

O contraste é uma das maneiras mais eficazes de acrescentar algum atrativo visual a 
uma página (algo que realmente faça com que uma pessoa queira olhar para ela), 
criando uma hierarquia organizacional entre diferentes elementos. A “regra” 
importante que deve ser lembrada é a de que para o contraste ser realmente eficaz, 
ele deve ser forte. Não seja tímido. (WILLIAMS, 1995, p. 53). 

 

Com isso, buscou-se atingir o duplo propósito básico do contraste: (1) criar 

interesse sobre as peças, já que, com uma aparência interessante, segundo Williams (1995, p. 

62), elas conseguirão atrair mais facilmente a leitura; e (2) auxiliar na organização da 

informação, fazendo com que o receptor, instantaneamente, compreenda “a maneira através 

da qual as informações são estruturadas, o fluxo lógico de um item para outro” (WILLIAMS, 

1995, p. 62).   

A informação mais importante a ser transmitida pelas peças está no título. Óbvio 

que este esteja colocado em uma posição privilegiada, favorável a uma leitura fácil por parte 

do público. O título deve ser facilmente percebido e não há melhor forma de se fazer isso a 

não ser através da construção de um contraste.  

Outra forma de contraste utilizadas nas peças da campanha foi o contraste de 

peso. “O peso de uma fonte refere-se à espessura dos traços.” (WILLIAMS, 1995, p. 102) 

Quando numa peça houver a presença de subtítulos eles estarão em fonte de igual peso mas 
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com tamanho reduzido. Quando houver a presença de texto, este se encontrará em tamanho 

mais reduzido que o do subtítulo e numa fonte de peso bem menor. “Além de fazer com que a 

página fique mais interessante aos olhos, o contraste de peso é uma das melhores maneiras de 

organizar as informações.” (WILLIAMS, 1995, p. 102). 

Em relação a disposição do título, subtítulo e texto, optou-se pelo princípio da 

direção. “Uma interpretação óbvia de ‘direção’ do tipo é sua inclinação.” (WILLIAMS, 1995, 

p. 112). Quando o autor falou em “tipo”, referiu-se aos caracteres, às letras presentes nas 

peças, às frases, ao texto. Estes foram então, na maioria das vezes, dispostos de forma 

inclinada, para gerar movimento e leveza e estabelecer uma relação harmônica com a imagem 

dos personagens.  

Apesar de propor que se evite a aplicação desse tipo de posicionamento dos 

elementos, Williams (1995) enfatizou que algumas vezes o direcionamento poderia ser 

aplicado para melhorar a estética do material e até a comunicação. Segundo o autor, se o 

leiaute tiver o potencial para que se possam criar contrastes ou direcionamentos, deve-se 

enfatizar tal potencial. 

Os tipos, como já foi dito, formam posicionados de forma a gerar uma relação 

com a imagem do casal que, por sua vez, transmitem uma sensação de leveza, movimento, 

dinamismo. Assim, disposições regulares, retas, foram banidas para reforçar o significado 

semântico/simbólico da imagem. Frases, títulos e até o texto, quando se faz presente, estão 

geralmente inclinados para cima, uma vez que “o tipo inclinado para cima cria uma energia 

positiva” (WILLIAMS, 1995, p. 112). 

Enfim, todos os elementos gráficos, pictóricos e cromáticos foram dispostos de 

forma a transmitir leveza, movimento, dinamismo e energia, todo um conjunto de energias e 

sensações positivas para, dessa forma, concordar com o tipo de abordagem preventiva adotado e 

representar o conceito que se traduz através das orações escolhidas para compor o título.  

Para os cartazes, em especial, um tamanho fora do convencional foi escolhido 

com o objetivo de chamar mais atenção, mas sem que isso representasse gastos adicionais 

para o cliente. Para que isso fosse possível, suas dimensões foram escolhidas para que fossem 

impressos em uma folha de tamanho standard para depois serem cortados. Os cartazes foram 

dotados de uma forma mais horizontal ou mais vertical, diferenciando-se dos modelos 

existentes e se sobressaindo quando afixados próximo de outros cartazes.  

Nas peças exclusivas para a Semana Viver Sem Drogas, o título trata-se do 

próprio nome do evento. Este foi então posicionado sobre uma base amarela (de tom bem 

mais forte do que o amarelo usado para compor o fundo das peças), criando um contraste 
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maior e diferenciando as peças desse evento das restantes. O título foi posicionado no lado 

esquerdo superior, justamente por este ser o ponto mais valorizado da peça.  

A fim de manter uma ligação com as outras peças (exclusivamente preventivas) as 

mesmas cores, tipologias, imagens (personagens) forma empregados, afinal a Semana Viver 

Sem Drogas trata-se de uma estratégia da campanha preventiva elaborada para o cliente.   

No cartaz de cunho preventivo fez-se necessário a utilização de imagens como 

forma de exemplificação, reforçando assim o conceito e o título empregados. Elas 

demonstram diversos momentos em que os personagens se encontram em situação divertidas, 

prazerosas. O intuito maior ao empregá-las é de comunicar que as emoções estão 

desvinculadas ao consumo de drogas; estas apenas acarretam uma série de problemas tanto 

para o usuário como para a sociedade no geral. Para tal, o cartaz mostra jovens praticando 

esporte, estudando, dançando, namorando, ou seja, situações simples do cotidiano, que podem 

fazê-los vivenciar muitas emoções.  

Em relação ao slogan, optou-se por não utilizar slogan de campanha, haja visto a 

presença de um slogan para o projeto. Foram dotados de forma mais horizontal ou mais 

vertical, diferenciando-se dos modelos existentes e sobressaindo. 

 

 

11.5   Peças Gerais 

 

a) Banner Preventivo 
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b) Camiseta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Cartaz Comunicado 
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d) Cartaz Preventivo 
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e) Bloco de Papel (capa e folha) 

 

     

 

f) Caneta 
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g) Sacola  

 

 

h) Adesivo preventivo (boton) 
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11.6   Peças específicas para a Semana Viver Sem Drogas 

 

a) Cartaz e outdoor para a semana 

 

 

 

 

b) Lâmina para a semana – programação 
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c) Adesivo (boton) para semana 

 

 

 

d) Camiseta para a semana 
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e) Banner para a semana 
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12   PLANEJAMENTO DE MÍDIA 

 

O processo de elaboração do planejamento de mídia é uma das fases mais 

importantes da campanha, pois é onde a verba disponibilizada será direcionada às ações de 

comunicação a serem aplicadas de acordo com a necessidade do cliente. Para Veronezzi 

(2002, p. 166), “é justificar que o dinheiro está sendo aplicado nas melhores alternativas, e, 

quantificar o que está sendo comprado”. 

Ainda seguindo o raciocínio do autor: 

 

Um plano de mídia bem elaborado, está no fato de que neste as programações são 
conseqüências de uma série de premissas anteriores. Premissas estas que mostram o 
cenário atual do produto, delineiam os objetivos, encaminham as decisões e, 
propõem as ações, tomando por base as colocações anteriores para justificar as 
seguintes, para assim alinhavarem um raciocínio linear e coerente para um plano 
como um todo (VERONEZZI, 2002, p. 167). 

 

O plano desenvolvido para o projeto “Viver sem Drogas”, tendo sempre por base 

um planejamento estratégico de marketing que oferece suporte sempre que necessário, se faz 

presente para a adequação das necessidades do cliente e as soluções a serem aplicadas para tal. 

Como citado no briefing, o plano de mídia precisou considerar a ausência de 

verba pré-definida a ser destinada à produção e veiculação das peças, pois o cliente possui 

recursos escassos e depende da colaboração de empresas que se predispõem a financiar a 

concretização das ações de comunicação. No entanto, vale salientar que não é garantia que 

todas as peças e quantidades sugeridas sejam confeccionadas, já que cabe aos colaboradores 

os valores que desejam financiar. Apesar de falta de verba determinada, o trabalho vai seguir 

para não comprometer ou interferir na eficácia da comunicação. 

Com base nos dados aqui apresentados, a agência se ateve a alguns pontos 

imprescindíveis a serem observados: 

 

 

12.1   Mercado 

 

Por ser um projeto social veiculado ao Conselho de Entorpecentes de Mossoró, o 

“Viver sem Drogas” conta com as parcerias de órgãos ligados ao combate de consumo e 

traficância de drogas na cidade. Assim, o projeto está livre de qualquer tipo de concorrência 

em seu segmento. 
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12.2   Público-alvo 

 

O target do projeto “Viver Sem Drogas” trata-se de crianças e jovens com idade 

entre 10 a 21 anos, que estudam na rede pública de ensino de Mossoró e também as 

respectivas famílias desses jovens. 

Especificamente nesta campanha, pretende-se atingir também faixas etárias além 

da considerada público-alvo, na tentativa de ampliar a prevenção e reforçar, 

concomitantemente o nome do Conselho de Entorpecentes e seu respectivo projeto como 

entidades competentes. 

 

 

12.3   Estratégia de mídia 

 

Levando em consideração os objetivos de comunicação e marketing dispostos no 

briefing, a ação de mídia aqui proposta utiliza diversas iniciativas de marketing, dentre elas 

merchandising, publicidade e propaganda, onde tais ações ao serem veiculadas possam ser 

realizadas de maneira mais completa para a obtenção de respostas positivas perante o público, 

além de explicitar a missão da entidade de maneira mais clara e bem definida. 

Diante disso, a agência percebeu a necessidade de criação de campanhas 

diferenciadas, que ocorrerão em épocas específicas, com intuito de fixar cada vez o nome do 

projeto e o seu trabalho de prevenção na mente da sociedade local.  

