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RESUMO 

O presente trabalho de conclusão de curso caracterizado por projeto experimental, 

compõe-se de uma campanha publicitária digital, realizada especialmente para o projeto 

Amigos Solidários, uma entidade existente há 4 anos, que realiza campanhas solidárias 

sazonais, atendendo sempre comunidades e pessoas carentes. A presente campanha visa 

divulgar ação voltada para o dia das crianças, obtendo como resultado, o maior número de 

doações de brinquedos possíveis, para a realização da campanha solidária. 

Palavras chaves: Web campanha. Publicidade digital. Amigos solidários 



ABSTRACT 

This course conclusion work characterized by experimental project, consists of a 

digital advertising campaign, held especially for Amigos Solidários group, existing entity for 

4 years, which performs seasonal solidarity campaigns, attending communities and people in 

need. This campaign aims to promote action aimed at the children's day, obtaining as a result, 

the largest possible number of toy donations for the realization of the solidarity campaign. 

Keywords: Web campaign. Digital advertising, Supportive friends. 
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 1 INTRODUÇÃO 

 

Como forma de colocar em prática as teorias assimiladas ao decorrer do curso de 

Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda, decidimos fazer um 

projeto experimental. O objetivo é vivenciar na prática, a elaboração de uma campanha 

publicitária digital, para um cliente real.  

Como cliente, escolhemos o grupo Amigos Solidários, uma instituição não 

governamental, que realiza trabalhos solidários e filantrópicos na cidade de Mossoró desde 

2010. A intenção dessa escolha, é para que além de poder praticar a atividade publicitária 

experimentalmente, possamos também entender como funciona o processo de comunicação, 

especificamente publicidade, quando se trata de um segmento tão específico como esse. O 

objetivo da campanha publicitária é de divulgar a ação promovida pelo grupo Amigos 

Solidários, intitulada “Dia das Crianças Solidário” logo, faremos isso através de peças 

publicitárias no meio digital, tendo em vista que o cliente não dispõe de verba para utilizar 

com publicidade, então, podemos atingir um grande público com baixo ou nenhum custo na 

web. As peças trarão mensagens de cunho emotivas e informativas nas principais redes 

sociais da atualidade, afim de sensibilizar o nosso público alvo para que se tornem doadores e 

colaboradores desta ação solidária.  
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2 A AGÊNCIA 

 

A agência experimental criada única e especialmente para a construção do presente 

projeto, foi designada de TARGET – Comunicação Digital. A palavra target pertence ao 

vocabulário da língua inglesa. Pequena, sonora e já conhecida no mundo da Publicidade, o 

termo Target serve para representar o público alvo de um produto ou serviço. 

A TARGET – Comunicação Digital é composta por um único aluno do curso de 

Comunicação Social com Habilitação em Publicidade & Propaganda, da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (UERN). 

A intenção da agência é suprir as necessidades de comunicação do cliente, com foco 

exclusivo na criação das peças. Logo, poderemos sugerir canais de veiculação, ficando a 

cargo deste, definir e negociar valores diretamente com os fornecedores e veículos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 CONHECENDO O CLIENTE 

 

O grupo Amigos Solidários foi fundado no ano de 2012 na cidade de Mossoró-RN por 

um pequeno grupo de amigos. Neste mesmo ano foi realizada a 1ª ação social, denominada 

Natal Solidário, e desde então o grupo e as suas ações só cresceram! O objetivo dos projetos 

sociais realizados pelo grupo Amigos Solidários é atender a classe mais necessitada, 

realizando várias ações filantrópicas durante o ano todo, sendo as principais ações em épocas 

sazonais, como páscoa, dia das crianças, natal. As ações são realizadas sempre em 

comunidades carentes e esquecidas pelo poder público local. Em todas as suas ações, já foram 

atendidas cerca de 2.000 pessoas. A divulgação do grupo e de seus projetos sociais, é 

realizada sempre através da internet. Hoje o grupo conta com 32 voluntários ativos e está no 

seu 4º ano de existência. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 PROJETOS SOCIAIS 

 

Para melhor entendimento sobre o assunto, primeiro precisa haver compreensão 

sobre o que é um projeto: É um empreendimento finito, com objetivos claramente definidos 

em função de um problema, oportunidade ou interesse de uma pessoa ou organização. 

(MAXIMIANO, 1997 apud MOURA;  BARBOSA, 2007, p. 22). A partir dessa definição, 

pode-se notar que todo projeto tem a intenção de mudar a realidade, propõe algo novo. No 

caso dos projetos sociais, eles visam proporcionar aos não contemplados pela lei, uma busca 

pela igualdade de direitos, oferecendo-lhes o que é seu por direito. Atualmente é visível a 

presença de várias instituições que buscam, através de diversos meios, tal como investimentos 

em projetos sociais para realizar melhorias na sociedade, ou ao menos amenizar alguns dos 

problemas existentes.  

Os primeiros trabalhos identificados como advindos da sociedade e, por isso, 

associados ao chamado terceiro setor vinham, em sua maioria, de iniciativas 

religiosas e tinham caráter puramente assistencialista. Tratava-se de organizações 

solidárias que se preocupavam com doações, abrigos, cuidado, sem nenhuma 

contrapartida do beneficiário e, principalmente, sem objetivos específicos ou 

planejamento focado em resultados esperados. (BORGATTI, 2011, p. 13) 

 

Logo após a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento, realizada em junho de 1992 no Rio de Janeiro (ECO 92), o terceiro setor, 

que é formada por organizações e entidades sem fins lucrativos, ganhou maior visibilidade. 

Com isso, adveio maior investimento da parte politica, privada e doadores nos projetos 

sociais, acarretando em maiores números de projetos e seus resultados.  

