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RESUMO

Atualmente, tem-se observado altos índices de morbidades e outros agravos relacionados a 
saúde da mulher. Diante dessa realidade, a organização de um evento surge como uma 
alternativa de extrema importância para formar  a consciência  da população feminina de 
Mossoró sobre os cuidados com a sua saúde, haja vista que o evento parte dos princípios e 
pressupostos do Programa Saúde da Família bem como a Política Nacional  de Atenção 
Integral a Saúde da Mulher.
Para isso, fez-se necessário o uso do marketing de eventos como uma ferramenta no qual 
contempla um estudo de mercado e do seu público, a estruturação do evento e ainda o seu 
processo  de  planejamento.  Dessa  maneira,  a  realização  de  uma campanha  publicitária 
cumpre o papel de divulgar o evento, atrair o seu público bem como convidá-lo a participar 
deste.  

Palavras Chaves: Saúde da mulher; Marketing de eventos; Promoção à saúde; Campanha 
de prevenção.
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ABSTRACT

Recently,  it  has  been  observed  high  morbidity  tables  and  other  aggravations  related  to 
women’s health. Towards this reality, to held an event comes up with an extremely important 
alternative  to  build  up  the  conscience  of  Mossoró’s  female  population  about  the  health 
precautions, knowing that the event is based on the principles of the “Programa Saúde da 
Família” and the “Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher”.
For that reason, it was necessary the application of event marketing as a tool in which winds 
up a market and customer studies, the building of the event and even its planning process. 
As that,  a  marketing campaign holding  contemplates the role of  broadcasting the event, 
attract its customers as well inviting them to participate.

Key-words: Women’s health; Event Marketing; Health promotion; Prevention campaign. 
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INTRODUÇÃO

A  saúde  da  mulher,  como  ciência,  é  um  campo  de  estudo  vasto  e  de 

abrangência  multidisciplinar,  visto  que  a  sua  complexidade  demanda  conhecimentos 

distintos e integrados tanto da área da saúde como também da área humanística, como 

psicologia, serviço social e comunicação social.

Destarte,  o  objetivo  do  presente  trabalho  é  tentar  promover  a  formação  da 

consciência  das mulheres mossoroenses em idade fértil,  que compreende a faixa  etária 

entre 10 a 49 anos, sobre a importância dos cuidados relacionados a  saúde preventiva da 

mulher. Diante dessa realidade, a organização de um evento apresenta-se uma alternativa 

atrativa, pois possui características relevantes tais como a capacidade de atingir  grandes 

públicos,  segmentação  de  público,  bem como a  facilidade  de  transmitir  as  informações 

necessárias para tentar conscientizar estas mulheres.

A estruturação de evento,  por  sua vez  contempla  várias  fases.  Logo,  faz-se 

necessário a utilização do marketing de eventos como ferramenta necessária para a sua 

organização. Este engloba o processo de planejamento, que proporcionará aos promotores 

do evento organizá-lo de modo a observar a sua viabilidade, possibilitando, ainda, com que 

estes possuam uma visão geral do mesmo.

A  metodologia  utilizada  consiste  em  um  estudo  realizado  mediante  fontes 

bibliográficas,  relacionadas  a  saúde  da  mulher,  a  marketing  de  eventos  e   criação 

publicitária. Também foi feita uma pesquisa de campo realizada nas 5 principais unidades 

básicas de saúde da cidade junto as usuárias do sistema único de saúde.

A  pesquisa  foi  realizada  a  partir  de  questionários  relacionados  à  Saúde  da 

Mulher,  aplicados  nas  Unidades  de  Saúde  Básica  -  USBs  com  maior  número  de 

atendimento são elas: USB Chico Costa, localizada no bairro Santo Antônio; USB Cid Salém 

Duarte,  bairro  Abolição  VI;  USB  Vereador  Durval  Costa,  unidade  do  conjunto  Valfredo 

Gurgel; USB Enfª Conchita Ciarlini, no bairro Abolição II; Centro Clínico Evangélico.

A pesquisa tem como finalidade compreender o comportamento das usuárias 

das Unidades Básicas de Saúde em relação à Saúde da Mulher, bem como detectar se as 

práticas de saúde que vem sendo desempenhadas nas unidades envolvem a esfera do 

Programa de Saúde da Família – PSF.
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Para  o  projeto  do  evento,  foi  estruturado  um  plano  de  marketing,  com  a 

finalidade  de  estudar  a  demanda,  no  qual  acarretará  um  estudo  mais  aprofundado  do 

público  do  evento;  a  situação  e  o  comportamento  do  mercado;  a  identificação  de 

oportunidades; bem como as ameaças que podem ser neutralizadas. Na proposta, também 

foram implantadas estratégias de comunicação que objetivam atrair o público, bem como 

despertar interesse pelo mesmo. Tais estratégias consistem em ações de marketing que 

foram estruturadas para levar o evento até o público. Dessa maneira, fez-se necessário a 

confecção de uma campanha publicitária que através de cores, símbolos, fotos e texto irão 

comunicar a proposta do evento, bem como divulgá-lo para a população despertando dessa 

forma o seu interesse por meio da persuasão, propagando o seu tema e objetivo. 
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1  SAÚDE DA MULHER

1.1  O Sistema Único de Saúde (SUS) – Implementação e pressupostos

De acordo com Brodersen (2005), a partir do ano de 1998, a saúde foi sendo 

tratada como direito  de todos os cidadãos brasileiros a ser assegurados pelo Estado. A 

regulamentação desses princípios foi dada pela Lei n. 8080 - Lei Orgânica de Saúde, a qual 

criou o Sistema Único de Saúde – SUS.

“A implementação do SUS e a sua operacionalização se deram, no início, 
com a implantação de alguns de seus princípios, tendo como eixo norteador 
o processo de descentralização e direção aos municípios, buscando, assim, 
através  da  municipalização,  fortalecer  a  Atenção  Básica  em  Saúde” 
(BRODERSEN, 2005; p. 1).

Mattos  (2001),  cita  a  Constituição,  esta,  por  sua  vez,  menciona  que  é  da 

competência do Estado à tarefa de garantir a saúde para todos por meio de políticas sociais 

direcionadas  para  redução  do  risco  de  doença  e  de  outros  agravos  quanto  ao  acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”. 

Nessa perspectiva, a Constituição reconhece a relevância pública das ações de saúde. Com 

isso, é criado  um sistema único de saúde no Brasil, o SUS.

Segundo Pinheiro (2001), o Sistema Único de Saúde – SUS é integrado pelas 

ações e serviços públicos de saúde, mas do qual também podem participar,  em caráter 

complementar,  instituições  privadas.  Portanto,  o  que  caracteriza  esse  sistema único  de 

saúde  é  o  seu  financiamento  público.  Dentre  as  diretrizes  do  SUS,  estão:  “A 

descentralização, com direção única em cada esfera do governo; o atendimento integral e a 

participação da comunidade.

O Ministério da Saúde (2003), ao mencionar a consolidação do SUS no Brasil, 

relata que o Sistema Único de Saúde é a mais avançada política social do país. O SUS, 

portanto, realiza pesquisas tecnológicas, trabalha com o aperfeiçoamento profissional e no 

apoio a movimentos sociais, bem como no fortalecimento da gestão participativa. O SUS, 

por sua vez,  garante a população uma assistência que vai  desde a atenção básica até 

emergências de alta complexidade.

De acordo com Pinheiro (2001), “o SUS hoje é uma realidade”. O acesso aos 

serviços e ações de saúde melhorou muito desde a década de 70. Portanto, foi delineado 



15

um estrutura institucional para dar conta da diretriz da participação popular, com a criação 

de conselhos e conferências de saúde, onde a descentralização também tem avançado.

Santana  (1989),  ao  relatar  o  SUS,  pontua  que  nessa  alternativa  de  modelo 

assistencial,  o planejamento deve ser realizado mediante as necessidades de saúde das 

pessoas, no qual o atendimento seria universal,  onde todos poderiam usufruir  o sistema 

gratuito e organizado, hierarquizado segundo a complexidade da atenção e regionalizado de 

acordo com a distribuição populacional e do quadro de morbidades das comunidades.