Portanto, a comunicação sugerida é dividida em três etapas: 

� 1ª etapa: propaganda de caráter preventivo, através da disseminação da idéia 

do combate às drogas, com divulgação de material nas escolas e distribuição de 

brindes em eventos como palestras e atividades extracurriculares. 

� 2ª etapa: ações de estratégia de marketing, publicidade e merchandising, na 

execução da Semana Viver Sem Drogas, que ocorrerá durante três dias no mês 

de Abril, data essa que segundo avaliação do calendário de eventos da cidade, 

foi decidida como a que melhor se encaixa, devido ao fato de que é um dos 

meses do ano que não há nenhum evento de grandes proporções na cidade, 

deixando o enfoque só para a realização da Semana Viver Sem Drogas. 

� 3ª etapa: ações de merchandising, com a divulgação do projeto dentro de 

eventos que ocorrem ao longo do ano na cidade. 
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Para cada etapa existem peças de divulgação específicas, que serão posteriormente 

explicados na seção secundária “12.5 Tática”. 

 

 

12.4   Suportes e veículos de comunicação recomendados 

 

Para se obter resultados mais imediatos, levando em consideração a abrangência da 

ação trabalhada e os meios mais apropriados a executarem uma cobertura satisfatória, sem 

deixar de enfatizar que a verba disponibilizada é escassa e depende de colaboração de terceiros 

para sua concretização, foi decidido que o apropriado é a utilização dos seguintes suportes:  

� Adesivo; 

� Cartaz; 

� Banner; 

� Outdoor; 

� Lâmina; 

� Materiais promocionais – camiseta, sacola, caneta, bloco de papel, pasta. 

 

Portanto, o planejamento de mídia não recomenda a utilização de mídias de maior 

abrangência, como rádio e TV, devido aos altos custos destes veículos, optando assim por 

meios mais diretos de acesso a seu público-alvo, que são peças de caráter impresso, como 

foram exemplificadas acima. 

 

 

12.5   Tática 

 

O objetivo principal é mostrar o real trabalho desempenhado pelo projeto ao 

público-alvo, de forma clara e precisa. De modo que agência já expôs acima, os meios mais 

recomendados para a obtenção dos resultados esperados. 

Para o desenvolvimento do plano de mídia, foi necessário considerar um conceito 

importante, citado por Veronezzi (2002, p. 88), que define o flight como “um período 

contínuo de veiculação. (...) o que deve ser acrescentado é que o período deve ter um limite de 

tempo de acordo com o meio de comunicação”. 

De modo que, aplicaremos o conceito de flight linear ou recency, que para 

Veronezzi:  
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É uma veiculação contínua durante todo o ano. É um longo e único flight. O 
anúncio pode ser veiculado apenas uma vez por semana, em todas as 52 semanas do 
ano, todo dia nos 365 dias do ano, dia sim, dia não, ou seja, o importante é ter um 
padrão de continuidade, sem deixar intervalos muito grandes entre as inserções 
(2002, p. 89). 

 

O método de flight linear é o mais indicado para a 1ª etapa de comunicação, a 

propaganda de caráter preventivo, sendo sua veiculação durante todo o ano, excetuando 

somente os períodos de férias escolares, que ocorrem nos meses de Janeiro e Dezembro. O 

material produzido para tal etapa será veiculado principalmente da rede de escolas públicas 

locais, mas também em eventos isolados dentro e fora de tais escolas, como palestras, 

workshops e atividades extracurriculares. 

Para a 2ª etapa, que envolve as ações de estratégia de marketing, publicidade e 

merchandising, na execução da Semana Viver Sem Drogas, é característico o flight 

concentrado, que segundo Veronezzi (2002, p. 90) “se deixa uma lacuna maior sem 

veiculação, (...) e com a maior economia de verba montam-se grupos de dois a três flights, 

bem próximo uns dos outros, tendo cada qual, níveis de esforços diferentes”. 

Pois, as ações referentes à Semana Viver Sem Drogas iniciam suas atividades com 

a antecedência de até um mês antes da data que ocorrerá o evento, que segundo sugestão, este 

possa ser realizado nos dias 10, 11 e 12 de Abril de 2009. 

As peças produzidas especificamente para a Semana serão veiculadas 

principalmente em ambientes que detenham maior circulação do público-alvo, como escolas, 

bairros onde as escolas são localizadas, lugares de entretenimento, além do próprio local onde 

será realizado o evento, dentre outros. 

Quanto à 3ª etapa, que são ações de merchandising em eventos culturais locais, o 

flight que se encaixa é o de ondas, que Veronezzi (2002, p. 90) explica como “opção que 

deixa períodos de uma ou duas semanas sem veiculação, e o dinheiro economizado serve para 

reforçar flights de duas ou três semanas dispostos ao longo do ano”. Resultando em ações 

fracionadas ao decorrer do ano, servindo como forma de manter o nome do projeto e seu 

trabalho na mente da população.  

A comunicação será veiculada nos seguintes períodos: 

� 1ª etapa: início na segunda quinzena de Fevereiro, período esse de volta às 

aulas nas escolas locais, se estendendo até a primeira quinzena de Dezembro, 

onde ocorre o término do ano escolar. 
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� 2ª etapa: começando a divulgação da Semana Viver Sem Drogas na segunda 

quinzena de Março, mais precisamente no dia 17/03,  permanecendo em vigor 

até o dia 12/04, data de finalização do evento. 

� 3º etapa: não possui data definida, pois é feita de acordo com os eventos 

locais. No entanto, para basear a divulgação do material, abaixo vai tabela com 

programação das datas comemorativas. 

 

TABELA 4   DATAS/EVENTOS COMEMORATIVOS DE MOSSORÓ 

 

 JAN FEV MAR  ABR MAI  JUN JUL AGO  SET OUT NOV DEZ S/DATA 
Campeonato 
Regional de Futebol 

X             

Carnaval  X            

Vaquejada Mossoró 
Park Show 

    X         

Mossoró Cidade 
Junina 

     X        

Chuva de Bala      X        

Parada Gay       X       

Expofruit       X       

Festa do Bode       X       

Mossoró Moto Show       X       

Feira do Livro        X      

FICRO        X      

Alto da Liberdade         X     

Vaquejada Mossoró 
Park Show 

         X    

FESTUERN          X    

JERNs          X    

Eleições          X    

Festa de Santa Luzia            X  

Mossoró Fashion 
Week 

            X 

Mossoró Mix Indoor             X 

 

 

12.5.1   Especificação da aplicação das peças 

 

12.5.1.1   Campanha preventiva 

 

� Cartaz preventivo: para ser afixado nas escolas durante todo o ano letivo, no entanto 

procurando uma rotatividade do mesmo dentro das escolas, para que possa sempre 
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surpreender os passantes. Afixar também em lugares pré-selecionados na cidade, como 

shoppings, praças etc. 

� Cartaz comunicado: sua função é comunicar eventos que possam ocorrer dentro da 

escola, como palestras, apresentações, mas sempre lembrando ao leitor o nome e a causa 

do projeto Viver Sem Drogas. 

� Sacola: para ser distribuída em ocasiões especiais, contendo material como caneta, 

camiseta, comunicados. 

� Camiseta: pode ser distribuída à professores, diretores, palestrantes, dentre outros, para 

que possam comunicar o nome do projeto, em conjunto com a caneta e sacola. 

� Adesivo Boton: sua utilização é bem maleável, pois pode-se distribuí-lo nas escolas, nas 

praças, e afins. 

� Caneta: utilizado como brinde, juntamente com a camiseta e sacola. 

� Banner: empregado para comunicar o projeto em eventos educativos, culturais, ou em 

pontos estratégicos da cidade. 

 

 

12.5.1.2 Campanha Semana Viver Sem Drogas 

 

� Lâmina (programação): peça que comunica a Semana Viver Sem Drogas e a sua 

programação interna. Deve ser distribuída nas escolas, locais públicos e no próprio evento, 

com duas semanas de antecedência do mesmo. 

� Cartaz: divulga o evento e deve ser afixado em todos os locais possíveis em que o público 

alvo tenha acesso, e sua veiculação deve ser feita nas três semanas anteriores à feira.  

� Banner: para ser utilizado em lugares de grande abrangência, como shoppings, eventos 

culturais, e no próprio local da feira. 

� Camiseta: deve ser utilizada por toda a equipe de organização da feira, pelos 

colaboradores, professores das oficinas, professores da rede pública, e também empregada 

como brinde para premiar os participantes. 

� Adesivo Boton: sua empregabilidade deve ser massiva, utilizando-o em todos os jovens 

participantes, transeuntes e organização do evento. 

� Outdoor:  com veiculação de duas semanas antes da realização do evento, sendo sugerido a 

distribuição da seguinte maneira: três dele em pontos considerados bons, como centro da 

cidade, próximo ao Ginásio Pedro Ciarlini e rótula da Leste-Oeste. Os outros sete outdoors 
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devem ser aplicados em bairros onde a incidência do público alvo seja maior, devido à 

localização das escolas serem nestes lugares. 

� Bloco de papel, caneta e pasta: os três juntos formam um kit promocional, que deve ser 

utilizado somente durante a feira, como forma de brinde. Seu critério de distribuição fica a 

cargo da organização da Semana. 

 

12.5.1.3   Ação de merchandising 

 

As peças usadas para esse caso são as mesmas da campanha preventiva (caneta, 

sacola, camiseta, adesivo boton) e da Semana Viver Sem Drogas (bloco de papel). A 

diferença é somente no tipo de ação, que é a veiculação desse material em eventos do 

calendário anual da cidade, com caráter de brindes, na intenção de divulgar o nome do projeto 

e sua causa, além de contribuir na fixação dos mesmos na mente do público alvo. 