Existem também a efetivação de Projetos Sociais locais, tal como o nosso cliente 

escolhido, o grupo Amigos Solidários, que procuram solucionar as necessidades de um grupo 

de risco especifico, através das suas ações.  

Formado por alguns amigos em 2012, o grupo Amigos Solidários atua com 

campanhas de arrecadação de alimentos, brinquedos e donativos em épocas sazonais para 

distribuição a pessoas carentes, em Mossoró e região. O grupo realiza ações filantrópicas em 

épocas festivas, tal como Dia das crianças, Páscoa, Natal etc. As campanhas de arrecadação 

contam com a solidariedade da população. Atualmente o grupo conta com uma participação 
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ativa de 32 pessoas, que juntos, planejam as ações e executam, fazendo a divulgação e a 

arrecadação dos materiais como também as intervenções na localidade escolhida para a 

realização da mesma. 

Estas iniciativas potenciam a cidadania e consciência social dos indivíduos, 

envolvendo-os na tentativa de promover um futuro melhor para o próximo e proporcionando 

uma sensação boa para os participantes, ao poderem ajudar pessoas que estão necessitando, 

sem requerer algo em troca.  

 

3.2 A IMPORTÂNCIA DE PROJETOS SOCIAIS 

 

Mediante o trabalho proposto pelos Amigos Solidários, denominado “Dia das 

Crianças Solidário”, voltado para o público infanto-juvenil, percebe-se a preocupação da 

efetivação dos direitos dos mesmos. Após uma pesquisa, para que possam preparar o projeto 

de intervenção, eles procuram atender uma demanda que está tendo seus direitos violados, 

como qual podemos perceber nos Estatuto da Criança e do Adolescente: 

 [...]Art. 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e 

do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 

direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, 

ao lazer, à Parte Geral profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. (BRASIL, 

1995) 

Quando uma criança ou adolescente tem seus direitos violados, os projetos sociais 

visam amenizar tal situação, tentando proporcionar uma igualdade social e a inclusão sócio 

educacional dos mesmos. Como o próprio grupo já se nomeia, são os Amigos solidários que 

procuram oferecer a solidariedade deles, para que possa haver momentos de cultura, lazer e 

educação para o público alvo, através da intervenção voltada para o grupo de risco.   

É importante afirmar que, a pesquisa e construção do diagnóstico social, são 

fundamentais para viabilizar à implementação do projeto. 

 

A importância do diagnóstico é que os dados colhidos auxiliem a conhecer 

melhor o problema e o contexto no qual o trabalho será realizado. De posse dos 

dados coletados segue-se ao atendimento da situação de modo a decidir qual o 

ruma a ser tomado e que objetivos perseguir para resolver e/ou enfrentar as 

necessidades diagnosticadas. Certamente vários problemas serão apontados, mas 

para que o trabalho possa surtir resultados, é preciso priorizar, ou seja, escolher 

dentre as necessidades aquelas que estão mais ao alcance de nossa intervenção.  

(SERRÃO. 1999, p. 44) 
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Portanto, para melhor efetivação da intervenção, tem que haver uma pesquisa 

mediante intenção de demanda, para que possa ter o melhor planejamento do cometimento. 

Que a realização do projeto é de suma importância para amenizar a violação de direitos dos 

usuários desamparados pela lei. Com isso, é de suma importância a participação social para 

lutar pelos seus direitos, e quando são negados, possam tentar amenizar os riscos perante a 

sociedade com os projetos sociais, que buscam a inserção dos grupos de riscos na sociedade, 

tentando torna-la mais igualitária.  

 

3.3 A PUBLICIDADE: DO INÍCIO ATÉ A ERA DIGITAL 

 

A arte de anunciar um produto, negócio, campanha ou serviço remonta ainda a Roma 

antiga, onde os muros das casas nas ruas de grande movimento eram disputados pelos 

negociantes e donos de lojas da cidade. Eles pintavam o muro com uma cor neutra e em 

seguida faziam o anúncio com cores que chamavam mais atenção, preto ou vermelho. Desde 

então, isso não mudou muito, para que um anúncio feito pelos publicitários contemporâneos 

tenha o efeito desejado, o de aumentar as vendas, é preciso o maior impacto e visibilidade 

possível, as ruas de maior tráfego ainda são disputadas pelos profissionais do setor de mídia.  

As expressões publicidade e propaganda segundo Sant’Anna (1998) muitas vezes são 

usadas como se fossem a mesma coisa, no entanto não tem rigorosamente o mesmo 

significado. Partindo da etimologia da palavra, a palavra publicidade vem de público, do latim 

publicus, remetendo a qualidade de público. É a vulgarização, não no sentido pejorativo, mas 

no sentido de espalhar, propagar. 

Já propaganda vem também do latim propagare que significa o ato de enterrar 

“reproduzir por meio de mergulhia, ou seja, enterrar o rebento de uma planta no solo” 

(SANT’ANNA, 1998, p. 75). Pode-se definir propaganda como a disseminação de alguma 

ideia ou teoria. Como exemplo, podemos citar em 1597, a fundação pelo papa Clemente VII, 

da Congregação da Propaganda, com a intenção de disseminar a fé católica pelo mundo então 

conhecido. A propaganda, portanto, tem a função de incutir, implantar, inserir uma ideia ou 

crença na mente das pessoas. No entanto, na contemporaneidade ela perde esse papel 

missionário e passa a ser uma linguagem com destino certo: as massas.   