Segundo  o  Ministério  da  Saúde  (2004),  a  situação  de  saúde  envolve  vários 

aspectos da vida, como a convivência com o meio ambiente, o lazer, a alimentação, bem 

como as condições de trabalho, moradia e renda. Ao tratar das mulheres, o Ministério da 

Saúde cita um caso específico:

“No caso das mulheres,  os problemas são agravados pela discriminação 
nas relações de trabalho e a sobrecarga com o trabalho doméstico. Outras 
variáveis como raça, etnia e situação de pobreza realçam ainda mais as 
desigualdades. As mulheres vivem mais que os homens, porém, adoecem 
mais frequentemente. A vulnerabilidade feminina frente a certas doenças e 
causas de morte está mais relacionada com a situação de discriminação na 
sociedade do que com fatores biológicos” (MINISTÉRIO DA SAÚDE; 2004 
p.9).

De acordo com o Ministério da Saúde (2004), as mulheres compõem a maioria 

da  população  do  Brasil,  com  50,77%.  Portanto,  são  as  mulheres  as  principais 

freqüentadoras do Sistema Único de Saúde – SUS. O Ministério da Saúde aponta também 

que a população feminina comparece aos atendimentos de saúde não só para o seu próprio 

atendimento, pois muitas mulheres acompanham crianças, amigos bem como pessoas da 

comunidade em consultas médicas.

O  Ministério  da  Saúde  afirma  que  os  indicadores  epidemiológicos  do  Brasil 

mostram  uma  realidade  na  qual  se  observa  tanto  doenças  dos  países  desenvolvidos 

(cardiovasculares  e  crônico-degenerativas)  quanto  doenças  relacionadas  ao  mundo 

subdesenvolvido  (mortalidade  materna  e  desnutrição).  Dessa  forma,  os  padrões  de 

morbimortalidade encontrados nas mulheres revelam também essa mistura de doenças, que 

acompanham as diferenças de desenvolvimento regional e classe social.

Tendo em vista o enfrentamento dos problemas relacionados à saúde da mulher, 

o Ministério da Saúde editou a Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS 2001), 

cujo objetivo é ampliar  as responsabilidades dos municípios na Atenção Básica,  na qual 

visa, também, definir o processo de regionalização da assistência, criar mecanismos para 
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fortalecimento da gestão do SUS e atualizar os critérios de habilitação para os estados e 

municípios.

1.2  Os sentidos da integralidade na assistência em saúde

De acordo com Pinheiro (2001),  no ano de 1998 a Constituição implementou 

novos atributos ao Estado com relação à sociedade. Dentre essas novas características, 

destaca-se a saúde como direito de todo o cidadão brasileiro.

Por ser um dos princípios do Sistema Único de Saúde – SUS, a integralidade 

passa a adquirir extrema relevância nas políticas de saúde. Por integralidade entende-se 

como a condição de união e abrangência do serviço de saúde, contemplando o estado de 

saúde da população, a qualidade nos serviços e os conhecimentos sobre a saúde, incluindo 

os aspectos históricos, sociológicos, antropológicos e epistemológicos. 

O  princípio  da  integralidade,  por  sua  vez,  originou-se  da  necessidade  de 

estabelecer na saúde um conceito que vai além da assistência médica individual, atuando 

nas coletividades  para  a  promoção da saúde e  prevenção de agravos.  Desse  modo,  a 

integralidade vem sendo implantada no Brasil tanto na elaboração de políticas, quanto na 

prática de serviços em saúde.

Segundo Pinheiro (2001), a integralidade é um dos princípios do Sistema Único 

de Saúde instituído pela Constituição de 1998. Na realidade, na constituição não utiliza o 

termo  “integralidade”,  e  sim  “atendimento  integral,  como  prioridade  para  as  atividades 

preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais” (BRASIL, 1998, art. 198). No entanto, 

o termo integralidade tem sido empregado para mencionar essa diretriz.

Para Mattos (2001), a integralidade está relacionada a um ideal de sociedade 

mais justa e solidária. Assim, salienta Mattos:

“A  integralidade  não  é  apenas  uma  diretriz  do  SUS  definida 
constitucionalmente.  Ela  é  uma bandeira  de luta,  parte  de uma imagem 
objetivo, um enunciado de certas características do sistema de saúde, de 
suas instituições e de suas práticas (...) (MATTOS, 2001, p. 41)

Mattos  (2001),  ao  falar  dos  sentidos  de  integralidade,  faz  referência  a  um 

movimento que se tornou conhecido como medicina integral. A origem desse movimento 

remota as discussões sobre as ciências médicas nos Estados Unidos. A medicina integral, 
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em suma,  criticava as  práticas médicas fragmentárias  e reducionistas.  “O conhecimento 

médico nas diversas especialidades ressaltava as dimensões exclusivamente biológicas, em 

detrimento das condições psicológicas e sociais”.

Mattos  (2001),  afirma  que  a  aversão  diante  da  atitude  reducionista  e 

fragmentária  dos  médicos  não  fazia  com  que  os  praticantes  da  medicina  integral 

antagonizassem  a  medicina.  Eles  concebiam  esse  tipo  de  prática  como  produzida  nas 

escolas médicas através de um currículo que privilegiava, exclusivamente, o laboratório e o 

hospital  como local  excepcional  de  aprendizagem.  Esses  currículos,  por  sua  vez,  eram 

considerados  dicotômicos  pelos  adeptos  da  medicina  integral:  De  um  lado,  um  ciclo 

denominado básico, voltado para as ciências básicas e elaborado no laboratório, onde se 

aprendia práticas científicas; e um ciclo profissional voltado para o aprendizado clínico, no 

qual se aprendia, de certo modo, a prestar assistência aos pacientes.

A crítica dos adeptos à medicina  integral  a  essa estrutura curricular,  causou 

sugestões  de  reformas  curriculares,  cujo  objetivo  era  elaborar  novos  currículos  que 

abolissem práticas reducionistas e fragmentárias. Assim, explana Mattos:

“As propostas de reforma curricular da medicina integral tomaram dois eixos 
básicos. De um lado, tratava-se de modificar radicalmente a acepção do que 
era  básico,  quer  pela  introdução  de  outros  conhecimentos  relativos  ao 
adoecimento e à relação médico paciente, bem como relativos à sociedade 
e  aos  contextos  culturais,  quer  pela  valorização  da  integração  desses 
conhecimentos básicos na prática médica. De outro, tratava-se de enfatizar 
o ensino nos ambulatórios e nas comunidades, lugares que, ao contrário 
das enfermarias,  permitem mais  facilmente o  exercício  de apreensão do 
contexto de vida dos pacientes. E lugares que, quando comparados a um 
hospital  de  clínicas,  talvez  sejam  menos  plasmados  pelos  recortes  das 
especialidades” (MATTOS, 2001, p.45).

Pinheiro  (2001),  afirma que no Brasil  a  medicina  integral  ganhou um caráter 

peculiar,  pois  se  associou  a  medicina  preventiva.  Trata-se  de  um  movimento  que  se 

associou, primeiramente, a medicina preventiva, no qual seria posteriormente chamado de 

movimento sanitário.

Por  volta  dos  anos  70,  nasceu  no  Brasil  um movimento  denominado  saúde 

coletiva.  O conceito  de saúde coletiva  foi  construído a partir  de crítica  à saúde pública 

tradicional  à  medicina  preventiva  tal  como proposta  nos  Estados Unidos,  e a  partir  dos 

preceitos da medicina social. Um dos pressupostos da saúde coletiva era a de considerar o 

exercício em saúde como práticas sociais bem como a análise das mesmas. Assim, define 

Pinheiro:
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Ao fazê-lo, a saúde coletiva foi reconfigurando o eixo de interpretação típico 
da  medicina  integral:  os  comportamentos  dos  médicos  (e  suas  atitudes 
fragmentárias e reducionistas) não deveriam ser atribuídos exclusivamente 
às escolas médicas. Quer através de uma matriz de base no pensamento 
maxista, que ressaltava as mudanças nas relações de trabalho – a crise de 
uma medicina tipicamente liberal e o crescente assalariamento dos médicos 
-, quer através de uma leitura das articulações entre Estado, serviços de 
saúde e indústrias farmacêuticas e de equipamentos médicos – cristalizada 
na  noção  de  complexo  médico-industrial-,  o  peso  atribuído  as  escolas 
médicas na produção daquela fragmentação e naquela postura reducionista 
foi sendo relativamente minimizado. Em conseqüência, para bem ou mal, a 
transformação da escola médica deixou de ser uma estratégia privilegiada 
de transformação do movimento sanitário.” (MATTOS, 2001; p. 46).