 

 

12.6   Mapa de programação 

 

Para o plano de mídia proposto, segue o mapa de programação, que funciona para 

demonstrar os períodos de veiculação das peças e sua respectiva duração. 

Quanto à campanha preventiva, pode-se verificar que no mapa de programação 

não estão inclusas peças citadas anteriormente, como caneta, sacola, camiseta, pois possuem 

caráter de brinde, além do cartaz comunicado e adesivo boton, que serão utilizados de acordo 

com a necessidades das escolas e dos organizadores do projetos, portanto não há como 

especificar exatamente em que data ocorreriam estas distribuições, assim sendo, apenas o 

cartaz preventivo figurou na programação. 

No entanto, a campanha da Semana Viver Sem Drogas, como possui data 

concreta, pode ter total aplicação dos materiais demonstrada na programação, excetuando-se 

no caso as seguintes peças: bloco de papel, caneta e pasta, que juntos formam o kit 

promocional descrito na tabela, que funcionará como brinde, tendo sua melhor utilização 

decidida pela organização da semana. 

Também não há demonstrativos da aplicação das peças respectivas à ação de 

merchandising devido ao caráter maleável da mesma, já que sua utilização segue os diversos 

eventos que ocorrem na cidade, cabendo à direção do projeto quais datas deve haver 

distribuição dos materiais.  
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12.7   Custos 

 

Como foi explicado pelo briefing, não existe verba definida, portanto a agência 

preparou orçamentos que buscam minimizar o máximo possível os gastos e que possibilite 

aos colaboradores o financiamento da produção destes materiais. 

 

 

12.7.1   Custos da campanha preventiva 

  

Os custos abaixo dizem respeito à confecção das peças de caráter preventivo, 

utilizados na comunicação da 1ª etapa. 

 

TABELA 5   DEMONSTRATIVO DE CUSTOS – CAMPANHA PREVE NTIVA 

 

QTDE. ITEM ESPECIFICAÇÕES VALOR F. PGTO. 
500 Cartaz preventivo Couché liso 90g/m, 29cm x 64cm, 4x0. R$ 1.200,00 30 dias 
1.500 Cartaz comunicado Couché liso 90g/m, 21cm x 59cm, 4x0. R$ 800,00 30 dias 
150 Sacola Plástico branco com aplicação em serigrafia. R$ 1.050,00 30 dias 
150 Camiseta Malha branca, serigrafia frente/verso, 4x4. R$ 1.500,00 30 dias 
7.000 Adesivo Boton Papel adesivo, 6cm x 6cm, impressão digital. R$ 1.638,00 1 + 2 
500 Caneta Corpo branco, retrátil, 3x0. R$ 450,00 1 + 1 
5 Banner Lona, 250cm x 70 cm, 4x0 R$ 437,50 À vista 

  TOTAL R$ 7.075,50  

 

 

12.7.2   Custos da Campanha “Semana Viver Sem Drogas” 

 

A tabela abaixo representa os custos referentes à produção do material que será 

utilizado na viabilização da comunicação de 2ª etapa, que equivale à publicidade da Semana 

Viver Sem Drogas. 

 

TABELA 6   DEMONSTRATIVO DE CUSTOS – CAMPANHA SEMAN A VIVER SEM 

DROGAS 

 

QTDE. ITEM ESPECIFICAÇÕES VALOR F. PGTO. 

7.000 Bloco de papel 
Duplex 250g/m, 10,6cm x 14,8cm, 4x0. Off-set 
75g/m. 10,5cm x 14,8cm, 4x0. C/ 50 folhas. 

R$ 3.600,00 30 dias 

5.000 
Lâmina 
(programação) 

Couché 75g/m, 21cm x 10cm, 4x0 cores. R$ 800,00 30 dias 
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400 Cartaz Couché liso 90g/m, 64cm x 25cm, 4x0. R$ 1.000,00 30 dias 
5 Banner Lona, 100cm x 200cm, policromia. R$ 500,00 30 dias 

150 Camiseta 
Malha mercerizada amarela, fio 30.1, aplicação 
de arte em serigrafia frete/verso, 4x0 cores. 

R$ 1.950,00 30 dias 

7.000 Adesivo Boton Papel adesivo, impressão digital, 6cm x 6cm. R$ 1.638,00 1 + 2 

10 
Outdoor 
(produção) 

100% Policromia. R$ 2.500,00 1 + 2 

7 
Outdoor 
(veiculação) 

Bairros periféricos, R$ 1.260,00 30 dias 

3 
Outdoor 
(veiculação) 

Rótula Leste-Oeste; Ginásio; Centro. R$ 600,00 30 dias 

1.000 Caneta Corpo branco, retrátil, 3x0. R$ 900,00 1 + 1 
7.000 Pasta Papelão padrão. R$ 4.830,00 30 dias 

  TOTAL R$ 19.578,00  

 

 

12.7.3   Custos da Ação de Merchandising 

 

Abaixo, segue tabela com os custos referente à produção das peças que serão 

utilizadas na 3ª etapa da comunicação do projeto, que constitui as ações de merchandising, 

com a distribuição de brindes em eventos culturais da cidade. 

 

TABELA 7   DEMONSTRATIVO DE CUSTOS – AÇÃO DE MERCHA NDISING  

 

QTDE. ITEM ESPECIFICAÇÕES VALOR F. PGTO. 
5.000 Caneta Corpo branco, retrátil, 3x0. R$ 4.500,00 1 + 1 

300 Sacola Plástico branco com aplicação em serigrafia. R$ 2.100,00 30 dias 
300 Camiseta Malha branca, serigrafia frente/verso, 4x4. R$ 3.900,00 30 dias 

5.000 Bloco de Papel 
Duplex 250g/m, 10,6cm x 14,8cm, 4x0. Off-set 
75g/m. 10,5cm x 14,8cm, 4x0. C/ 50 folhas. R$ 2.800,00 30 dias 

7.000 Adesivo Boton Papel adesivo, 6cm x 6 cm, impressão digital. R$ 1.638,00 À vista 
  TOTAL R$ 14.938,00  
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13   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como foi elucidado no início do trabalho, a relevância da aplicabilidade de ações 

de comunicação e marketing para instituições ou projetos de caráter social é evidente. 

Indiscutivelmente, os projetos sociais são de suma importância para a minimização de 

problemas existentes na sociedade, haja vista o seu caráter interventor e modificador e as 

melhorias que buscam instaurar no meio em que atuam.   

Por se tratarem de fortes aliadas dos projetos sociais, as estratégias de 

comunicação e marketing são ações que tornam possível a aderência de uma idéia ou causa 

por parte do seu público-alvo, facilitando assim, o processo de mudança social que algumas 

entidades almejam atingir. 

A agência se deparou com um caso interessante: um cliente pertencente à área 

social, sem fins lucrativos – o Viver Sem Drogas, projeto especificamente voltado para a 

prevenção às drogas, do Conselho de Entorpecentes de Mossoró. Uma campanha que 

permitisse ao projeto, em termos de difusão de idéias e mobilização, atuar de forma mais 

planejada e eficiente foi recebida como proposta de trabalho – um verdadeiro desafio para os 

componentes da agência, visto a maior atenção que sempre deram à área mercadológica ao 

decorrer da graduação.  

Após um amplo estudo bibliográfico sobre temas referentes, apoiado também em 

conhecimentos técnicos adquiridos através de disciplinas e bibliografias de caráter prático, os 

setores da agência se dedicaram à realização da campanha, observando sempre as limitações 

do Viver Sem Drogas enquanto cliente. Uma ampla pesquisa sobre o projeto foi essencial para 

se ter idéia da sua situação enquanto entidade social atuante, objetivos que pretende alcançar 

(inclusive com a realização da campanha) e a maneira como mesmo pretende cooperar para a 

diminuição do consumo de drogas em Mossoró.  

Com base nas informações recolhidas e as considerações e observações tecidas 

pela direção do Conselho de Entorpecentes, a Start desenvolveu os planos e estratégias de 

comunicação e marketing para compor a campanha para o projeto. Além do caráter 

preventivo, a campanha aqui exposta possui o objetivo de aumentar o reconhecimento do 

projeto e também do conselho pela população.  

As singularidades do cliente significaram a realização de alterações ou adaptações 

nas etapas do processo construtivo, referentes aos setores de uma agência de publicidade 

(atendimento, criação, mídia e produção). Ao aplicar teoria a este caso específico os alunos, 

ou componentes da agência, encontraram dificuldades para executar as tarefas definidas e 
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construir os documentos necessários ao funcionamento de uma agência (como briefing, 

planejamento de mídia etc), justamente em razão da inexperiência para tratar com clientes de 

natureza social e não-lucrativa. Como já mencionado, a realização deste projeto experimental 

tornou-se um desafio.  

Apesar de todas dificuldades encontradas e dos inúmeros contratempos 

enfrentados, considera-se gratificante todos os esforços realizados em prol da conclusão deste 

trabalho. 

A análise final de tudo que foi executado, reitera a possibilidade e objetivo 

previstos no Relatório de TCC fornecido como guia pelo DECOM: fazer com que os alunos, 

aliando teoria e prática, exercitassem as suas competências enquanto futuros profissionais da 

área da Publicidade e Propaganda. 

Este projeto experimental, ainda por cima, trata-se de uma maneira de fazer com 

que o conhecimento adquirido dentro da universidade chegue à sociedade, indo de encontro 

ao grande fluxo de produções científicas que não atentam para tal critério. É satisfatório 

realizar um trabalho de cunho acadêmico, que além de seu objetivo científico, ajudará uma 

entidade de significado tão relevante para a sociedade local a executar seu trabalho.  
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ANEXOS



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relatório do Projeto Viver Sem Drogas  
e Relatório de Atividades Anuais (2007) 

 
Fornecidos pelo Conselho de Entorpecentes de Mossoró. 