A publicidade distingue-se da propaganda por ser comercial, ela tenta vender bens 

para o consumidor, despertando nele preferências, necessidades e desejos, enquanto a 

propaganda impõe ou sugere ideia ou crença. Se antes a publicidade servia para informar o 

consumidor sobre um produto, hoje em dia isso é relegado (ao) a segundo plano, é muito mais 
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importante impressionar o consumidor do que informá-lo sobre o produto. Sugestionar vira a 

missão primeira da publicidade na contemporaneidade. 

Sobre a publicidade, Sant’Anna (1998, p. 48) afirma:  

 

A publicidade e, concomitantemente, tende a tornar-se ciência; seus resultados são 

controlados, provando sua eficácia. Assim  é desnudada a plasticidade do homem 

moderno: esse dificilmente escapa a certo grau de obsessão, a determinados 

processos de atração. Torna-se possível guia-lo no sentido de tal produto ou tal 

marca, não apenas lhe impondo este em lugar de outro, mas nele suscitando a sua 

necessidade. Descoberta formidável, decisiva para os modernos engenheiros da 

propaganda: o homem médio é essencialmente um ser influenciável; tornou-se 

possível sugerir-lhe opiniões por ele consideradas pessoais, mudar-lhe as ideias no 

sentido próprio [...]   

 

Segundo Sant’Anna (1998) a publicidade tinha como definição básica ser a arte que 

vendia através da letra impressa. No entanto, com a revolução da elétrica e o advento da 

comunicação elétrica, o rádio aparece e a forma de anunciar muda. Fica claro para o 

consumidor ou ouvinte do rádio que a publicidade serve para tornar um produto, serviço ou 

empresa de conhecimento da maior quantidade de pessoas isso ela faz de forma aberta e é de 

conhecimento que os anúncios estão na programação porque alguém pagou por eles.  

O target alvo da publicidade é o público médio, o público com semelhanças em 

vários aspectos, da forma de morar ao modo de vestir e se alimentar. As empresas (é claro), 

por sua vez, visam o lucro e é bem mais lucrativo fazer um produto igual do que um 

diferenciado, ao menos quando falamos das grandes indústrias.  

Então, pode-se dizer que a publicidade é uma,  

 

técnica de comunicação de massa, paga com a finalidade precípua de fornecer 

informações, desenvolver atitudes e provocar ações benéficas para os anunciantes, 

geralmente para vender produtos ou serviços. A publicidade serve para realizar as 

tarefas de comunicação de massa com economia, velocidade e volume maiores que 

os obtidos através de quaisquer outros meios. (SANT’ANNA, 1998, p. 76) 

 

 

Já Toscani (1996, p. 22) define publicidade da seguinte forma: 

 

[...] a publicidade cobre atualmente cada esquina de rua, as praças históricas, os 

jardins públicos, os pontos de ônibus, o metrô, os aeroportos, as estações de trem, os 

jornais, os cafés, as farmácias, as tabacarias, as esquinas, os cartões magnéticos de 

telefone. Interrompe os filmes na televisão, invade o rádio, as revistas, as praias, os 

esportes, as roupas, acha-se impressos até nas solas dos nossos sapatos, ocupa todo o 

nosso universo, todo o planeta! É impossível esboçar um passo, ligar o rádio, abrir 

uma correspondência, ler o jornal sem dar de cara com a mamãe publicidade. Ela 

está por toda a parte. É o irmãozão, sempre sorridente (TOSCANI, 1996, p. 22). 
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Na atual sociedade, onde o capitalismo selvagem é quem dita às regras, as empresas 

perceberam que mais importante que vender seus produtos é que os consumidores as tenham 

em grande estima. A marca, muitas vezes é fator determinante para a compra. É por isso que a 

publicidade e a propaganda andam lado a lado, uma depende da outra. Na contemporaneidade 

a publicidade comercial tem como intenção também, fidelizar o consumidor e para isso, ela 

precisa da propaganda, ao menos no seu sentido conceitual, para conseguir êxito na formação 

de um público fiel. Tome-se como exemplo a Nike, que em suas campanhas, antes de vender 

seus produtos promove a ideia de que a atividade física vai fazer você viver melhor e superar 

dificuldades. Antes de vender, as empresas querem ser amigas e referenciais dos 

consumidores. Ora e para que possam atingir a maior quantidade de pessoas tem de escolher 

os meios de comunicação mais eficientes e de maior alcance.   

Desde que a comunicação elétrica apareceu, com o surgimento do telégrafo, e sentida 

com mais vigor com o rádio, os meios de comunicação de massa passam a integrar o 

cotidiano das pessoas. Eles são os verdadeiros amigos do homem da sociedade de 

consumidores. São eles que vão ser os grandes disseminadores das informações ou anúncios. 

Começa pelo rádio, que se torna o principal meio de comunicação de massa até a revolução 

gráfica e eletrônica que culmina no surgimento da televisão na década de 1950. É a partir 

dessa época, até a atualidade que a televisão continua sendo a grande vedete dos anúncios. É o 

maior meio publicitário, recebe mais da metade dos anúncios do país, sendo um dos motivos 

para os programas infantis terem em seus intervalos e até mesmo dentro do próprio roteiro do 

programa anúncios de produtos e ou serviços destinados ao público infantil.  

O rádio era restrito apenas a palavra, já a televisão abre outra possibilidade: a 

imagem. O som aliado com a imagem faz da televisão um meio imbatível. Na televisão é a 

imagem que por excelência deve contar o fato, deixando som para complementar o que não 

pôde ser dito por elas. Isso se deve em especial a estudos feitos na área da mente humana que 

apontaram que a imagem fixa-se por mais tempo na lembrança do indivíduo. Sendo assim, ela 

deve ser explorada ao máximo.  

Uma das grandes vantagens de anunciar na televisão, segundo Sant’Anna (1998, p. 