Porém,  ainda  quando  a  saúde  coletiva  dava  os  seus  primeiros  passos,  foi 

desenvolvido um campo de estudo que fizeram críticas às instituições médicas e às práticas 

médicas sob uma ótica diferenciada. Autores como Foucault e Illich formularam críticas com 

relação ao saber médico e a sua racionalidade. Dessa maneira, explana Mattos:

“Uma das conseqüências dessas contribuições para a versão brasileira da 
medicina  integral  é  que  a  atitude  fragmentária  e  reducionista  pareceu  a 
muitos  ser  decorrente  da  própria  racionalidade  médica,  e  do  projeto  de 
cientificidade dos médicos, tipicamente moderno. Ou seja, para produzir-se 
uma  postura  integral,  seria  necessário  superar  alguns  limites  dessa 
medicina anátomo-patológica e, portanto, dessa racionalidade médica, que, 
diga-se  de  passagem,  não  se  produz,  mas  que  se  reproduz  na  escola 
médica” (MATTOS, 2001, p.47).

Mattos (2001),  ressalta que a interpretação desses conceitos não se deu de 

forma  homogenia.  Diante  disso,  foi  sendo  construído  um  certo  afastamento  da  saúde 

coletiva com relação as práticas médicas propriamente ditas, e, por conseguinte, da noção 

de integralidade como exercício fundamental da boa medicina. Essa realidade foi resultado 

da  inclusão  de  ceticismo  nas  possibilidades  de  produzir  socialmente  essas  atitudes  no 

contexto das instituições médicas. Como fator primordial desse afastamento, Pinheiro (2001) 

cita os intensos debates que envolveram a medicina preventiva nos anos 80.

De acordo com Pinheiro (2001), no início dos anos 80, houve um debate no qual 

foi discutido a distinção entre as residências de medicina geral e comunitária (voltadas para 

o desenvolvimento de uma forma de praticar a medicina alternativa à prática fragmentária e 

reducionista tradicional) das residências de medicina preventiva, estas abrigadas no âmbito 

de saúde coletiva, e cada vez mais sanitárias.

Mattos  (2001),  também salienta  que,  no  mesmo  debate,  em uma discussão 

sobre o atendimento médico na formação de residentes, foi consolidada uma tendência de 

abolir  o  atendimento  médico  da  formação  da  medicina  preventiva,  onde  as  residências 

pareciam se tornar cada vez mais residências em saúde pública e cada vez menos em 
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medicina.  No  debate,  cabe  registrar  algumas  resistências,  como a  desempenhada  pela 

residência da USP, que ousou caminhar num sentido diverso do da maioria dos programas 

de residência em medicina social, ao defender a importância de treinar e refletir sobre a boa 

prática médica. Nesta situação, a integralidade já não era vista como uma atitude a ser 

desempenhada  exclusivamente  na  escola,  mas  algo  que  se  produz  na  organização  do 

processo de trabalho em saúde.

Diante do exposto, Mattos (2001), defende que o sentido da integralidade deve 

ser sustentado nas práticas dos profissionais de saúde, isto é, um valor que se expressa na 

forma como os profissionais respondem aos pacientes que os procuram.

Pinheiro  (2001),  defende  o  termo  medicalização  como  um  indicador  de  um 

processo social da medicina. Este, por sua vez, leva em consideração a responsabilidade 

sobre  um  crescente  número  de  aspectos  da  vida  social,  sendo  a  medicina  preventiva 

altamente medicalizante. Desse modo, estende as possibilidades com eficácia técnica os 

conhecimentos  sobre  a  doença,  a  fim  de  regular  aspectos  da  vida  social.  Através  da 

medicalização, a medicina vai além do tratamento de doenças, pois recomenda hábitos de 

vida saudáveis e dita comportamentos.

Para Mattos (2001), a integralidade é característica da prática da boa medicina, 

ou seja,  da medicina que tem como objeto de estudo e eixo de intervenções a doença. 

Portanto, integralidade está relacionada a um uso prudente desse conhecimento sobre a 

doença, seguido de uma visão abrangente do indivíduo. Assim, explica Mattos:
“A  atitude  de  um  médico  diante  de  um  paciente  busca  prudentemente 
reconhecer,  para  além  das  demandas  explícitas  relacionadas  a  uma 
experiência de sofrimento, as necessidades de ações de saúde, como as 
relacionadas a uma experiência de sofrimento, as necessidades de ações 
de saúde, como as relacionadas ao diagnóstico precoce ou à redução de 
fatores de risco, ilustra um sentido de integralidade profundamente ligado 
aos ideiais da medicina integral. Sentido que pode ser facilmente estendido 
para além das técnicas de prevenção. A abertura dos médicos para outras 
necessidades que não as diretamente ligadas à doença presente ou que 
pode  vir  a  se  apresentar  -  como  a  simples  necessidade  da  conversa- 
também ilustra integralidade”. (MATTOS, 2001; p. 50).

Mattos (2001), defende que a integralidade, embora esteja relacionada à 

aplicação de conhecimentos biomédicos, não é atributo exclusivo dos médicos, mas 

também de todos os profissionais da área da saúde.

Por conseguinte, a integralidade é um valor que é atribuído em todas as práticas 

de saúde, e não somente as práticas de saúde do SUS.
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1.3  A integralidade como modo de organizar as práticas de saúde

Mattos  (2001),  ao  mencionar  os  sentidos  da  integralidade  com  relação  às 

práticas de saúde, faz referência, primeiramente, a criação, ocorrida em meados da década 

de 70,  do antigo Sistema Nacional  de Saúde (SNS),  que,  por sua vez,  consolidou uma 

antiga divisão entre as instituições responsáveis pela saúde pública e pela saúde médica – a 

primeira era pensada como sendo alçada do Ministério  da Saúde,  enquanto a segunda 

ficava na alçada do Ministério da Previdência Social. O reconhecimento da distinção dessas 

duas  práticas  foi  a  principal  razão  para  a  dissociação  entre  elas.  As  últimas  eram 

demandadas  diretamente  pela  população,  enquanto  as  primeiras  eram  apreendidas 

inicialmente pelos técnicos. Dessa maneira, foi proposta a implementação de um corpo de 

técnicos  diferenciado  para lidar  com os diferentes  tipos  de necessidade  de serviços  de 

saúde, como salienta Mattos:

“Assim,  os  técnicos  da  Previdência  deveriam  processar  a  demanda  por 
atendimento médico, buscando viabilizar seu atendimento. Já os técnicos do 
Ministério da Saúde deveriam identificar aquelas necessidades mais típicas 
da  saúde  pública,  não  diretamente  demandadas  pela  população,  e 
organizar propostas de intervenção. Estas, seguindo uma tradição secular, 
eram pensadas de modo centralizado: isto é, os técnicos do Ministério da 
Saúde definiam as estratégias de enfrentamento de um problema de saúde 
pública  e  elaboravam  normas  sobre  as  atividades  que  deveriam  ser 
empreendidas.  Tais  atividades  eram  executadas  em  serviços  de  saúde 
pública, e não no conjunto de serviços públicos de saúde” (MATTOS, 2001; 
p. 52).

Segundo Mattos (2001),  essa estrutura do sistema de saúde foi  criticada em 

várias perspectivas.  Uma delas era que a prioridade da política de saúde vigente era a 

assistência médica da Previdência. Portanto, até a criação do SNS, não existia uma política 

de saúde que priorizassem por igual à saúde pública e a assistência médica, essas práticas 

eram vistas independentemente. Além disso, a saúde pública tinha uma prioridade mínima 

diante a disputa por recursos com as demais áreas de intervenção estatal. A assistência 

médica, tampouco, era prioridade no âmbito da política trabalhista e previdenciária, embora 

apresentasse uma maior relevância em relação à saúde pública.