 
 

PROJETO: VIVER SEM DROGAS 
 

Realização: 
Conselho de Entorpecentes de Mossoró 
 
Parceiros:  

Prefeitura Municipal de Mossoró 
Banco do Brasil 

 
Objetivo Geral: 

Contribuir para a diminuição o consumo de álcool e droga, tendo a educação como eixo 
político pedagógico.   

 
Objetivos Específicos: 

Investir nas potencialidades de crianças e adolescentes por meio da difusão de 
atividades sócio-educativas, esportivas e culturais. 

 
Estimular a discussão e reflexão dos significados do uso de drogas e álcool em 

crianças, jovens e adultos. 
 
Promover o desenvolvimento da criatividade, integração e capacidade de 

cooperação de crianças, adolescentes e suas famílias através de atividades 
educativas, artísticas e esportivas. 

 
Capacitar teórica e tecnicamente crianças e jovens, em situação de 

vulnerabilidade social, para se tornarem capazes de refletir criticamente sobre o uso 
de álcool e drogas, bem como o seu viver. 

 
Eixos de Intervenção: 

    Todas as atividades estão centradas no eixo da prevenção, direcionadas a crianças 
e jovens, suas famílias, comunidade escolar e comunidade em geral (igrejas, clubes de 
serviços, instituições diversas) 
       

 
 
 
Metas: 

20.000 Crianças e jovens, faixa etária de 13 15 anos informados e sensibilizados 
sobre os efeitos do consumo de álcool e drogas das escolas públicas; 
Formar 40 Núcleos de Prevenção em escolas públicas; 



 
 

Redução do consumo de álcool e droga entre crianças e adolescentes; 
 

Metodologia: 

Todo o projeto se viabiliza por meio da realização de atividades educativas: 
campanhas, oficinas, palestras, rodas de conversa, pedágios. Atividades esportivas: 
torneios, circuitos e gincanas. Atividades culturais: teatro, dança e música. E de 
comunicação em ações preventivas ao consumo de álcool e drogas através de 
programas radiofônicos. Direcionadas a professores, crianças, jovens e suas famílias, 
comunidade escolar e comunidade em geral.  
O desenvolvimento dessas atividades se dará de forma integrada não só com a 

comunidade escolar, mas com a rede de serviços (saúde, igrejas, instituições social) 
existente em cada bairro da cidade. Dessa forma será possível formar uma rede 
articulada de prevenção ao uso de álcool e drogas na cidade de Mossoró-RN. Para 
tanto é fundamental o estabelecimento de parceria com instituições governamentais 
e não-governamentais. 
Todas as atividades do projeto Viver Sem Drogas são de caráter preventivo, serão 

aperfeiçoadas e redimensionada de acordo com o seu nível de eficácia.  
 

Monitoramento e Avaliação: 

O monitoramento e avaliação das ações do projeto Viver Sem Drogas será  
realizado de forma trimestral pelo Conselho de Entorpecentes de Mossoró e Núcleo 
de Consultores observando os níveis de Participação, geração e troca de conteúdos, 
interatividade, adesão.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

Conselho de Entorpecentes de Mossoró 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

PROJETO:  
VIVER SEM DROGAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Junho/2007 
 
 
 
 



 
 

APRESENTAÇÃO 
 

A droga e o álcool têm invadido a vida dos jovens e das famílias na nossa cidade 

de maneira assustadora, destruindo os sonhos e as oportunidades de um futuro 

vitorioso.  

Mudar esta realidade é uma missão a ser executada com a participação de todos. 

Precisamos sensibilizar, divulgar e conscientizar as pessoas de que: VIVER SEM 

DROGAS É MUITO MAIS EMOCIONANTE! 

No atual cenário, faz-se necessário cada vez mais potencializar os canais de 

informação e discussão. Tratar a temática das drogas sem preconceitos, compreendendo 

a sua relação com outras situações problema que permeiam o cotidiano do ser humano: 

medo, expectativas, desejos, frustrações.  Neste contexto, o Conselho de 

Entorpecentes de Mossoró vem desencadeando uma série de ações nos eixos da 

prevenção e do tratamento. 

No ano de 2007, por iniciativa do próprio Conselho foi idealizado o Projeto Viver 

Sem Drogas que tem por objetivo contribuir para a diminuição o consumo de álcool e 

droga, tendo a educação como eixo político pedagógico.   

Acreditando que juntos podemos construir uma nova realidade para os nossos 

jovens e suas famílias, onde os sonhos e as realizações tenham espaço garantido 

apresentamos relatório das atividades desenvolvidas no Projeto Viver Sem Drogas no 

primeiro semestre deste ano. 

 

Claudia Regina Freire de Azevedo 
Pres. Conselho de Entorpecentes de Mossoró 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ATIVIDADES ESPORTIVAS E EDUCATIVAS 

 

PEDÁGIO EDUCATIVO: 

- Período de realização: 06/01/2007 

- Local: Cidade Praia de Tibau - RN 

- Público Alvo: Jovens e adultos 

- Execução: Conselho de Entorpecentes de Mossoró 

- Instituições participantes: Prefeitura Municipal de Mossoró 

 Banco do Brasil 

 Maçonaria 

 Comunidades Católicas e evangélicas 

- Programação: Distribuição de panfletos informativos sobre o consumo de drogas e 

álcool; 

Fixação de adesivos com mensagens educativas em 2.000 veículos. 

 

FESTIVAL DE VOLLEY DE PRAIA: 

- Período de realização: 27/01/2007 

- Local: Cidade Praia de Tibau - RN 

- Público Alvo: Jovens e adultos 

- Execução: Conselho de Entorpecentes de Mossoró 

- Instituições participantes: Prefeitura Municipal de Mossoró 

 Banco do Brasil 

 Liga Mossoroense de Vôlei 

- Total de jogadores: 32 jogadores distribuídos em 16 duplas de vôlei de praia. 

 

BLITZ EDUCATIVA: 

- Período de realização: 16/02/2007 

- Local: Estação das Artes Elizeu Ventania 

- Público Alvo: Jovens e adultos 

- Execução: Conselho de Entorpecentes de Mossoró 



 
 

- Instituições participantes: Prefeitura Municipal de Mossoró 

 Banco do Brasil 

- Programação: Distribuição de material educativo sobre o consumo de drogas e álcool a 

5.000 pessoas. 

 

OFICINAS EDUCATIVAS 
 
- Período de realização: 01/03 a 27/04/2007 

- Número de escolas participantes: 19 

- Total de inscritos: 438 professores 

870 alunos 

- Total geral de inscritos: 1.308 pessoas 

- Programação: - Apresentação do objetivo da oficina e dos participantes; 

- Divisão em grupo para confecção de cartazes; 

- Apresentação dos cartazes confeccionados; 

- Apresentação e discussão de um vídeo-documentário; 

- Encerramento.         

- Execução das Oficinas: Núcleo de consultores 

- Conclusões: 

 As oficinas permitiram identificar lideranças potenciais dentro de cada escola 

com diferentes habilidades: de sugerir, organizar e disseminar informações.  

 Os temas escolhidos para confecção dos cartazes estavam na maioria das vezes, 

relacionados a situações/problemas vivenciadas pelos jovens no seu cotidiano: 

Prostituição, Violência, Destruição, Sexo, Sexualidade, Família, Gravidez na 

Adolescência, Racismo, Drogas. E também, a temas que mostra uma adolescência 

sintonizada com questões relacionadas à Família, Comunicação, Auto-estima, Esporte, 

Meio Ambiente e ao Aquecimento Global, Governo e a Política, Bem-estar, Amor e Paz, 

Amizade, A Mulher e o Corpo Humano. 

 

 

 



 
 

CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DAS OFICINAS NAS ESCOLAS 

Escola Oficinas 
 Horário 

Responsável – Núcleo de 

Consultores 
  P    A P    A 

E. M. José Benjamim 
 

27/03 29/03 15h00 15h00 Patrícia Leite e Catarina Franco 

E. E. CAIC Ab. 04 27/03 29/03 15h00 14h30 Alcedir Gabriel e Claudia Maria 
E. M. Raimunda N. do 
Couto 

27/03 29/03 09h00 15h00 Andréa Taborna e Izabel Cristina

E. M. F. de Assis Batista 27/03 29/03 09h00 09h00 Gabriel Alves e Fátima Ramos 
E. M. Antonio Fagundes 27/03 29/03 15h00 15h00 Herica Roberta e Judite 

Fernandes 
E. M. Sen. Duarte Filho 27/03 29/03 15h00 15h00 Fábia Queiroz e Maia Junior 
E. M. Alcides M. de 

Medeiros 

23/04 25/04 15h00 15h00 Catarina Franco 

E. M. Castro Alves 
23/04 25/04 15h00 15h00 Claudia Maria 

E. M. Leôncio J de 
Santana 

23/04 25/04 15h00 15h00 Izabel Cristina 

E. M. Izabel Fernandes 
23/04 25/04 15h00 15h00 Fátima Ramos 

E. M. J. Felício de Moura 23/04 25/04 15h00 15h00 Judite Fernandes 
E. M. Marineide P. Cunha 23/04 25/04 15h00 15h00 José Evangelista 
E. M. Alexandre Linhares 23/04 25/04 15h00 15h00 Herica Roberta 
E. M. Manoel Assis 23/04 25/04 09h00 09h00 Patrícia Leite 