166) é que “ao se anunciar em jornais e revistas, é preciso começar por atrair a atenção do 

leitor. Mas, na televisão, o espectador já está prestando atenção: o problema é não afugentá-

lo”.  Para Sampaio (2000, p. 87) a força da televisão está na “sua grande capacidade de 

cobertura a curto prazo, no seu carisma e na possibilidade de uso de mensagens com sons, 

imagens, cores e movimentos”. E complementa “É a mais eficiente mídia de caráter nacional, 
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pela facilidade e segurança com que pode ser programada em rede, e ajusta-se perfeitamente 

como mídia regional e local [...]”  

No entanto, mesmo com as vantagens que a veiculação na televisão oferece, este 

trabalho usa como meio de divulgação da campanha, Dia das Crianças Solidário, a Web. Mais 

especificamente as principais redes sociais disponibilizadas em computadores, tablets, 

smartphones e smartv’s. 

Além de levar em conta o momento atual da economia nacional, busca-se de fato, a 

concretização da campanha e a sua implementação por alguma associação ou empresa e um 

dos diferenciais para isso, é o seu baixo custo de divulgação, que além de abranger uma 

quantidade maior de pessoas por um preço final bem menor, a publicidade na web vai dar 

visibilidade ao negocio do cliente com apenas um toque de um dedo ou um click do receptor.  

As escolhas foram feitas levando em conta o baixo custo das redes sociais, a grande 

utilização das mesmas por parte do público, a visibilidade que se pode obter nas mídias 

tradicionais, pela interatividade com o usuário que prefere o consumo de mídias mais 

interativas e pelo feedback rápido que se consegue em tempo real.  

Sobre isso vale dizer que  

[...] nenhuma outra mídia proporciona a grande vantagem da Web: a interatividade. 

A interação efetiva nos meios de comunicação tradicionais somente será possível 

quando a TV(ou um controle especial) permitir que o telespectador toque na tela do 

aparelho para se manifestar, de alguma maneira a respeito do conteúdo que está 

sendo veiculado.” (PINHO, 2000, p. 107). 

 

A interatividade tem importância devido ao target que se pretende alcançar, que 

mesmo não consumindo conteúdo de meios tradicionais, como rádio, jornal, televisão ou 

mesmo outdoor vai consumir conteúdo online e vai potencializar  seu feedback ajudando a 

corrigir possíveis falhas ou desvios da campanha. É um método, pode se dizer de vigilância 

por parte da instituição propositora de saber que a campanha terá menos chances de ter 

desvios do seu objetivo. Sobre o feedback instantâneo Pinho(2000, p. 107) diz que “Na Web, 

a interação com o consumidor potencial é instantânea, já que permite que a empresa tenha um 

feedback da efetividade de sua publicidade online”. O autor apenas referenda um dos 

principais motivos de usar as plataformas onlines. 

 



16 
 

 

 

 

3.4 FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO/MÍDIA DIGITAL 

 

A internet vai ser a principal ferramenta utilizada para a divulgação da ação Dia das 

Crianças Solidário. Fizemos essa escolha pelo baixo custo de implementação, a interatividade, 

a continuidade dos laços criados entre o usuário e a campanha (conectividade) e o feedback 

em tempo real.  

 

Outra diferença importante gerada pela internet é o advento dos laços sociais 

mantidos a distância. O desenvolvimento proporcionou uma certa flexibilidade na 

manutenção e criação de laços sociais, uma vez que permitiu que eles fossem 

dispersos espacialmente. Isso quer dizer que a comunicação mediada por 

computador apresentou as pessoas formas de manter laços sociais fortes mesmo 

separados a grandes distâncias (RECUERO, 2009, p. 44) 

 

A criação de laços do usuário com a empresa é fundamental para a comunicação 

institucional no mercado atual. Pois as marcas que tem um bom relacionamento com os consumidores 

tem maior probabilidade de sucesso. Além disso, agrada aos consumidores da chamada geração Y, o 

engajamento das marcas em trabalhos e ou causas sociais que tragam algum benefício para a 

sociedade. Tendo esse público como o alvo central da campanha, achou-se importante utilizar os 

meios de comunicação mais utilizados por eles. E as redes sociais além de apresentarem os benefícios 

já citados agrega mais esse canal de comunicação direto, rápido e largamente utilizado pelo target 

escolhido.  

As redes sociais serão o principal meio de divulgação na web, visto que os usuários das redes 

sociais hoje em dia, tendem a passar mais tempo interagindo na web do que com outras pessoas no 

meio físico, ao longo do seu dia. As relações pessoais saem do plano concreto e palpável e se 

deslocam para o mundo imaterial da rede mundial de computadores levando com os usuários tempo, 

dinheiro e atenção. Nos dias de hoje a internet é o novo mundo a ser descoberto e vivido. E a 

possibilidade de uma comunicação quase instantânea das redes sociais é o principal atrativo para a 

comunicação das marcas no meio virtual. Sendo assim  

 

a bilateralidade é característica imprescindível no verdadeiro ato comunicacional. 

Pelo novo sistema ‘recíproco’ de comunicação, a empresa pode saber se suas 

informações são recebidas e interpretadas de forma correta, dando oportunidade aos 

empregados e ao público em geral de comentar e fazer perguntas. [...] com idas e 

vindas da comunicação de ‘mão dupla’, estabelece-se entendimento mútuo entre a 

organização e o público” (VIEIRA, 2004, p.31-32). 
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 Não é incomum a troca do contato face a face pelo mediado pela internet. Nunca se usou 

tanto as tecnologias disponíveis como na contemporaneidade. Não seria temerário dizer que enquanto 

lê-se este trabalho o leitor em algum momento utilizará seu smartphone para se inteirar das notícias ou 

ler as mensagens que recebeu no Whats App ou mesmo as novidades postadas no Facebook. 