Assim,  Mattos  (2001),  justifica  que  o  SNS  criticava  constantemente  mesmo 

criando um local para a formulação de uma política de saúde que pudesse priorizar tanto a 

assistência médica quanto a saúde pública. Dessa maneira, surgiu uma bandeira de luta 

que visava à abolição da distinção dessas duas práticas, que, por sua vez, foi construída 

formalmente com a implementação do Sistema Único de Saúde- SUS, e consolidada pela 

incorporação (e posterior extinção) do INAMPS pelo Ministério da Saúde.
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De acordo  com  Pinheiro  (2001),  essa  dicotomização  das  práticas  de  saúde 

foram ganhando novas discussões. Sendo assim, foi observado que a assistência médica 

previdenciária estava centrada nos hospitais, e a saúde pública era modelo de assistência 

médica nos Centros de Saúde.  Portanto,  a população precisava se dirigir  aos locais  de 

assistência à saúde diferentes conforme as suas necessidades. Nos Centros de Saúde, por 

exemplo, a prestação de atendimento obedecia a ações tipicamente preventivas, como as 

ações dos programas verticais do Ministério da Saúde.

É dentro desse contexto que se tece a proposta de um modo se organização 

direcionado a articulação entre assistência e práticas de saúde pública. Entre os sentidos da 

integralidade, está a dissociação entre as práticas assistências e de saúde pública.

“(...) Articular práticas de saúde pública com assistenciais significava,  em 
primeiro  lugar,  borrar  as  distinções  então  cristalizadas  entre  serviços  de 
saúde  pública  e  serviços  assistenciais.  Isso  foi  feito  principalmente  pela 
transformação das antigas unidades de saúde pública. Transformações de 
duas ordens: A primeira, inerente ainda às práticas dos programas verticais, 
dizia respeito à superação da fragmentação das atividades no interior da 
unidade.  A  introdução  de  prontuários  unificados  nessas  unidades  ilustra 
esse tipo de mudança. A segunda ordem de transformações consistiu na 
introdução de práticas assistenciais  típicas,  de atendimento da demanda 
espontânea  nessas  antigas  unidades  de  saúde  pública”.  (PINHEIRO, 
2001;p. 54).

Para Pinheiro  (2001),  a  integralidade  exigia  uma certa  “horizontalização”  dos 

programas verticais anteriores. Ao borrar as distinções entre serviços de saúde pública e 

serviços assistenciais, as equipes de saúde se deparam com outras questões. Diante dessa 

realidade, surgiram propostas de organização do trabalho dos profissionais de saúde a partir 

da  epidemiologia,  campo  de  estudo  que  privilegia  as  necessidades  reais  da  saúde  da 

população. Dessa forma, explica Pinheiro:

“O  que  foi  sendo  forjado  nesse  processo  foi  uma  outra  concepção  de 
programação dos serviços de saúde, horizontalizada, posto que pensada 
desde o plano de um serviço de saúde que tem uma certa população-alvo. 
Programação que consistia em organizar o trabalho nesse serviço de modo 
a  responder  mais  adequadamente  às  necessidades  de  saúde  dessa 
população,  apreendidas  epidemologicamente.  As  questões  postas  iam 
desde as formas de aproveitar  as oportunidades geradas pela  demanda 
espontânea  para  aplicar  protocolos  de  diagnóstico  precoce  e  de 
identificação de situações de risco para a saúde, até o desenvolvimento de 
conjunto de atividades coletivas junto á comunidade”. (PINHEIRO, 2001; p. 
55).

Diante  do  exposto,  pode-se  observar  que  a  integralidade  deixa  de  ser  uma 

atitude para se tornar uma maneira de organizar o processo de trabalho, de modo a otimizar 

o seu impacto epidemiológico. Assim, surgiram formas de organizar as práticas de saúde a 
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partir  da  epidemiologia,  entendida  como  disciplina  privilegiada  para  apreender  as 

necessidades reais de saúde da população.

Dessa maneira, compete às equipes de saúde definir seus serviços para cada 

segmento de população, que, geralmente, é feita por faixa etária, quais seriam as atividades 

a serem programadas, priorizando algumas doenças e agravos freqüentes na população e 

passíveis de medidas preventivas e controle.

1.4  A integralidade e políticas especiais de saúde

Um  outro  conjunto  de  sentidos  do  princípio  da  integralidade  é  relativo  às 

configurações de certas políticas específicas, denominadas políticas especiais. Trata-se de 

políticas  especificamente  elaboradas  para  dar  resposta  a  um determinado  problema de 

saúde, ou aos problemas de saúde que afligem a população.

Mattos  (2001),  afirma  que  essas  políticas  se  referem  a  respostas 

governamentais  a  certos  problemas  de  saúde,  ou  às  necessidades  de  certos  grupos 

específicos.

Pinheiro  (2001),  defende  que  o  movimento  feminista  no  Brasil  foi  um  dos 

principais  fatores que levaram a construção do sentido de integralidade no país,  pois  o 

movimento influenciou a formação do Programa de Assistência Integral à saúde da mulher – 

PAISM, que, por sua vez, estava subjacente a criticas ao modo de como a saúde da mulher 

estava sendo tratada nas políticas de saúde.

As políticas voltadas à saúde da mulher eram pensadas de forma reducionista e 

fragmentária, sem levar em consideração o contexto cultural que a mulher está inserida, 

bem como as  especificidades  relacionadas  às  doenças  das  mulheres.  Desse  modo,  as 

respostas governamentais não respondiam adequadamente a essas questões.

É diante dessa crítica que nasce um ideal de elaborar políticas direcionadas a 

saúde da mulher, visto que as políticas anteriores abordavam a mulher como reprodutora, 

ou seja, exclusivamente a população materno- infantil. 

Partindo do princípio que não é aceitável que a saúde da mulher fosse tratada 

exclusivamente em função da perspectiva da mulher ser mãe, o movimento feminista travou 
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uma  grande  luta  contra  a  essas  políticas.  Desse  modo,  o  termo  assistência  integral 

procurava indicar essa ampliação do horizonte na qual os problemas de saúde da mulher 

deveriam ser pensados.

De  acordo  com  Pinheiro  (2001),  há  outro  sentido  de  integralidade  também 

aplicável às respostas governamentais na área de saúde. Trata-se, também, de ações que 

envolvem uma política especial, na qual enfatiza um aspecto: em que medida a resposta 

governamental incorpora ações voltadas à prevenção e ações voltadas a assistência. Nesse 

sentido, a noção de integralidade defende que é da competência do governo responder a 

problemas de saúde pública, na qual a resposta deve envolver tanto as possibilidades de 

prevenção como as possibilidades assistenciais.

1.5  Saúde da mulher – Conceito e sua contextualização no Brasil

De acordo com Pedrosa (2005), a saúde, como direito humano e fundamental 

determinado pela Constituição Brasileira, deve ser entendida como o resultado do processo 

e das relações no meio social que garanta maior qualidade de vida para uma determinada 

população. No ponto de vista da autora, qualidade de vida relaciona-se com a condição de 

existência dos homens em seu cotidiano,  na qual estão integrados o acesso a recursos 

sociais e de atendimento a necessidades pessoais e comunitárias. Esse enfoque requer que 

os sistemas de saúde trabalhem, obrigatoriamente, cumprindo os princípios da integralidade 

e articulando as ações de assistência às políticas de promoção, prevenção e reabilitação.

Com  relação  à  área  da  saúde  da  mulher,  é  necessário  que  haja  uma 

aproximação  às  diretrizes  de  integralidade  e  uma  mudança  na  abordagem  tradicional 

fundamentada em aspectos exclusivamente voltados para as questões anatomofisiológicas, 

como:  peculiaridades  de  gênero,  às  condições  sociais  e  culturais,  às  necessidades 

individuais e comunitárias e à qualidade de vida.

Pedrosa (2005), ao relatar as bases das transformações da assistência integral à 

mulher, apresenta uma distinção entre gênero e sexo. Assim, define Pedrosa: 
“Segundo  Schraiber  e  D’Oliveira  (1999),  enquanto  sexo  indica  uma 
diferença  genética  e  anatômica  inscrita  no  corpo,  gênero,  por  sua  vez, 
aponta  para  uma  construção  social,  material  e  simbólica,  a  partir  da 
diferença  sexual.  O  gênero,  portanto,  é  um  elemento  constitutivo  das 
relações entre homens e mulheres, no contexto histórico e social. É forjado 
e  retroalimentado  com  base  nos  símbolos,  significados,  normas  e 
pressupostos que definem os modelos instituídos de valores esposado de 
masculinidade  e  de  feminilidade,  gerando  padrões  de  comportamento 
aceitáveis  ou  não-  aceitáveis  socialmente  para  homens  e  mulheres” 
(PEDROSA, 2005 p. 73).
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De acordo com Pedrosa (2005), foi no século XIX, paralelamente à ascensão da 

biologia e do poder médico, foi consolidada uma nova maneira de distinguir gênero. Esta 

nova abordagem sustenta o propósito de que a diferença entre homens e mulheres não é 

somente expressada na ordem físico-anatômica, envolve também questões de ordem moral 

e social. 