E. M. Celina Guimarães 
23/04 25/04 15h00 15h00 Andréa Taborna 

E. M. Rotary 23/04 25/04 15h00 15h00 Gabriel Alves 
E. M. Raimundo 
Fernandes 

23/04 25/04 09h00 09h00 Maia Junior 

E. M. Joaquim Borges 
23/04 25/04 15h00 15h00 Alcedir Gabriel 

E. E. Caic - Carnaubal 
23/04 25/04 15h00 15h00 Fábia Queiroz 

 
Legenda: P: Professores A: Adolescentes 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

QUANTITATIVO DE INSCRITOS PARA AS OFICINAS POR ESCOLAS 
 

Escola Nº de 

Professores 

Nº de 

Alunos 

Total de 

Inscritos 

E. Municipal José Benjamim 26 57 83 
E. Estadual CAIC Ab. 04 103 72 175 
E. Municipal Raimunda N. do Couto 22 110 132 
E. Municipal F. de Assis Batista 19 49 68 
E. Municipal Antonio Fagundes 19 47 66 
E. Municipal Sem. Duarte Filho 11 49 60 
E. Municipal Alcides M. de Medeiros 15 50 65 

E. Municipal Castro Alves 
18 38 56 

E. Municipal Leôncio J de Santana 26 50 76 

E. Municipal Izabel Fernandes 
13 50 63 

E. Municipal J. Felício de Moura 25 49 74 
E. Municipal Marineide P. Cunha 21 44 65 
E. Municipal Alexandre Linhares 18 50 68 
E. Municipal Manoel Assis 15 25 40 

E. Municipal Celina Guimarães 
21 27 48 

E. Municipal Rotary 12 42 54 
E. Municipal Raimundo Fernandes 11 30 41 

E. Municipal Joaquim Borges 
28 11 39 

E. Estadual Caic - Carnaubal 
15 20 35 

TOTAL GERAL 
438 870 1.308 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

I SEMANA MOSSOROENSE ANTIDROGAS 
 
- Período de realização: 05 a 09/06/2007 

- Total de pessoas participantes: 1.500 pessoas 

- Execução: Conselho de Entorpecentes de Mossoró 

- Instituições participantes: Prefeitura Municipal de Mossoró 

 Banco do Brasil 

Núcleo de Consultores 

- Programação: 

Dia: 05/06 – Solenidade de abertura  

       - Apresentação de vídeo documentário do Projeto Viver Sem Drogas.  

                  - Apresentação cultural 

                  – Painel: Aprendendo a Fazer Escolhas 

    Painelistas: Dra. Andréa Taborna R. da Cunha– Médica de Família 

                                   Dr. Francisco Alves Maia Junior – Cientista Social e Psicanalista  

                                   Dr. Gabriel Alves de O. Junior – Médico Psiquiatra   

Dia 06/06 – Audiência Pública: “Debatendo o Tratamento do Dependente Químico na 

Cidade de Mossoró”. 

Dia 07/06 – Programa Radiofônico: “Viver Sem Drogas”. 

Dia 08/06 - Capacitação dos Professores e Alunos Multiplicadores de Informação do 

Projeto Viver Sem Drogas. 

Dia 09/06 – Pedágio Educativo com fixação de 2.800 adesivos com mensagens educativas 

nos veículos e distribuição de 4.000 panfletos. 
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CONSULTORES DO PROJETO VIVER SEM DROGAS 
ETAPA: OFICINAS EDUCATIVAS NAS ESCOLAS 

 
Cláudia Regina Freire de Azevedo 

Advogada, especialista em Políticas Públicas, com experiência profissional na área de 
gestão de políticas públicas municipais, presidente do Conselho Municipal de 
Entorpecentes e Vice-Prefeita de Mossoró. 
 
Alcedir Gabriel da Silva 
Psicólogo clinico, com experiência profissional na área da assistência social a crianças e 
adolescentes e saúde mental. 
 

Herica Roberta F. Oliveira 
Assistente Social, especialista em política social na área da criança e adolescente, com 
experiência profissional em saúde mental. 
 

Ana Catarina de Oliveira Franco 
Psicóloga, com especialização em psico-pedagogia. Experiência profissional em psicologia 
escolar e no atendimento a crianças e adolescentes. Colaboradora do projeto Desafio 
Jovem. 
 
Claudia Maria de Almeida 

Comerciante, coordenadora da Casa de Apoio da Fazenda da Esperança e membro do 
Conselho Municipal de Entorpecentes de Mossoró, representando a Diocese de Santa 
Luzia. 
 

Izabel Cristina Sinastre 

Graduada em filosofia e psicanálise, psico-oncologia, filosofia política, filosofia clinica e 
ética, Membro da Associação Cearense de Filosofia Clinica. 
 

Andréa Taborna R. Cunha 

Médica com residência e especialização em Saúde da Família, pós-graduação em sistemas 
municipais de saúde, curso de formação em terapia comunitária e experiência 
profissional no atendimento a crianças e adolescentes dependentes de álcool e drogas.  
 
Gabriel Alves de O. Junior 

Medico psiquiatra, psico-terapeuta breve de base psico-farmico e cognitiva 
comportamental. Psicanalista, fundador do Centro de Atenção Psico-social Álcool e 
Drogas Infanto juvenil – Capsi. De Mossoró. 
 
 

Fábia Maria Queiroz Silva 

Assistente Social, especialista em política social na área da criança e adolescente e em 
saúde da família. Com experiência profissional na atenção básica da saúde, com 



 
 

portadores de deficiência e no atendimento a crianças e adolescentes dependentes de 
álcool e drogas.  
 
Francisco Alves Maia Júnior 

Cientista Social e Psicanalista, com pós-graduação em teoria psicanalítica. Atuação 
profissional como psicoterapeuta na atenção a dependentes de álcool e drogas e 
portadores de Transtornos Mentais Variados. 
 
Maria de Fátima de França Ramos 

Diretora de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Universidade Federal Rural do 
Semi-Árido - UFERSA, especialista em Gestão de Recursos Humanos e membro do 
Conselho Municipal de Entorpecentes representando a UFERSA. 
 
Judite Allana Alves Fernandes 

Psicóloga, com experiência profissional no atendimento a dependentes de álcool e 
drogas, Portadores de transtornos mentais variados e portadores de câncer da Casa de 
Apoio de Mossoró. 
 
Patrícia Leite Santos 

Assistente Social, especialista em gestão de Recursos Humanos, com experiência 
profissional na elaboração, execução e avaliação de projetos de natureza social 
envolvendo grupos, comunidades, associações, organizações governamentais e populares. 
 
José Evangelista Lima 

Psicólogo, professor universitário com experiência no atendimento a dependentes de 
álcool e drogas, e portadores de transtornos mentais variados. 
 
Janaina da Silva Holanda 

Assistente Social e jornalista, com experiência profissional na atenção básica da saúde, 
e no atendimento a crianças e adolescentes dependentes de álcool e drogas.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lei de Criação do Conselho de Entorpecentes de Mossoró  
e Lista de Relação dos Membros   

 
Adquiridos no site da Prefeitura Municipal de Mossoró. 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ 
GABINETE DA PREFEITA 

Lei n° 1.527/2001 
 

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL 
N° 1.343/99, DE 08 DE NOVEMBRO DE 1999,      
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
A PREFEITA MUNICIPAL DE MOSSORÓ, 
 
FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Mossoró aprovou e eu sanciono a seguinte 
Lei: 
 

Art. 1° - O art. 1° da Lei Municipal n° 1.343/99, de 08 de novembro de 1999, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
"Art. 1° - Fica constituído o Conselho Municipal de  Entorpecentes de Mossoró 

- COMEM, órgão deliberativo de caráter permanente, vinculado á Secretaria 
municipal da Cidadania, com a finalidade de assessorar o Governo Municipal no 
acompanhamento, controle, sugestão e avaliação de ações de prevenção e 
repressão ao tráfico e uso de substâncias entorpecentes ou que determinem 
dependência física e/ou psíquica, bem como para atuar na recuperação de 
dependentes, quer por ação direta, quer através de apoio e incentivos à participação 
da sociedade e das famílias." 

Art. 2° - Altera os incisos I a III, acrescentando os incisos IX a XII, do art. 2° 
da Lei Municipal n° 1.343/99, de 08 de novembro de 1999, que passarão a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 2° - (...) 
I - Difundir na área do município, as ações das instituições que promovam 

campanhas de orientação sobre os efeitos prejudiciais dos entorpecentes; II - 
Encetar a formulação e promoção de programas e campanhas educativas, 
integradas com os meios de comunicação social, junto às crianças e adolescentes 
no escopo de orientá-los acerca das conseqüências danosas emanadas no uso de 
substâncias alucinógenas; 

III - Acompanhar as ações das polícias militar e civil, no âmbito do município, 
direcionadas ao combate do tráfico de entorpecentes; 

IV - Efetivar o levantamento e coleta de dados colimando a elaboração de 
estatísticas concernentes a casos de viciados e traficantes registrados no município; 

V - Elaborar relatórios trimestrais sobre as atividades do Conselho e enviá-los 
aos poderes constituídos; 

VI - Articular-se com Órgãos federais, estaduais, municipais, bem assim como 
organizações não governamentais (ONG's) que se ocupam da prevenção e 
repressão ao uso de substâncias entorpecentes, auxiliando-lhes nas deliberações 
sobre as diretrizes da política municipal de Assistência Social no combate ao 
consumo e tráfico de drogas em Mossoró; 

VII - Promover o intercâmbio com os outros Conselhos e/ou entidades 
congêneres no intuito de minimizar os efeitos danosos da presença de psicotrópicos 
nos limites territoriais de Mossoró; 

VIII - Construir comissões técnicas com o objetivo de assessorá-lo em 
estudos e trabalhos científicos; 



 
 

IX - Apreciar e propor alterações na legislação municipal, no desiderato de 
coibir a circulação de drogas, de uso proibido ou consentido, na cidade de Mossoró; 

X - Promover estudos, pesquisas, ministrar cursos, palestras e seminários, 
tendo como temática a adoção de medidas e normas gerais, no âmbito do município, 
objetivando o aperfeiçoamento das ações desenvolvidas e criação de projetos, com 
vistas as atividades de segurança, saúde, educação e cidadania; 

XI - Deliberar sobre medidas de proteção e amparo a pessoas dependentes 
do uso reiterado de drogas; 

XII - Promover cursos de capacitação e especialização para professores, 
agentes de segurança, profissionais da saúde e pessoas afins, especialmente sobre 
prevenção do uso das drogas por crianças e adolescentes e, principalmente, o 
resgate de pessoas já em estado de dependência; 

XIII - Desenvolver ações que estimulem a sociedade a se integrar ao 
processo de recuperação de dependência." 