 Para a divulgação da ação Dia das Crianças Solidários, utilizaremos especificamente as 

redes sociais: Facebook,  Instagram, Whats App e Snapchat. pois, são as redes sociais mais utilizadas 

target definido.  Sendo assim, a seguir falaremos um pouco sobre cada uma delas e especificaremos o 

papel delas na campanha.  

 

3.4.1 Facebook 

 

Atualmente as marcas enxergam o Facebook como uma nova forma disponível para se 

comunicar e relacionar com clientes e futuros clientes. A importância dessa rede social cresce a cada 

dia no mundo dos negócios, não por acaso, é uma das empresas mais valiosas do mundo hoje.  

Será o Facebook a nossa principal ferramenta onde buscaremos difundir para o maior 

número de pessoas os valores de solidariedade e alegria que a ação Dia das Crianças Solidário 

proporcionará. Para Kotler (2010) o Facebook é uma mídia social expressiva que estimula a 

participação dos consumidores e faz com que estes influenciem uns aos outros com opiniões e 

expressões. Isso ficou evidente na importância desta rede social para as manifestações no Brasil em 

junho de 2013, onde milhares de brasileiros foram às ruas pedindo o fim da corrupção e as 

manifestações deste ano 2016, onde novamente uma grande massa foi as ruas pedir o impeachment da 

presidente. Esses protestos tinham grande divulgação e organização através do facebook.  

Sabendo que nesta rede social, a palavra de ordem é interatividade, os materiais a serem 

lançados nela serão compostos por imagens com textos pequenos, concisos e de fácil entendimento, 

que levarão temáticas referentes ao universo infantil, momentos nostálgicos e informações 

institucionais da ação que iremos divulgar. A linguagem a ser utilizada não será rebuscada e 

complicada, será de fácil compreensão, sem deixar de lado o português correto.  

É no facebook, ainda que opcional, o único local que a o nosso cliente terá que dispender 

algum valor monetário para divulgação. Nessa rede, a utilização de anúncios pagos é interessante para 

alavancar já no início a visibilidade pretendida para esta campanha. Na comunicação virtual, esse tipo 

de artifício tem sido utilizado largamente, pois, utilizando um baixo investimento, as marcas têm a 

possibilidade de propagar suas ideias, produtos e serviços para um maior público sem muitos esforços. 

Esse é o novo tipo de comunicação da contemporaneidade. Podemos afirmar que a 

comunicação do século XXI  
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[...] evoluiu para um patamar fortemente marcado por um cunho tecnológico, dentro 

de um cenário cada vez mais global, social e ambiental. (...) Assim, a comunicação 

digital assume uma importância primordial para as organizações. As palavras-chave 

são cada vez mais: interatividade, personalização, globalização, integração, 

aproximação, convergência e democratização da informação. Desta forma, o 

consumidor é quem tem a palavra final, assumindo o papel de ator principal. Estas 

novas regras indicam que para captar a atenção do consumidor é necessário dar-lhe 

algo em troca, fazendo com que este se sinta parte integrante do produto 

(MACHADO NETO, 2011, p.29). 
  

Dois pelo preço de um, é o que o Facebook oferece, uma vez que o Instagram, outra rede 

social que também utilizaremos, pertecene mesmo grupo do Facebook. Desta forma, os anúncios 

contratados no facebook serão também veiculados no Instagram. Como o Dia das Crianças Solidário 

vai utilizar ambas as plataformas, é ainda mais interessante a contratação desse tipo de serviço, uma 

vez que vai aumentar significativamente a visibilidade da ação e do grupo Amigos Solidários.  

Abaixo temos uma imagem exemplificando como se dá a escolha da segmentação pelo 

contratante dos anúncios pagos. Nesta simulação, fizemos a escolha pelo alcance de até 40 

quilômetros da cidade de Mossoró – RN, ou seja, o anúncio aparecerá para os usuários da plataforma 

que estão localizados em um raio de até 40 km distante da cidade de Mossoró.  já na opção 

"posicionamentos" pode-se selecionar as mídias em que o anuncio vai aparecer, sempre levando em 

consideração as normas técnicas para escolher o melhor local, que é o que traz mais visibilidade para o 

anunciante; há também a possibilidade e fazer uma filtragem pela idade dos usuários e pelo gênero. 

Nesta simulação selecionamos o público masculino e feminino a partir de 14 anos de idade pra cima.  

Por fim, pode-se aferir a amplitude do alcance dos anúncios e a quantidade estimada de 

pessoas que terão acesso a eles. No exemplo da Figura 1 a amplitude ficou entre específica e ampla e o 

alcance diário estimado de exposição no Facebook é entre 740 e 1900 pessoas e no instagram é de 

1100 a 2800 pessoas.  É interessante que se diga que essa exposição se refere ao valor diário de dez 

reais.  

Figura 1 – Gerenciador de Anúncio do Facebook 

  

 

 

 

 

 

Fonte: facebook.com 
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3.4.2 Instagram  

 

Desde que surgiu o Instagram é sucesso entre seus usuários.  A rede social permite o 

compartilhamento de fotos e vídeos entre seus usuários, que tem a opção de aplicar filtros 

digitais nas imagens, que podem ser publicadas acompanhadas de uma legenda de texto. Uma 

ferramenta interessante nesta rede é a possibilidade de compartilhar as postagens em uma 

gama de outras plataformas e redes sociais, como Facebook, Twitter, Tumblr e Flickr. O 

compartilhamento, fenômeno conhecido desde a dácada de 90 como crossmedia.  