De acordo com Pedrosa (2005), na mesma época, as ciências obstetrícias sob a 

esfera de um vasto campo de conhecimentos práticos e disciplinares, deram suporte aos 

significados  do  modelo  tradicional  das  distinções  sexuais.  Ainda  no  século  XIX,  a 

ginecologia também se consolidou como uma especialidade médica, sendo definida como a 

“ciência da saúde e da doença da mulher”, onde a sexualidade e órgãos sexuais femininos 

passaram a ser objetos de estudo nas ciências médicas.

Pedrosa (2005) defende que tais transformações na medicina aprofundaram-se 

as  diferenças  radicais  entre  os  sexos.  Desse  modo,  consolidou-se,  definitivamente,  um 

campo  de  práticas  médicas  destinadas  a  um  público  específico:  as  mulheres.  Com  a 

evolução de estudos, detectou-se que os órgãos sexuais femininos são considerados de 

natureza frágil, inconstante além da predisposição das mulheres a adquirir doenças e sofrer 

perturbações  físicas,  psíquicas  e  morais.  Dessa  forma,  o  conhecimento  científico 

relacionado ao funcionamento do corpo da mulher contribuiu de forma importante para a 

definição de papeis sociais distintos entre os gêneros.

Pedrosa  (2005)  salienta  que  a  situação  de  saúde  deve  envolver  diversos 

aspectos, como: condições de trabalho e moradia, meio ambiente no qual o indivíduo se 

insere, acesso à alimentação, possibilidades de lazer, etc. Na mulher, a condição de saúde 

é relacionada a aspectos peculiares, como as discriminações no trabalho e responsabilidade 

com os trabalhos domésticos, além de variáveis como raça, etnia e condições financeiras. A 

autora sustenta a hipótese de que as mulheres vivem, em média, mais anos que os homens, 

elas adoecem mais frequência. Essa maior vulnerabilidade a doenças e riscos à saúde está 

mais relacionada à situação de discriminação e desigualdade do que a fatores biológicos.

De acordo com Pedrosa (2005), a política voltada para a assistência à saúde da 

mulher, foi implantada no Brasil por volta de 1930, estando limitada somente a gravidez e ao 

parto.  Nos  anos  de  1950  e  1970  foram  implementados  na  saúde  programas  materno-

infantis, nos quais mantiveram a visão de que a mulher, para tornar-se força de trabalho 

para  o  capitalismo,  tende  a  ser  vista  como  reprodutora  e  mantenedora  de  indivíduos 

saudáveis, além de exercer seu papel de mãe e doméstica.
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A partir da década de 50, os movimentos feministas começaram a intervir nas 

ações de saúde, como afirma Pedrosa (2005):

“Com  forte  atuação  no  campo  de  saúde,  o  movimento  de  mulheres 
contribuiu para introduzir, na agenda política, questões até então deixadas 
em  segundo  plano,  por  serem  consideradas  restritas  ao  espaço  das 
relações  privadas.  Naquele  momento,  tratava-se  de  denunciar  as 
desigualdades  nas  condições  de  vida  e  nas  relações  entre  gêneros:  os 
problemas relacionados à sexualidade, à reprodução, à anticoncepção e às 
doenças  sexualmente  transmissíveis,  além  da  sobrecarga  de  trabalho, 
incluindo as responsabilidades com o trabalho doméstico e a criação dos 
filhos” (PEDROSA, 2005; p. 75).

De acordo com Pedrosa (2005), os grupos feministas, através da formação de 

grupos  autônomos,  construíram  sua  base  de  organização  política  levando  seus 

questionamentos  a  outras  entidades  de  classe.  Dentre  as  reivindicações,  destaca-se  o 

direito da mulher no controle de seu corpo: “a permissão de um exercício da sexualidade 

livre da ameaça da gravidez não-desejada, a expressão de uma nova consciência feminina 

e  cidadão  que  buscasse  as  transformações  das  concepções  sobre  os  problemas 

relacionados ao gênero”.

Segundo Pedrosa (2005), as feministas argumentavam que as diferenças nas 

relações sociais de gênero se traduziam em problemas peculiares de saúde que atingiam as 

mulheres. Desse modo, esses grupos realizavam denúncias que continham ações políticas 

que possibilitasse algum tipo de mudança na qualidade de vida.

Portanto,  com  base  nesses  argumentos,  foi  implantada  uma  proposta  de 

mudança nas relações entre homens e mulheres. A partir daí, deu-se início a elaboração, 

execução e avaliação das práticas de saúde da mulher, como propõe Pedrosa (2005):

“Estes  grupos  reivindicam  sua  condição  de  sujeitos  de  direito,  com 
necessidades  que  extrapolavam  o  momento  da  gestação  e  do  parto, 
demandando ações que lhes proporcionassem melhorias das condições de 
saúde em todos os momentos e em todas as dimensões da vida. Foram 
requeridas  também  ações  que  completassem  as  particularidades  dos 
diferentes  grupos  populacionais  e  as  condições  sociais,  econômicas, 
culturais e afetivas em que estivessem inseridos” (PEDROSA, 2005; p. 76).

De  acordo  com  Pedrosa  (2005),  foi  a  partir  do  ano  de  1980  que  foram 

implantadas  as  primeiras  experiências  de  políticas  de  saúde  com  perspectiva  do  novo 

conceito  de  gênero.  As  reivindicações  dos  movimentos  feministas  foram  bastante 

relevantes. Isso resultou na implantação do Programa de Assistência Integral à Saúde da 

Mulher – PAISM, pelo Ministério da Saúde.

O PAISM, divulgado em 1983, implementou uma abordagem integral à saúde da 

mulher,  diferentemente  do  modelo  adotado  pelas  práticas  de  saúde  anteriores,  onde  a 
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mulher limitava-se apenas a saúde reprodutiva. Porém, diversas dificuldades foram sendo 

encontradas  e  problemas  precisaram  ser  enfrentados  na  implantação  efetiva  da 

integralidade e equidade em um sistema de saúde.

Pedrosa  (2005),  afirma  que  as  práticas  de  saúde  que  envolve  o  PAISM 

apresentaram  especificidades  na  década  de  90.  As  atividades  de  implementação  do 

programa,  por sua vez,  foram sendo influenciadas pelo  processo de municipalização,  e, 

especialmente,  pela  reorganização  da  atenção  básica,  através  da  estratégia  Saúde  da 

Família.

Em  2004,  com  o  intuito  de  consolidar  os  avanços  dos  direitos  sexuais  e 

reprodutivos das mulheres, o Ministério da Saúde publica a Política Nacional de Atenção 

Integral  à  Saúde  da  Mulher,  que  tem  como  princípios  norteadores  a  integralidade  e  a 

promoção à saúde. As práticas de saúde enfocam o planejamento familiar; a melhoria da 

atenção obstétrica; a atenção ao abortamento, o combate à violência doméstica e sexual e o 

cuidado à saúde da adolescente e a mulher no climatério, ou seja, etapa de transição entre 

as fases reprodutiva e não-reprodutiva da vida da mulher. 

Nesta política também está agregado à prevenção e o tratamento de mulheres 

vivendo com HIV/AIDS, das portadoras de doenças crônicas não-transmissíveis - inclusive 

saúde mental  e  câncer  ginecológico.  A política  ainda amplia  sua área de atuação  para 

grupos historicamente inseridos nas políticas públicas, como: lésbicas, mulheres indígenas, 

negras,  residentes  em  zonas  rurais  e  mulheres  em  situação  de  prisão,  nas  suas 

especificidades  e  necessidades.  Além  disso,  propõe  diretrizes  para  a  qualidade  do 

atendimento, bem como a humanização na assistência em saúde.

1.6  Programa Saúde da Família (PSF) – Surgimento, Pressupostos e Estratégias

Segundo  Brodersen (2005), em janeiro de 1994,  o Ministério da Saúde, com o 

intuito de implantar na saúde uma abordagem mais centrada na família, lança o Programa 

de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). A partir do programa, a família passou a ser 

tratada como uma unidade de ação programática de saúde e não como uma estratégia 

somente no indivíduo. 