Art. 3° - Altera o art. 3°, substituindo seus incisos I a XI pelas alíneas "a" a 
"n", altera seus §§1° ao 4° e acrescenta os §§ 5° e  6°, que passarão a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art.3° - O Conselho Municipal de Entorpecentes é c omposto por 
representantes de entidades ou órgãos legalmente constituídos, no âmbito deste 
Município, materializando-se sua composição com os membros abaixo declinados: 

a)Um representante da Gerência Executiva do Desenvolvimento Social; 
b)Um representante da Gerência Executiva da Educação e do Desporto; 
c) Um representante da Gerência Executiva da Saúde; 
d) Um representante da Secretaria de Educação do Estado; 
e) Um representante da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - 

UERN; 
f) Um representante da Escola Superior de Agricultura de Mossoró; 
g) Um representante da Câmara Municipal de Mossoró; 
h) Um representante dos Órgãos de Segurança Pública; 
i) Um representante da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB(Sub-seccional 

de Mossoró); 
j) Um representante do Ministério Público Estadual; 
k) Um representante da Diocese de Mossoró; 
l) Um representante da Imprensa: 
m) Um representante da Maçonaria; 
n) Um representante das Entidades Juvenis. 
 
§1° - É livre o ingresso no Conselho das Entidades ou Órgãos citados neste 

artigo, desde que não encerre malferição ao princípio da paridade, norteador do 
processo de criação, estruturação e funcionamento de Conselhos. 

 
§2° - A Prefeita Municipal solicitará das Entidades  ou órgãos estranhos à 

estrutura orgânica da Administração Pública Municipal a indicação dos seus 
respectivos representantes, titular e suplente, procedendo-se à nomeação com 
rigorosa adstrição aos processos internos de escolha. 
 

§3° - Para fins deste artigo, entende-se por entida des juvenis: Grupos de 
Jovens, Escoteiros, Demolay, Filhas de Jó, Centros e Grêmios Estudantis. 

 



 
 

§4° - Cada um dos Órgãos e Entidades que tenham rep resentatividade no 
COMEM, deverá indicar 01 (um) representante e 01 (um) suplente, o qual substituirá 
o titular nas suas faltas ou impedimentos. 

 
§5° - Na vacância do cargo, o membro suplente adqui rirá a condição de 

titular, cabendo à instituição respectiva, em 10 (dez) dias, indicar um novo 
representante. 

 
§6° - Qualquer um dos membros que deixar de compare cer, sem justificativa, 

a 02 (duas) reuniões consecutivas do Conselho, ou a 04 (quatro) alternadas, no 
decorrer do ano civil, será automaticamente destituído da condição de integrante do 
Conselho, encerrando, incontinente, seu mandato, procedendo-se a sua imediata 
substituição, na forma estabelecida no parágrafo anterior." 

Art.4° - O art. 4° da Lei Municipal n° 1.343/99, de 08 de novembro de 1999, 
passará a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 4° - O Conselho Municipal de Entorpecentes se rá instalado com a 
presença de, no minímo, metade de seus membros elencados no art. 3°, alíneas "a" 
usque "n", desta Lei, em primeira convocação e, por qualquer número, em Segunda 
convocação".  

Art. 5° - O art. 5° da Lei Municipal n° 1.343/99, de 08 de no vembro de 1999, 
passará a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 5° - As deliberações do COMEM serão tomadas p or maioria absoluta de 
seus membros".  

Art. 6° - Altera o art. 6° da Lei Municipal n° 1.343/99, de 0 8 de novembro de 
1999, e o seu parágrafo único, que passarão a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 6° - O Conselho Municipal de Entorpecentes re uni-se-à, ordinariamente, 
uma vez por mês e, extraordinariamente, quando convocado por seu Presidente por 
1/3 (um terço) dos seus membros”. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A pauta das reuniões ordinárias será definida e 
encaminhada aos membros do Conselho com antecedência mínima de 10(dez) dias 
e as reuniões extraordinárias com antecedência mínima de 05 (cinco) dias". 

Art. 7° - O Conselho Municipal de Entorpecentes, objetivando o efetivo 
cumprimento de suas atribuições, poderá requerer aos Órgãos Municipais, 
Estaduais e Federais, planos, projetos, relatórios, bem como solicitar pareceres 
técnicos ou consultoria a órgãos especializados, oficiais ou privados". 

PARÁGRAFO ÚNICO - O COMEM poderá solicitar da secretária Municipal da 
Cidadania a cessão de servi dores, com ônus para o órgão cedente, para auxiliarem 
seus membros no pleno exercício de suas atividades. 
 

Art. 8° - Acrescenta à Lei Municipal n° 1.343/99, de 08 de no vembro de 1999, 
os arts. 8° usque 16, que passarão a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 8° - As reuniões do COMEM serão abertas ao pú blico que não terá 
direito a voto". 

Art. 9° - O funcionamento do Conselho Municipal de Entorpecentes dar-se-à 
através das seguintes instâncias: 

I - Reunião Plenária; 
II - Comissão Executiva; 
III - Comissões Especiais. 

 
§ 1° - A Reunião Plenária é a instância máxima de d eliberação do Conselho. 



 
 

§ 2° - A Comissão Executiva será composta por um Pr esidente, um Vice- presidente, 
escolhidos entre os conselheiros, com a função de coordenar e dirigir os trabalhos 
do Conselho, fazer os encaminhamentos necessários e publicizar as suas 
deliberações. 
§ 3° - As comições Especiais serão criadas com o fi to d levar a efeito estudos, 
avaliação e emitir pareceres ao Conselho sobre matérias objeto de discussão. 

Art. 10 - O Conselho Municipal de Entorpecentes constituirá, como instância 
auxiliar, uma Secretaria Executiva, integrada por servidor da Secretaria Municipal da 
Cidadania cedido de acordo com o parágrafo único do art. 7°, desta Lei, que será 
responsável pelos procedimentos operacionais necessários a efetivação das 
deliberações do Conselho. 

Art. 11 - O Conselho disporá de recursos, alocados no Orçamento Municipal, 
necessários ao seu funcionamento. 

Art. 12 - Constituirá também fontes de recursos para viabilizar o 
funcionamento do COMEM a percepção de doações e a realizações de campanhas 
destinadas ao levantamento de fundos, bem como as verbas oriundas de convênios 
firmados com outras instituições. 

Art. 13 - O mandato dos Conselheiros terá duração de 02(dois) anos. 
Art. 14 - O mandato dos membros do Conselho será exercido de forma 

gratuita, sendo-lhes vedado o recebimento de gratificação, bonificação e vantagens 
de qualquer natureza. 

Art. 15 - O Regimento Interno do Conselho será elaborado por seus membros 
no prazo de 30 (trinta) dias após a promulgação desta Lei, obedecidos os seguintes 
critérios: 

I - Finalidade; 
II - composição; 
III - Competência/Atribuições; 
IV – Funcionamento; 
V - Organização. 
Art. 16 - As despesas com a aplicação da ppresente Lei correrão por conta 

das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário, após prévia 
autorização do Poder Legislativo Municipal. 

Art. 17 - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
PALÁCIO DA RESISTÊNCIA, em Mossoró-RN, 16 de Julho de 2001. 
 
 

Rosalba Ciarlini Rosado 
Prefeita 

 
 

PREFEITURA MUNCIPAL DE MOSSORÓ 
 

GABINETE DA PREFEITA 
 

Lei N° 1.343/99 
"Cria o Conselho Municipal de Entorpecentes 
e dá outras providências". 



 
 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ. 
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
 
Art. 1° - Fica criado o Conselho municipal de Entorpecentes, vinculado à 

Secretaria Municipal de Ação Comunitária e Social, com o objetivo de integrar o 
Município nas ações de prevenção e repressão ao tráfico e uso de substâncias 
entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica, e atuar na 
recuperação de dependentes, que por ação direta, quer através de apoio e 
incentivos à participação da sociedade e das famílias. 

 
 
Art. 2 ° - Para a consecução de seus objetivos, cabe ao Conselho Municipal 

de Entorpecentes: 
I . Articula-se com os órgãos Federais e Estaduais e as organizações não 

governamentais que cuidam da prevenção e repressão ao tráfico e uso de 
entorpecentes, e recuperação de dependentes, para adequar suas ações às 
peculiaridades locais, e formular a política municipal de ação para a área; 

II. Estipular pesquisas, visando ao aperfeiçoamento das ações e serem 
desenvolvidas e de projeto a serem elaborados; 

III. Propor ao Prefeito Municipal as providências que julgar acertadas, a serem 
tomadas pelo Município, dentro de suas atribuições e pertinentes a seus objetivos; 

IV. Promover cursos de capacitação e especialização para professores, 
agentes de segurança, profissionais de saúde e demais interessados, especialmente 
sobre a prevenção do uso de drogas por crianças e adolescentes, e resgates de 
dependentes; 

V. Propor o programa de disciplina específica sobre prevenção do usos de 
entorpecentes e apoio à recuperação de dependentes, a ser incluída nos currículos 
de ensino de 1° grau da rede municipal; 

VI. Manter convênio com órgão estaduais ou federais, e com entidades não 
governamentais, para execução de atividades sobre tóxicos ou entorpecentes, a 
nível municipal. 