O crossmedia pode ser definido da seguinte forma, há o compartilhamento nas mais 

diferentes redes sociais e ou plataformas, mas, sem mudar o conteúdo ou a forma como o 

conteúdo é exibido.  

“Crossmedia vem do inglês e significa “cruzar” – ou “atravessar” – a mídia, ou seja, 

levar o conteúdo além de um meio apenas. O termo em si não é muito comum, mas 

a utilização desta técnica é. O conteúdo (a mensagem) é distribuído através de 

diferentes mídias (o meio) para atingir o público (o receptor), mas tudo isso acontece 

sem que a mensagem tenha qualquer alteração de um meio para o outro. O sentido 

básico deste termo é que uma pessoa possa acessar o mesmo conteúdo por diferentes 

meios”. (ALTERMANN, 2016) 

 

Em suma, o fascínio do Instagram e a sua larga utilização e difusão entre os usuários 

de aplicativos sociais é pela praticidade que há na divulgação das postagens do Instagram e 

dos seus filtros que atraem tantas pessoas para a rede, chegando a atingir mais de 100 milhões 

de usuários ao redor do globo, nos mais diversos países e regiões.  

Outra ferramenta interessante no Instagram as tão difundidas hashtags (#). Que pode 

ser uma palavra ou um agrupamento de palavras precedida do caracteres jogo da velha (3), 

onde torna essas palavras ou agrupamentos de palavras em um hiperlink, ou seja, ao tocar 

nesse hiperlink, a plataforma faz uma busca por outras postagesn que foram feitas contendo a 

mesma hashtag. No caso da ação Dia Das Crianças Solidário, por se tratar de algo 

beneficiente e ter a intenção de arrecadar doações de brinquedos, utilizaremos as hashtags: 

#DoeBrinquedos #FaçaUmaCriançaFeliz.  

Logo sempre que alguém usar essas palavras chave estará ajudando na difusão da 

ação. 
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3.4.3 WhatsApp 

 

WhatsApp Messenger é um aplicativo de mensagens multiplataforma que permite 

trocar mensagens pelo celular sem pagar, sendo necessário apenas uma conexão com a 

internet, seja via wi-fi ou via rede de dados. O WhatsApp está disponível hoje em dia em 

praticamente todas as marcas e aparelhos smartphone do mercado. Com o WhatsApp, esses 

telefones podem trocar mensagens entre si. Além das mensagens básicas de texto, os usuários 

do WhatsApp podem criar grupos com vários outros usuários, enviar mensagens ilimitadas 

com imagens, vídeos e áudio. 

Para a divulgação da ação Dia Das Crianças Solidários, foi desenvolvidas peças que 

serão veiculadas somente via WhatsApp, essas peças se encaixam na temática “Curiosidade”  

onde, quando compartilhadas em um grupo ou em uma conversa privada, a princípio, o 

receptor irá visualizar apenas a “parte principal” da imagem, onde contem uma foto do 

produto junto com uma frase convidativa. Ao tocar na imagem, o receptor poderá visualiza-la 

por inteiro. Onde perceberá a marca da ação na parte superior e informações sobre a ação e 

contatos na parte de baixo. 

No WhatsApp, faremos o uso de uma ferramenta chamada Lista de Transmissão, 

essa ferramenta será fundamental para difundirmos a nossa mídia neste aplicativo. Pois cada 

membro do grupo Amigos Solidários será incentivado a criar a sua Lista de Transmissão, que 

é uma lista com todos ou alguns contatos pré-selecionados pelo usuário, ao qual todos 

receberão a mesma mensagem que for enviada para essa lista, de uma só vez, ou seja, é uma 

ferramenta que permite o envio de mensagens em massa no aplicativo WhatsApp, de forma 

gratuita.  

 

3.4.4 Snapchat 

 

E a última mídia que iremos utilizar será o aplicativo Snapchat, este é o mais recente 

de todas as mídias sociais que utilizaremos. O Snapchat foi um dos aplicativos mais 

comentados de 2015. Sua proposta diferenciada agradou muitos usuários – principalmente os 

mais jovens – e logo o aplicativo se tornou febre entre celebridades de todo o mundo. 

Lançado em 2011, o Snapchat é um aplicativo para dispositivos móveis que permite 

aos usuários enviar vídeos curtos e imagens que se autodestroem poucos segundos depois de 

serem visualizados por seus contatos. Quem quiser criar uma espécie de feed no Snapchat 

pode utilizar um recurso chamado "Minha História", que deixa as imagens e vídeos postados 



21 
 

disponíveis para visualização durante 24 horas. O grande diferencial é que o aplicativo possui 

um grau de espontaneidade muito maior do que outras redes sociais, como o Instagram, onde 

as pessoas tendem a postar apenas fotos posadas, com muitos filtros, maquiagem, cenários e 

ângulos perfeitos. No Snapchat, as pessoas compartilham diversos momentos aleatórios do 

seu dia a dia, sem muita preparação, o que deixa tudo com cara de um diário pessoal – mas 

que pode ser compartilhado com os mais de 200 milhões de usuários do aplicativo. 

Segundo dados lançados pela própria empresa, é possível notar algumas informações 

importantes sobre os usuários e sobre o seu comportamento na rede. 

Veja algumas delas: 

 O principal público do Snapchat tem de 13 a 34 anos; 

 Cerca de 70% dos usuários é do sexo feminino; 

 Mais de 5 bilhões de vídeos são visualizados na rede diariamente; 

 Existem mais de 100 milhões de usuários ativos na rede diariamente (para se ter 

uma noção do que isto significa, comparamos com o número de usuários do Twitter: cerca de 

320 milhões mensais);   

 Os jovens de 13 a 34 anos costumam assistir a eventos globais através do 

compartilhamento dos usuários através da função “Ao vivo”, ao invés de televisão, por 

exemplo. 