Santana (2001), faz referência ao documento do Ministério da Saúde BRASIL 

(1994), no qual publica que a implantação do Programa de Saúde da Família - PSF tem 

como objetivo geral "melhorar o estado de saúde da população, mediante a construção de 
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um modelo assistencial de atenção baseado na promoção, proteção, diagnóstico precoce, 

tratamento e  recuperação da saúde em conformidade  com os  princípios  e  diretrizes  do 

Sistema Único de Saúde - SUS e dirigidos aos indivíduos, à família e à comunidade". 

Em 1993 foi iniciada a implantação do PSF pelo Ministério da Saúde, através da 

Portaria n° 692.

“O  Programa  Saúde  da  Família  –  PSF  tem  como  propósito  colaborar 
decisivamente  na  organização  do  Sistema  Único  de  Saúde  e  na 
municipalização  da  integridade  e  participação  da  comunidade.  Atenderá 
prioritariamente os 32 milhões de brasileiros incluídos no Mapa Fome do 
IPEA, expostos a maior risco de adoecer e morrer e, na sua maioria, sem 
acesso  permanente  aos  serviços  de  saúde”  (VASCONCELLOS,  p.  37; 
1998). 

De acordo com Brodersen (2005), em 1994,  a área de atuação dos agentes 

comunitários de saúde foi ampliada devido à criação das primeiras equipes de Saúde da 

Família.
“O principal propósito do PSF é reorganizar a prática de atenção à saúde 
em novas bases e substituir  o modelo tradicional,  levando a saúde para 
mais  perto  da  família  e,  com  isso,  melhorar  a  qualidade  de  vida  dos 
brasileiros.  A  atenção  à  saúde  está  centrada  na  família,  entendida  e 
percebida a partir de seu ambiente físico e social, o que vem possibilitando 
às equipes de Saúde da Família uma compreensão ampliada no processo 
saúde/doença e da necessidade de intervenções que vão além das práticas 
curativas” BRODERSEN 2005; pg. 1)

Segundo  Brodersen  (2005),  a  estratégia  do  PSF  sustenta  os  princípios 

norteadores do SUS, que são: Universalização, que declara todos os cidadãos brasileiros 

têm direito  ao acesso  a  saúde, em diversos  níveis,  tais  como:  preventivos  e  curativos; 

individuais e coletivos, de baixa, média e alta complexidade;  integralidade,  compreendida 

como conjunto proferido e contínuo das ações de saúde preventivas e curativas, individuais 

e  coletivas,  exigidas  para  cada  caso  em todos  os  níveis  de  complexidade  do  sistema; 

descentralização, princípio que fortalece a rede de atendimento do SUS, visto que oferece 

certa  autonomia  para  as  entidades  governamentais,  especialmente  aos  municípios; 

participação da comunidade, na qual estabelece a participação da população nas questões 

da saúde, através dos conselhos e conferências de saúde. 

Tais  princípios  priorizam  as  ações  de  prevenção  e  promoção  à  saúde  da 

população de uma maneira integral e contínua, onde prestação de atendimento é realizada 

na  unidade  básica  de  saúde  ou  no  domicílio,  pelos  profissionais  que  fazem parte  das 

equipes de Saúde da Família.

“O PSF caracteriza-se por um modelo centrado na família, demandado das 
equipes a incorporação de discussões acerca da necessidade de humanizar 
a  assistência.  Destacam-se  como  importantes  fundamentos  do  PSF: 



28

“Humanizar as práticas de saúde, buscar a satisfação do usuário, estreitar o 
relacionamento  dos  profissionais  com  a  comunidade  e  estimular  o 
reconhecimento da saúde como direito de cidadania e qualidade de vida” 
(BRODERSEN 2005; p.1)

Para  Brodersen  (2005),  esse  novo  modelo  de  práticas  de  saúde  exige 

profissionais com uma visão sistemática e integral do indivíduo, da família e da comunidade 

em que a família está inserida. Por conseguinte, a implantação do PSF desafia os agentes 

de saúde a realizar práticas diante da nova realidade que a saúde se encontra, haja vista 

que o PSF requer uma nova maneira de atender as necessidades de saúde do paciente e 

da  família  como um todo.  Essa  questão  envolve  novas  práticas  de  saúde  e  diferentes 

estratégias, nas quais envolvem novos conhecimentos e habilidades que os profissionais 

devem adotar.  Tal concepção se faz necessária para que o profissional de saúde esteja 

preparado para o enfrentamento de problemas do indivíduo, da família e da comunidade.

“O PSF trabalha com várias formas de diagnóstico da população, identifica 
as pessoas de risco dentro de seu contexto social e familiar, passa a ver o 
indivíduo como um todo, tenta resgatar a dignidade das pessoas e restaurar 
o  seu  bem-estar,  sob  o  entendimento  de  que  a  grande  maioria  das 
adversidades não são provocadas por agentes microbiológicos, mas por nós 
mesmos e pela forma como a sociedade se organiza” (BRODERSEN 2005; 
p.2).

Santana  (2001),  cita  o  Ministério  da  Saúde  em  BRASIL  (2000-a),  no  qual 

destaca os quatro pilares que envolvem os princípios do PSF e a estrutura da Unidade de 

Saúde da Família (USF): Caráter substitutivo, implantar o PSF significa substituir as práticas 

de saúde, com ênfase somente nas doenças, por um modelo de assistência comprometido 

com  a  resolução  de  problemas  de  saúde,  a  prevenção  de  doenças  e  a  promoção  da 

qualidade de vida da comunidade; integralidade e hierarquização, a USF, por sua vez, está 

inserida no primeiro nível de ações e serviços do sistema local de assistência, a assistência 

básica, sendo assim, a USF deve está vinculada a uma rede de serviços, de forma que 

garanta  atenção  integral  aos  indivíduos  e  famílias;  a  USF  trabalha  com  território  de 

abrangência definido e é responsável pelo cadastramento e acompanhamento da população 

dessas áreas, onde as equipes de saúde devem ser responsáveis por no máximo 4.500 

pessoas;  equipe  multiprofissional,  cada  equipe  do  PSF  é,  no  mínio,  composta  por  um 

médico, um enfermeiro e de 4 a 6 Agentes Comunitários de Saúde - ACS, no qual outros 

profissionais, como assistentes sociais, psicólogos e dentistas poderão ser incorporados ás 

equipes ou formar equipes.

Segundo Brodersen (2005),  é  através do PSF que a população passa a ser 

assistida  por  uma  equipe  de  saúde  da  família,  esta,  por  sua  vez,  realiza  um  trabalho 

multidisciplinar  em  vigilância  em  saúde,  o  que  é  diferente  do  modelo  implantado 
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anteriormente,  onde  a  assistência  em saúde  se  limitava  apenas  ao profissional  na  sua 

condição de médico em práticas individuais e hospitalares.

Segundo o Ministério  da Saúde (1997),  o  Programa de Saúde da família  se 

ampara também na vigilância à saúde, na qual envolve uma atuação inter e multidisciplinar 

e responsabilidade integral que reside na área de abrangência de suas unidades de saúde. 

O Ministério da Saúde ainda afirma que a partir da análise da situação de saúde na qual os 

pacientes se encontram, os profissionais de saúde terão os dados iniciais necessários para 

o planejamento das práticas a serem desenvolvidas. 

“Através  das  visitas  aos  domicílios  serão  identificados  os  componentes 
familiares, a morbidade referida, as condições de moradia, saneamento e 
condições ambientais das áreas onde essas famílias estão inseridas. Essa 
etapa inicia o vínculo da unidade de saúde/equipe com a comunidade, a 
qual é informada da oferta de serviços disponíveis e dos locais, dentro do 
sistema  de  saúde,  que  prioritariamente  deverão  ser  a  sua  referência” 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, BRASIL, 1997).

De acordo com Brodersen (2005),  as ações realizadas pelos profissionais  de 

saúde abrangem a relação com o usuário e a família, onde a equipe assume atribuições de 

promover atividades educativas de grupo e parcerias para enfrentamento de problemáticas 

de saúde.