VII. Realizar campanhas publicitárias acerca de temas ligados a seus 
objetivos, para tanto buscando a integração dos órgãos de comunicação social na 
política municipal de entorpecentes. 

VIII. Formular o seu regimento interno. 
Art 3° - O Conselho Municipal de Entorpecentes será composto dos seguintes 

membros: 
I. Um (01) representante da Secretaria Municipal de Ação Comunitária e Social; 
II. Um (01) representante da Secretaria Municipal de Educação; 
III. Um (01) representante da Secretaria Municipal de Saúde; 
IV. Um (01) representante da Câmara Municipal; 
V. Um (01) representante da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte 
(UERN); 
VI. Um (01) representante da Escola Superior de Agricultura de Mossoró (ESAM); 
VII. Um (01) representante da Secretaria Estadual de Educação; 
VIII. Um (01) representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); 
IX. Um (01) representante do Ministério Público Estadual; 
X. Um (01) representante dos órgãos de Segurança Pública; 



 
 

XI. Um (01) representante dos Meios de Comunicação Social. 
§ 1° - O Prefeito Municipal pedirá aos órgãos e entidades estranhos ao 

Governo do Município a indicação de seus representantes, cuja nomeação 
formalizará, bem como a daqueles servidores municipais que também devam 
integrar o Conselho. 

§ 2° - O Conselho Municipal de Entorpecentes será presidido por um de seus 
membros eleito pelo colegiado para mandato de dois (02) anos, permitida a 
reeleição. 

§ 3° - O Conselho Municipal d Entorpecentes terá um Secretário Executivo, 
nomeado pelo Prefeito Municipal. 

§ 4° - Os conselheiros não terão remuneração, e seus serviços serão 
considerados de especial relevância para o interesse público. 

 
Art. 4° - O Conselho Municipal de Entorpecentes elaborará em trinta (30) dias 

após sua instalação, o seu Regimento Interno, que submeterá à aprovação do 
Prefeito Municipal. 

§ 1° - O Regimento Interno do Conselho Municipal de  Entorpecentes disporá 
sobre sua organização, método de funcionamento e forma de atuação em cada área 
de suas atividades. 

§ 2° - O Regimento Interno, uma vez aprovado por de creto do Prefeito 
Municipal, será de observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Executivo 
do Município. 

 
Art. 5° - Os orçamentos do Município consignarão dotações próprias ao 

Conselho Municipal de Entorpecentes. 
Art. 6° - Fica criado um cargo comissionado de Secretário Executivo do 

Conselho Municipal de Entorpecentes, DAS-1, no Quadro de Pessoal Permanente 
da Secretaria Municipal de Ação Comunitária e Social. 

Parágrafo Único - O Conselho Municipal de Entorpecentes requisitará os 
servidores municipais necessários às suas atividades. 

Art. 7° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
 
 
 

PALÁCIO DA RESISTÊNCIA, em Mossoró, 08 de Novembro de 1999. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RELAÇÃO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
ENTORPECENTES 

 
Ord
. 

Entidade  Conselheiro 

09 Associação de Ministros e Evangélicos de Mossoró  
 

Anselmo Rodrigues da Costa 

22 Câmara Municipal de Mossoró  
 

Daniel Gomes da Silva 

10 Centro Estudantil Mossoroense  
 

Francisco de Assis da Silva 

08 Conselho Municipal de Direitos da Criança e 
Adolescente - COMDICA 
 

Ana Clébia Nogueira Pinto de 
Medeiros 
 

02 Conselhos Tutelares de Mossoró  
 

Umberiana M. de A. Brilhante 

03 Diocese de Santa Luzia de Mossoró  
 

Cláudia Maria de Almeida 

06 Entidades Juvenis Francisca  
 

Ozeneide da Cunha Rocha 

12 Gabinete da Prefeita de Mossoró  
 

Cláudia Regina Freire de Azevedo 

15 Gerência Executiva da Educação e Desporto 
 

Uirapuru Caldas Leonardo 
Nogueira 

17 Gerência Executiva da Juventude, Esporte e Lazer  
 

Alexandre Soares Capistrano 

16 Gerência Executiva da Saúde  
 

Maria de Fátima Trajano Sampaio 

14 Gerência Executiva do Desenvolvimento Social  
 

Vera Lúcia Couto Silva 

04 Imprensa  
 

Alvanilson Medeiros Carlos 

05 Lojas Maçônicas  
 

Lair Moreira Costa 

13 Ministério Público  
 

Lúcio Romério Marinho Pereira 

01 Ordem dos Advogados do Brasil - OAB  
 

Olavo Hamilton Ayres Freire de 
Andrade 

07 Pastoral da Juventude Francisco  
 

Claudenis Alves Ciríaco 

11 Representante do Segmento Cultural 
 

 

18 Secretaria de Estado da Educação e Desporto Célida Maria Linhares Lima 

19 Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social 
 

Renata Lúcia Cunha de Carvalho 
 

20 Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - 
UERN 
 

Lúcia Helena Costa de Góis 
 

21 Universidade Federal Rural do Semi-árido - UFERSA 
 

Maria de Fátima de França Ramos 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sugestão de Evento – Projeto Viver Sem Drogas  
e Relatório do Evento Anual 

 
Trabalhos desenvolvidos pela turma da habilitação de Publicidade e Propaganda do 7º período 

– UERN, 2008. Escrito pela aluna Ildete Pereira de Souza, os trabalhos detalham uma idéia 
concebida pela turma: a realização de um evento anual para o Viver Sem Drogas como uma 

estratégia objetivada em gerar visibilidade para o projeto. 
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SUGESTÃO DE EVENTO  

 
PROJETO VIVER SEM DROGAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOSSORÓ 
2008 



 
 

Projeto de Evento 

1. Apresentação do projeto: 

a) O que: Gostaríamos de propor ao “Projeto Viver sem Drogas”, a criação de 

um evento anual, que venha a acontecer entre os eventos existentes na cidade. 

Esse evento teria uma duração de um dia à uma semana.  

   

b) Para quem: Esse evento seria destinado ao público jovem, com idades entre 

12 e 20 anos. 

 

c) O porquê: Esse projeto tem como objetivo atrair jovens de diversas idades 

com intuito de mostrar à eles outras possibilidades de diversão, que estão 

desatrelados ao uso de drogas. Além de que, com a criação e realização deste 

evento anual o projeto “Viver sem Drogas”, ganhará uma maior visibilidade, 

tendo a possibilidade de  mostrar à população o que está sendo feito, e com 

isso atrair ainda mais adeptos ao projeto. 

 

d) Como: Com um evento anual, com duração de um dia a uma semana, onde 

seriam oferecidas oficinas de pintura, artesanato etc. Existindo ainda a 

possibilidade de ser usada a temática do uso de drogas e suas conseqüências na 

vida dos jovens. 

 

e) Onde: Sugerimos em escolas, teatro ou na Estação das Artes Elizeu Ventania. 

 

f) Quando: Data a ser definida pelo projeto, mas observamos que esse evento 

seria melhor aproveitado no período logo após o veraneio, a medida que a 

cidade não apresenta muitos eventos nesta época do ano. 

 

2. Justificativa 

Diante da dimensão e aceitação por parte do segmento educacional da cidade de 

Mossoró ao Projeto Viver Sem Drogas, gostaríamos de propor a criação de um evento anual 

que venha a encaixar-se entre os ja existentes na cidade, que traga um enfoque maior e 

visualização para o Projeto Viver Sem Drogas. Evento esse que poderia durar de um dia à 

uma semana. 



 
 

Durante o mesmo, poderiam ser oferecidas oficinas de pintura, artesanato etc. 

Existindo ainda a possibilidade de que sejam trazidas as temáticas do uso de drogas e sua 

conseqüência na vida dos jovens entre outros, ou mesmo a seleção de temáticas pelos próprios 

participantes do “Viver Sem Drogas”. 

A criação do mesmo, tem objetivo mostrar a população o projeto que está sendo 

desenvolvido, bem como, abranger outros setores da sociedade. A utilização de oficinas e 

exibição de filmes tem o intuito de mostrar aos jovens outras possibilidades de diversão, que 

estão desatrelados ao uso de drogas. Devemos destacar, que além do período do evento, torna-

se necessário desenvolver essas oficinas de modo regular para que os jovens não voltem a 

buscar nas drogas diversão, a medida que, o entretenimento dos jovens da cidade de Mossoró, 

tem por base shows de forró, que tem por ponto alto o consumo de bebidas alcoólicas. A 

partir da criação desse evento os jovens poderão desvincular, a diversão das drogas lícitas e 

ilícitas, que é o objetivo maior do “Viver Sem Drogas”. 

 

3. Pesquisa de mercado ou comunidade: Os alunos beneficiados pelo projeto deverão 

ser ouvidos no tocante a seleção das possíveis oficinas, com o intuito de que essas se 

tornem agradáveis e interessantes para eles. 