Nesse caso, o snapchat será utilizado em nossa campanha como meio de retratar 

todos os momentos, desde as arrecadações das doações como também a ação propriamente 

dita, em tempo real, mostrando todo o trabalho realizado pela equipe no antes e durante a ação 

na comunidade rural escolhida pelo cliente para a realização do Dia Das Crianças Solidário, 

como forma de mostrar e instigar o público com a ação. É importante frisar que iremos captar 

seguidores no perfil do snapchat através de divulgação do nosso perfil nas outras mídias que 

estaremos utilizando. 

  

https://www.snapchat.com/ads
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4 A CAMPANHA 

 

A campanha planejada para o grupo Amigos Solidários, além do seu caráter 

informativo, pretende projetar o nome do grupo, para ganhar visibilidade e credibilidade para 

com a sociedade mossoroense. 

O objetivo primário, obviamente, é promover a campanha de arrecadação de 

brinquedos, afim de maximizar a arrecadação de doações para a ação Dia das Crianças 

Solidário. O objetivo secundário trata-se de gerar visibilidade para o grupo Amigos Solidários 

e para a sua ação, afim de torna-lo uma marca conhecida pela população local como uma 

entidade competente atuante nesta área. 

 

4.1 MODELO DE BRIEFING 

 

De acordo com Sampaio (2000), o propósito do briefing pode ser estabelecido com 

uma forma de organizar a passagem da informação certa, das pessoas certas para outras 

pessoas certas, na hora certa, da maneira certa e pelo custo certo.  

Já Bertomeu (2002), diz que apesar dos aspectos de resumo das informações de uma 

empresa, o briefing deve conter informações relevantes e adequadas à atividade que está 

sendo destinado. 

Levando em consideração esses conceitos, nossa agência desenvolveu um modelo 

próprio de briefing, onde é abordado todas as informações necessárias para a realização de 

uma estratégia publicitária. O nosso modelo briefing atende perfeitamente as nossas 

necessidades, tomando como base o seguinte roteiro:  

- Título da campanha; 

- Apresentação do cliente; 

- Histórico de Comunicação; 

- Objetivos da campanha; 

- Posicionamento da campanha; 

- Público alvo; 

- Atributos e benefícios; 

- Sugestão de peças 
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4.2 O BRIEFING 

 

Cliente: Amigos Solidários 

Título da Campanha:  Dia das crianças solidário 

1- Apresentação do cliente:  

Formado por alguns amigos em 2012, o grupo Amigos Solidários atua com 

campanhas de arrecadação de alimentos, brinquedos e donativos em épocas sazonais 

para distribuição à pessoas carentes, em Mossoró e região, realizando campanhas 

solidárias na Páscoa, São João, Dia das Crianças e Natal. As campanhas de 

arrecadação contam com a solidariedade da população. Atualmente o grupo tem 

alguns concorrentes locais, no caso, outros grupos de jovens, instituição e igrejas que 

também fazem campanhas de arrecadação filantrópicas.  

2- Histórico de comunicação: 

O cliente nunca fez uma comunicação profissional, todas as ações anteriores eram 

divulgadas por meio um banner simples, confeccionado por um dos membros, 

contendo uma foto e as principais informações da ação. Esse material era divulgado 

apenas no perfil do instagram do grupo e no perfil de alguns membros. 

3- Objetivos da campanha: 

Incentivar a população a realizar doações de brinquedos para a ação filantrópica do 

dia das crianças solidário e mostrar como pode ser feita as doações de brinquedos 

para esta campanha. 

4- Posicionamento: 

Tornar o grupo Amigos Solidários reconhecido como uma instituição séria que 

procura ajudar a população carente da maneira justa e humanitária. 

5- Público alvo: 

Homens e mulheres residentes em Mossoró e região  inseridos nas classes sociais  A, 

B e C, sem limite de idade e com acesso frequente à internet (móvel e/ou fixa) 

6- Atributos e benefícios: 

Solidariedade, confiança, fazer o bem.  

7- Sugestão de peças: 

Peças digitais para serem veiculadas no Facebook, instagram e whatsapp. 
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5 CRIAÇÃO 

 

Afirmação básica:  A afirmação básica da campanha é mostrar que o grupo Amigos 

Solidários está arrecadando doações de brinquedos para fazer a distribuição para crianças 

carentes em comunidades periféricas da cidade e que para isso, conta com a solidariedade da 

população. 

 

Conceito Criativo: Trabalhamos o conceito “Doe brinquedos e transforme-os em 

sorrisos”, mostrando que é possível qualquer pessoa fazer o bem, realizando doações de 

brinquedos e levando sorrisos para crianças carentes, que possivelmente não iriam receber 

brinquedos no dia das crianças devido as suas baixas condições financeiras.  

 

Objetivos de Comunicação da campanha: Direcionar as atividades de 

comunicação desta ação solidária para o ambiente digital, onde o público alvo está inserido, 

havendo assim uma interação entre o grupo Amigos Solidários e os potenciais doadores.  

 

Posicionamento de mercado: Por atuar há mais de 4 anos com ações filantrópicas 

na cidade de Mossoró, o grupo Amigos Solidários deve buscar ser reconhecido pelos 

moradores da cidade e da região como uma instituição que se preocupa e ajuda pessoas 

carentes de maneira justa e humanitária. 
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6 ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO 

 

Mídia digital: Além de trabalharemos com a página do instagram já existente 

(instagram.com/amigosolidarios), iremos criar uma fan page no facebook, linhas de 

transmissão no whats app e um perfil no snapchat. Utilizaremos a ferramenta de promover 

postagens no facebook e instagram, para atrair a atenção do público alvo no início da 

campanha.  