Santana (2001), ao mencionar das estratégias do Programa Saúde da Família, 

cita  o  Ministério  da  Saúde  (BRASIL,  1997),  no  qual  relata  que  a  operacionalização  do 

programa deve ser adequada às diferentes realidades locais, desde que mantidos os seus 

princípios e diretrizes fundamentais. Assim, salienta Santana:
 “É dessa forma que o PSF constitui-se em uma estratégia que “prioriza as 
ações de promoção, proteção e recuperação da saúde dos indivíduos e da 
família, do recém nascido ao idoso, sadios ou doentes, de forma integral e 
contínua. Seu objetivo é a reorganização da prática assistencial em novas 
bases  e  critérios,  em  substituição  ao  modelo  tradicional  de  assistência, 
orientado para a cura de doenças e no hospital. A atenção está centrada na 
família, entendida e percebida a partir do seu ambiente físico e social, o que 
vem possibilitando às equipes de saúde uma compreensão ampliada no 
processo saúde/doença e da necessidade de intervenções que vão além de 
práticas curativas.” (SANTANA, 2001; p.19).

Segundo Santana (2001), as equipes de saúde da família são responsáveis pelo 

cadastramento  e  pelo  diagnóstico  das  características  sociais,  demográficas  e 

epidemiológicas dessas famílias, bem como identificar os problemas de saúde existentes e 

situações  de  risco  as  quais  a  população  está  exposta.  Portanto,  compete  às  equipes 

elaborar, com a participação da comunidade, um plano local que envolva ações educativas 

destinadas ao enfrentamento de doenças. Cabe a esses profissionais prestar a assistência 

integral e responder, de forma contínua e racionalizada, às demandas correspondentes as 
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Unidades  de  Saúde  da  Família  -  USFs,  comunidades,  domicílios  bem  como  no 

acompanhamento ao atendimento nos serviços de referência ambulatorial e hospitalar.

Diante do exposto, Santana (2001) pontua que a família é compreendida a partir 

do  ambiente  onde  vive.  Segundo  o  Ministério  da  Saúde,  “mais  que  uma  delimitação 

geográfica, é nesse espaço que se constroem as relações intra e extras – familiares e 

onde se desenvolve a luta pela melhora das condições de vida – permitindo, ainda, uma 

compreensão  ampliada  do  processo  saúde/doença  e,  portanto,  da  necessidade  de 

intervenções  de  maior  impacto  e  significação  social.  As  ações  sobre  esse  espaço 

representam desafios a um olhar técnico e político mais ousado, que rompam os muros 

das unidades de saúde e se enraízem para o meio onde as pessoas vivem, trabalham e se 

relacionam” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, BRASIL; 1997).

1.7  Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher- Princípios, 
 Objetivos, Diretrizes e Estratégias

O Ministério da Saúde, ao elaborar o documento “Política Nacional de Atenção 

Integral  à  Saúde  da  Mulher  –  Princípios  e  Diretrizes,  fundamentou-se  no  propósito  de 

implementar ações de saúde que contribuam para a garantia dos direitos das mulheres, bem 

como reduzir morbidades. Desse modo, o documento aborda a integralidade e a promoção 

da saúde  como princípios  norteadores,  tendo  em vista  a  consolidação  dos  avanços  no 

campo dos direitos sexuais e reprodutivos, com enfoque na melhoria da atenção obstetrícia, 

no planejamento familiar,  na atenção ao abortamento inseguro e no combate a violência 

doméstica e sexual. O programa agrega, também, a prevenção e o tratamento de mulheres 

com  HIV/AIDS  e  as  portadoras  de  doenças  crônicas  não  transmissíveis  e  de  câncer 

ginecológico. 

A  Política  Nacional  de  Atenção  Integral  à  Saúde  da  Mulher  considera  as 

diversidades  dos  5.561  municípios,  dos  26  Estados  e  do  Distrito  Federal,  nas  quais 

apresentam  diferentes  níveis  de  desenvolvimento  e  de  organização  dos  seus  sistemas 

locais de saúde e tipos de gestão.

A Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher contempla as mulheres em 

idade reprodutiva, isto é, de 10 a 49 anos, na qual compreende um grupo populacional que 

representa 65% do total da população feminina. Ao se tratar desse público, o Ministério da 

Saúde faz referência a Síntese de Indicadores Sociais 2002, do IBGE, na qual constata que 
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a 71,3% da população feminina direcionada ao programa concentra-se nas classes mais 

baixas.

Segundo o Ministério da Saúde (2004), no período de 1998 a 2002, foi realizado 

o balanço institucional das ações que priorizavam a resolução de problemas enfocando a 

saúde reprodutiva e, especialmente, as ações para a redução da mortalidade materna (pré-

natal, assistência ao parto e anticoncepção). Ainda neste balanço, foram apontados vários 

assuntos, como: atenção ao climatério (menopausa); queixas ginecológicas; infertilidade e 

reprodução  assistida;  saúde  da  mulher;  doenças  infecto-contagiosas  e  a  inclusão  da 

perspectiva de gênero e raça nas ações a serem desenvolvidas.

De acordo com o Ministério da Saúde (2004), é no ano de 2003, que a Área 

Técnica  de  Saúde  da  Mulher  identifica  a  necessidade  de  articulação  com outras  áreas 

técnicas e da proposição de ações direcionadas à atenção as mulheres rurais, mulheres 

com deficiência, negras, indígenas, presidiárias e lésbicas, bem como a participação nas 

discussões e atividades relacionadas à saúde da mulher e meio ambiente.

Dentre os princípios norteadores da Política de Atenção Integral  à Saúde da 

Mulher,  destacam-se  a  humanização  e  a  qualidade  da  atenção  em  saúde.  Segundo  o 

Ministério  da  Saúde  (2004),  esses  princípios  são  fundamentais  para  a  resolução  dos 

problemas  identificados  na  mulher,  na  satisfação  das  usuárias,  no  fortalecimento  da 

capacidade das mulheres frente à identificação de suas demandas, no reconhecimento, bem 

como na reivindicação dos seus direitos e na promoção do auto-cuidado.

O Ministério da Saúde (2004), relata também que foi comprovado que histórias 

de mulheres na busca pela assistência em saúde expressam discriminações, frustrações e 

violação  dos  direitos  da  paciente  assistida.  Diante  desse  quadro,  a  humanização  e  a 

qualidade  da  atenção  implicam  na  promoção,  reconhecimento  e  respeito  aos  direitos 

humanos.

Dessa maneira, humanizar e qualificar a assistência em saúde significa aprender 

a compartilhar saberes bem como reconhecer os direitos das mulheres. Assim, a atenção 

humanizada e de boa qualidade requer o estabelecimento de relações entre sujeitos sem 

levar em consideração suas condições sociais, raciais, étnicas, culturais e de gênero.

O Ministério da Saúde (2004), cita os objetivos gerais da Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde da Mulher, são eles: promover a melhoria das condições de vida e 

saúde das mulheres brasileiras, mediante a garantia de direitos legalmente construídos e 

ampliação  do  acesso  aos  meios  e  serviços  de  promoção,  prevenção,  assistência  e 
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recuperação da saúde em todo o território brasileiro; contribuir para a redução da morbidade 

e mortalidade feminina no Brasil, especialmente por causas evitáveis, em todos os ciclos de 

vida e nos diversos grupos populacionais, sem discriminação de qualquer espécie e ampliar, 

qualificar e humanizar a atenção integral à saúde da mulher no Sistema Único de Saúde – 

SUS.

Os aspectos gerais da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher 

se desdobram em objetivos específicos e estratégias. Dentre eles, estão: ampliar e qualificar 

a  atenção  clínico-ginecológica;  estimular  a  implantação  da assistência  em planejamento 

familiar, para homens e mulheres, adultos e adolescentes, no âmbito da atenção integral a 

saúde; promover a atenção obstétrica e o neonatal, qualificada e humanizada, incluindo a 

assistência  ao  abortamento  em  condições  inseguras,  para  mulheres  e  adolescentes; 

promover  a atenção às mulheres  e adolescentes  em situação de violência  doméstica  e 

sexual; promover a prevenção e o controle das doenças sexualmente transmissíveis e da 

infecção pelo HIV/AIDS nas mulheres; reduzir a morbimortalidade por câncer na população 

feminina; promover a atenção à saúde das mulheres negras; promover a atenção à saúde 

das  mulheres  indígenas;  fortalecer  a  participação  e  o  controle  social  na  definição  e 

implementação das políticas de atenção integral à saúde da mulher, entre outros.