  

4. Local de realização: A ser definido pelos idealizados do projeto.  

 

5. Data de realização: Sugerimos o evento ser efetivado logo após o veraneio. 

 

6. Horário: Evento diurno. 

a) Justificativa da escolha da data e horário: A escolha do período diurno dar-

se principalmente pelo perfil dos participantes do projeto. 

 

7. Análise do público-alvo: Jovens de escolas públicas e estaduais. 

 

8. Patrocínio/apoio/colaboração: A ser definido pelos idealizados do projeto. 

 

9. Oportunidade de marketing: 

a) Assessoria de imprensa: Faz-se necessário contar com um articulador entre o 

projeto e a imprensa. 

b) Publicidade e propaganda: Trabalhado através do material de campanha para 



 
 

o “Viver Sem Drogas”. 

c) Material de merchandising: Durante o evento serão espalhados cartazes, e 

outros materiais direcionados ao público, bem como a distribuição de adesivos, 

bolsas, camisetas, entre outros, para conseguir uma maior visibilidade. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROJETO VIVER SEM DROGAS - EDIÇÃO 2008 

 

EVENTO ANUAL  

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO  

O presente projeto visa propor ao “Viver sem Drogas”, a criação de um evento anual que 

faria parte do calendário anual de eventos de Mossoró. Ele teria uma duração de três a 

cinco dias e seria destinado ao público jovem de diversas idades, com intuito de mostra-lhes 

que a diversão está desatrelada ao uso de drogas. Além de que, com a criação e realização 

deste, o “Projeto Viver sem Drogas”, ganhará uma maior visibilidade, podendo assim atrair a 

comunidade em geral e alertar os jovens para novas possibilidades de diversão, 

incentivando-os na construção de hábitos mais saudáveis. A aplicação do projeto envolverá 

oficinas de pintura, artesanato, cinema, customização, beleza, fotografia, artesanato etc. O 

mesmo poderia ser realizado na “Praça de Eventos”, se o mesmo for realizado durante a 

noite, ou no “Ginásio Pedro Ciarlini”, se for durante o dia, tendo início às 16h e término às 

22h, encerrando com um Show de artistas locais, ou com a apresentação de curtas sobre a 

temática em questão. A data deverá ser definida pelo projeto, mas observamos que esse 

evento seria mais bem aproveitado durante o mês de abril, já que a cidade não apresenta 

muitos eventos nesta época do ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. JUSTIFICATIVA DO PROJETO  

A população Potiguar é carente de formação cultural e mesmo na capital o acesso às 

atividades culturais é restrito a pequenos grupos, no interior do estado observa-se uma 

carência ainda maior, pois o acesso aos bens e serviços culturais é mais restrito, fazendo 

com que cada vez mais os usuários e não-usuários de drogas, tenham apenas os shows de 

forró, entre outros tipos de shows como diversão. A criação de um evento anual de caráter 

social e cultural, que venha a encaixar-se entre os já existentes na cidade, tem o objetivo de 

trazer um enfoque maior e grande visualização para o Projeto Viver Sem Drogas. Durante o 

mesmo, poderiam ser oferecidas oficinas de pintura, artesanato, Customização de roupas, 

Fotografia, Informática Rádio e TV, (Photoshop, Word, Excel, Internet, Web Design, Edição 

de Vídeo), Beleza (Maquiagem), etc. Existindo ainda a possibilidade de que sejam trazidas 

as temáticas das conseqüências do uso de drogas – com o auxílio de curtas, filmes e teatro 

- entre outros, ou mesmo a seleção de temáticas pelos próprios participantes do “Viver Sem 

Drogas”. A criação do mesmo tem objetivo mostrar a população o projeto que está sendo 

desenvolvido, bem como, abranger outros setores da sociedade. A utilização de oficinas e 

exibição de filmes tem o intuito de mostrar aos usuários e não-usuários outras possibilidades 

de diversão, que estão desatrelados ao uso de drogas. Devemos destacar, que além do 

período do evento, torna-se necessário desenvolver essas oficinas de modo regular para 

que os jovens não voltem a buscar nas drogas diversão, à medida que, o entretenimento 

dos jovens da cidade de Mossoró, tem por base shows de forró, que tem por ponto alto o 

consumo de bebidas alcoólicas. A partir da criação desse evento os jovens poderão 

desvincular, a diversão das drogas lícitas e ilícitas, que é o objetivo maior do “Viver Sem 

Drogas”. Além de promover a inserção cultural da comunidade através do evento resultante 

das oficinas, este projeto promove a democratização cultural e certamente terá um impacto 

bastante positivo junto aos jovens. Não se trata apenas do oferecimento de oficinas, mas da 

construção coletiva junto com a comunidade, promovendo uma leitura crítica da realidade, 

com valores pautados na ética e na promoção social da cidadania. Ao final da semana será 

realizado o Festival Viver Sem Drogas e apresentação dos resultados das oficinas que 

contemplará exposição fotográfica, exposição de poesias e sarau poético, projeção de 

vídeo, audição de spots radiofônicos, criados pelos participantes.  A semana será aberta à 

comunidade, de forma gratuita, bastando apenas ao interessado inscrever-se, dentro do 

prazo fixado, na oficina desejada. Certamente apoiando a realização deste evento, o Viver 

Sem Drogas atua com responsabilidade social e aprofunda a simpatia e preferência da 

sociedade em geral, pelo seu intuito de mostrar-lhe novas formas de divertimento. Por todos 

os benefícios aqui relatados não temos dúvida da relevância cultural e social desta iniciativa 

que em anos seguintes poderá estar atendendo a população de forma contínua.  

 



 
 

3. OBJETIVOS DO PROJETO  

3.1 OBJETIVO GERAL  

Realizar a Semana Viver Sem Drogas de Oficinas culturais , para a comunidade de 

Mossoró – RN, e não só para o público-alvo do Projeto Viver Sem Drogas, visando contribuir 

para o crescimento sócio-cultural do município.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Otimizar o conhecimento do Projeto Viver Sem Drogas pela sociedade de Mossoró, 

trazendo uma visibilidade sem precedentes para o mesmo, à medida que ele 

conseguirá o seu fim último, apontar formas de diversão saudáveis. 

 

● Capacitar gratuitamente jovens nas áreas de fotografia, vídeo, rádio Comunitária e 

outras artes e elaboração de projetos culturais.  

 

● Realizar o encerramento das oficinas com o Festival Viver Sem Drogas, expondo 

os trabalhos desenvolvidos durante a semana. (O festival terá entrada gratuita e 

estará aberto a todos que queiram participar).  

 

● Atrair os jovens para eventos culturais e sociais, fazendo com que usuários e não-

usuários possam vislumbrar formas de divertimento sadias, gerando hábitos 

saudáveis para o seu dia-a-dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. OFICINAS 

 

Música 

Produção musical solo ou coletiva em todas as formas e gêneros da 

música; formação de grupos musicais, realização de espetáculos pelos 

alunos das escolas e manutenção de estrutura para funcionamento das 

atividades musicais. 

 

Literatura 

Ações de incentivo à leitura e formação de novos leitores, de 

valorização e estímulo à criação e circulação de acervos bibliográficos, 

além de práticas promotoras do acesso e da democratização da leitura; 

produção literária individual ou coletiva de autores em todos os estilos. 

 

Artes Cênicas 

Produção das artes cênicas solo ou coletiva em todas as formas e 

gêneros, dirigidos aos alunos participantes do evento, realização de 

festivais, mostras, seminários, congressos e outros eventos de artes 

cênicas. 

Artes Visuais  Registro gráfico da produção solo ou coletiva, das obras de artistas 

visuais em todas as formas e gêneros das artes visuais; preservação, 

conceituação, montagem e guarda de acervos do material produzido. 

Audiovisual  Produção, finalização e publicação de obras audiovisuais de cinema, 

vídeo, mídias digitais e similares em todos os gêneros. 

Fotografia  Conhecer as principais operações da câmera digital para capturar fotos 

digitais com qualidade técnica e com estética aprimorada; Saber como 

enviar fotos pela internet e prepará-las para gravação em CD.  

Jornalismo  Aprender os principais pontos para a diagramação, criação e 

lançamento de um jornal escolar, entre outros. 

Customização  

de roupas 

Personalização de roupas a partir de recortes, apliques, costuras 

decorativas, lantejoulas, pedrarias, babados, botões, tingimento, 

pinturas, dentre outras maneiras, utilizando diversos materiais. 

 

Oficinas 

Técnicas 

 

Projetos que não se enquadrem nas áreas anteriores ou que 

contemplem projetos classificados em mais de uma categoria, de forma 

integrada. Por exemplo: Informática (Photoshop, World, Excel, Internet, 

Web Design, Edição de Vídeo), Beleza (Maquiagem). 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

5. ESTRATÉGIAS DE AÇÃO    

1. Contatos com entidades e empresas do município de Mossoró para firmar parcerias. 
 
2. Preparação do material gráfico de divulgação e aquisição dos materiais das oficinas. 

 
3. Divulgação. 

 
4. Abertura das inscrições. 

 
5. Definição dos locais das oficinas e preparativos logísticos para realização das 
mesmas (confirmação dos “oficineiros”, impressão das apostilas e acertos finais do 
cronograma). 

 
6. Fixação de material visual da campanha (cartazes, faixas, banners) e outros 
materiais direcionados ao público, bem como a distribuição de adesivos, bolsas, 
camisetas, etc, para conseguir uma maior visibilidade. 

 
7. Realização das oficinas. 

 
8. Recebimento de inscrições dos alunos que queiram expor ou se apresentar no 
festival. 

 
9. Divulgação do festival cultural e envio de convites para as autoridades locais. 

 
10. Realização do festival cultural. 
 
11. Avaliação do projeto. 

 
12. Prestação de contas. 