 

Elementos criativos: Cores: As cores predominantes nas peças são diversificadas e 

sempre em tons suaves, onde remete instantaneamente a alegria do universo infantil e 

harmoniza tranquilamente com as cores da marca do cliente já existente. 

 

Elementos Gráficos:  As peças são compostas por elementos de fundo, que são um 

mix de ícones de objetos do mundo infantil. A marca da ação, que foi desenvolvida por nossa 

agência e traz cores fortes e um formato de letras informal e divertido. A marca do cliente, que 

já existia. E as informações principais como slogan da ação, datas e informações de contato.  

 

Tipologia: A fonte predominante nas peças é “Kristen ITC”, uma fonte com um 

formato menos formal e divertido, que remente a alegria do universo infantil. 
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7 GESTÃO DE MÍDIA DA CAMPANHA 

 

Redes: Facebook,  Instagram, Whats app e Snapchat 

Personalidade das peças: Emotiva e informativa 

Planejamento:  

MÍDIA FREQUENCIA 

Facebook 2 postagens diárias 

Instagram 1 postagem diária 

Whatsapp 2 postagens semanais 

Snapchat Cobertura em real time do evento/ação 

. 

Temáticas das postagens: 

1. Institucional 

2. Frases 

3. Nostalgia 

4. Curiosidade 

5. GIFs emotivos 
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8 PEÇAS DA CAMPANHA 

 

Temática: Institucional 

Veiculação: Facebook e Instagram 

Legenda: O grupo Amigos Solidários estará realizando no dia 12 de Outubro mais 

uma campanha do Dia das Crianças Solidário. Pretendemos atender cerca de 250 crianças na 

zona rural de Mossoró, que não têm a oportunidade de receber um presente neste dia tão 

especial. Contamos com a sua solidariedade! Doe brinquedos novos, ou usados em bom 

estado e transforme-os em sorrisos.  



28 
 

Temática: Frases 

Veiculação: Facebook e Instagram 

Legenda: “A melhor maneira de tornar as crianças boas, é torna-las felizes”. 

Concordam? Nós concordamos e por isso estamos promovendo mais uma ação solidária com 

o intuito de levar felicidade para as crianças carentes. Você pode ser o causador dessa 

felicidade. Doe brinquedos novos, ou usados em bom estado e transforme-os em sorrisos. 
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Temática: Frases 

Veiculação: Facebook e Instagram 

Legenda: “Ser criança é ter o dia mais feliz da vida todos os dias.” E não é mesmo? 

E é para levar alegria a crianças carentes que nós estamos promovendo mais uma ação 

solidária. Você pode ser o causador dessa alegria. Doe brinquedos novos, ou usados em bom 

estado e transforme-os em sorrisos. 
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Temática: Frases 

Veiculação: Facebook e Instagram 

Legenda: “Uma criança feliz vai ser capaz de construir um mundo melhor” Pensando 

assim, nos estaremos realizando mais uma ação solidária para levar felicidade para as crianças 

carentes da zona rural. Você pode ser o causador dessa felicidade. Doe brinquedos novos, ou 

usados em bom estado e transforme-os em sorrisos. 
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Temática: Nostalgia 

Veiculação: Facebook e Instagram 

Legenda: Vai dizer que você nunca passou horas e horas montando casinhas e castelos com 

esse brinquedo? Como é bom ser criança! Quem já teve um desse compartilha! 

#MomentoNostalgia 
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Temática: Nostalgia 

Veiculação: Facebook e Instagram 

Legenda: Computador? Tablete? smartphone? Que nada!! Tecnologia mesmo era 

esses mini-games que vinham com “infinitos” joguinhos e nos divertiam por horas e 

horas. Quem já teve um desse compartilha! #MomentoNostalgia 
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Temática: Nostalgia 

Veiculação: Facebook e Instagram 

Legenda: Afinal, quem nunca esbanjou carinhos e cuidados com um bichinho 

virtual!? hein? a criançada da década de 90 sabe muito bem o que foi isso. Quem já teve um 

desse compartilha. #MomentoNostalgia 
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Temática: Curiosidade 

Veiculação: Whatsapp 

Legenda: o dia das crianças está chegando!! Quem aqui quer ganhar presente? 

kkkkkk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peça 1        Peça 2         Peça 3  
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Simulação de veiculação no Whatsapp 
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Temática: GIFs Emotivos 

Veiculação: Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Frames de um GIF) 
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Simulação de Fanpage no Facebook 

 

  



38 
 

9 CONLUSÃO 

 

A partir do trabalho realizado pela agência experimental TARGET Comunicação 

Digital, acerca de um projeto social, percebemos a importância da publicidade em outro 

seguimento além do tradicional mercado consumidor. Percebemos que as estratégias de 

comunicação e marketing podem ser fortes aliadas das instituições de cunho social, pois 

através delas, as instituições poderão chegar ao seu público-alvo, gerando interação e assim 

construindo uma relação mais próxima, onde a partir disso, facilitará a instituição alcançar os 

seus objetos de intervenção social.  

Percebendo e avaliando isso, conseguimos criar um projeto experimental que 

atendesse a necessidade do nosso cliente. Adaptando e descobrindo alternativas de divulgação 

na web, com baixo ou nenhum custo de veiculação, onde a mensagem será propagada para um 

grande número de pessoas e que com o conteúdo certo nas mensagens, esperamos sensibiliza-

las junto à causa, para que se tornem colaboradores desta ação social.  
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