2  MARKETING DE EVENTOS
 

Anualmente,  os  eventos  vêm apresentando  um crescimento  considerável  em 

número, tamanho e público. Por conseguinte, este desenvolvimento acontece devido aos 

inúmeros  benefícios  que  o  mesmo  tem  a  oferecer,  assim  como:  exposição  da  marca, 

aumento na lucratividade  e  vendas,  alto  nível  de  recall1, bem como a possibilidade  de 

trabalhar a imagem da marca.

Não é de hoje que os eventos têm como finalidade de efetivar acontecimentos e 

celebrações. De acordo com Allen (2008), os eventos são marcados por rituais, superstições 

1 Recall - Lembrança ou recordação, em inglês. Informação/percepção que fica junto ao target após seus 
integrantes terem visto/ouvido/lido alguma peça ou campanha publicitária.
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e  celebrações  que  possuem  a  função  de  registrar  acontecimentos  importantes  da 

humanidade.

Os eventos, geralmente, são realizados por empresas privadas, órgãos públicos 

e por grupos comunitários que objetivam promover uma causa, o crescimento da economia, 

e outros interesses. 

Desse  modo,  compreende-se  evento  como  “um  acontecimento  previamente 

planejado,  a  ocorrer  num mesmo tempo e lugar,  como forma de minimizar  esforços de 

comunicação, objetivando o engajamento de pessoas a uma idéia ou ação” (GIÁCOMO, 

2007, p.40).

Assim,  o  evento  pode  ser  visto  como  um  instrumento  capaz  de  ajudar  na 

formação da consciência das mulheres mossoroensses sobre as doenças relacionadas à 

saúde da mulher, haja vista que a quantidade de informações que devem ser transmitidas 

ao público não é suficiente para serem passadas somente em uma campanha publicitária, 

embora esta tenha que ser elaborada para atrair o público até o evento.   
“O  uso  crescente  de  eventos  cujo  objetivo  é  chamar  a  atenção  é  uma 
resposta  a  fragmentação  da  mídia:  Os  consumidores  têm  acesso  a 
centenas de canais de TV a cabo, milhares de revistas e milhões de páginas 
na  internet.  Os  eventos  conseguem atrair  a  atenção,  embora  seu  efeito 
duradouro sobre a conscientização,  o conhecimento ou a preferência  de 
marca varie consideravelmente, dependendo do produto, do evento em si e 
de como ele é realizado” (KOTLER; 2006 p.561).

Outra característica marcante de um evento é a sua segmentação, ou seja, o 

evento é pensado,  planejado,  estruturado e executado para públicos  específicos,  o  que 

possibilita uma comunicação mais eficaz. Além disso, o evento proporciona resultados mais 

imediatos em relação à publicidade, pois torna possível a experimentação do produto ou 

serviço oferecido, que são apresentados de maneira atraente para os seus consumidores. 

Assim, pode-se considerar que os eventos possuem maior possibilidade de feedback2 junto 

ao seu público.

De acordo com GIACAGLIA (2003), o evento tem como uma de suas principais 

características a oportunidade de reunir pessoas em um mesmo espaço, com propósitos 

distintos  e  temáticas  que  justificam  a  sua  realização.  Essas  observações,  portanto, 

aumentam a possibilidade de eficácia da comunicação que se pretende executar no evento, 

visto que esta será voltada para as ações sociais que visam à promoção a saúde e bem 

estar do público. 

2 Feedback: Em comunicação, todo e qualquer retorno do target à comunicação feita pela empresa, 
seja  através  de  pesquisa,  de  um  mecanismo  de  resposta  (cupom,  telefone,  etc.)  ou  de  forma 
espontânea.
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Destarte,  para  que  o  evento  possa  obter  sucesso,  é  necessário  levar  em 

consideração o entretenimento e o lazer, bem como os diferencias que possam chamar a 

atenção do público. Dessa maneira, é importante centrar nos seus pressupostos e metas, 

sem fugir do seu foco principal e objetivos.

Melo Neto (2007), ao se referir aos tipos de eventos, classifica-os em eventos 

especiais,  que estão ligados a datas comemorativas ou fatos importantes;  e eventos de 

participação, no qual está voltado para práticas com maior envolvimento da comunidade, 

assim como as atividades sociais, ecológicas, de lazer e entretenimento, dentre outras.

Os  eventos  também  podem  ser  classificados  quanto  ao  timing3,  que  está 

vinculado à sua periodicidade; quanto ao escopo, no qual se refere ao público que pode ser 

massivo  ou  de  nicho;  quanto  a  sua  finalidade,  na  qual  diz  respeito  aos  objetivos 

promocionais do evento e lócus; e, por último, quanto à dimensão do evento, que pode ser 

local, regional ou global.

É interessante salientar que “Os governos de hoje apóiam e promovem eventos 

como parte de suas estratégias para o desenvolvimento econômico, crescimento da nação e 

marketing  de  destino.”  (ALLEN,  2008,  p.3).  Nesse  sentido,  os  órgãos  públicos  também 

podem promover eventos como forma de impulsionar a qualidade de vida da sociedade, 

tornando-os  acontecimentos  capazes  de  gerar  educação,  consciência  e  promover  a 

cidadania.

Destarte,  o  presente  trabalho  objetiva  conscientizar  as  mulheres  sobre  a 

importância dos cuidados com a sua saúde, tendo a prevenção como o foco principal, haja 

vista que está estatisticamente comprovado que os números de doenças relacionadas à 

saúde da mulher vêm aumentando a cada ano. 

Dessa  forma,  faz-se  necessário  a  utilização  do  marketing  de  eventos  como 

ferramenta necessária para a definição de estratégias, elaboração de projetos, captação de 

patrocínios4, e elaboração de um plano de marketing para que estes ocorram de forma a 

atingir seus objetivos.

3 Timing: Sentido de oportunidade, ou seja, capacidade de definir qual é o exato momento para 
praticar uma ação de comunicação ou veicular uma peça publicitária.

4 Patrocínio:  Proteção,  auxílio,  apoio./  Custeio  de  um programa  de  rádio,  televisão,  etc.,  de  um 
espetáculo ou de uma disputa esportiva.
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O marketing de eventos, segundo Melo Neto (2007), apresenta-se como uma 

modalidade do marketing promocional que tem como finalidade criar ambientes interativos, 

vinculando os interesses dos patrocinadores, que são: a promoção e divulgação da marca e 

o aumento das vendas, e a prospecção de consumidores.

Assim, o marketing de eventos constitui-se como uma subcategoria do marketing 

promocional,  que  tem  o  patrocínio  como  uma  das  melhores  formas  de  alavancar  a 

divulgação e a imagem de um produto, marca ou empresa.

“O  processo  de  marketing  deve  começar  na  fase  de  planejamento  de 
definição das metas e objetivos do próprio evento. Marketing deve refletir e 
impressionar esses objetivos. Deve também integrar os objetivos em uma 
meta  e  alistar  as  pessoas  na  ação  para  o  cumprimento  dessa  meta” 
(HOYLE JR, 2003; p.16).

Desse  modo,  para  que  essas  metas  sejam  alcançadas,  o  evento  precisa 

proporcionar  momentos  prazerosos  e  de boas  experiências,  onde  faz-se  necessário  ter 

diferenciais e originalidade, visto que estes são pontos cruciais para se obter um evento de 

sucesso.

É  importante  ressaltar  que  um  evento  é  composto  por  emoção,  fantasia, 

realização e participação.  Por conseguinte,  deve-se implementar estratégias que cativem 

seu público, uma vez que o target5 precisa sentir-se realizado por participar do evento.

Destarte, a segmentação do espectador é fator determinante para a viabilidade 

do evento, pois os esforços de comunicação precisam ser direcionados para o público de 

interesse. Contudo, não se deve confundir quantidade com qualidade.
“A quantidade de pessoas que participam de um evento, ainda que seja 
numericamente significativa,  não representa  necessariamente a presença 
do  público  de  interesse,  que  remete  à  validação  qualitativa  e  não  a 
quantitativa” (GIÁCOMO, 2007; p.58)

Assim,  o  target  constitui-se  de  uma parcela  do  público  de  interesse  que  se 

estimulado  irá  reagir  positivamente  levando  em  consideração  as  suas  necessidades  e 

interesses. Para que isso aconteça, faz-se necessário manter o público informado acerca do 

evento, ressaltando, sobretudo, o seu tema e objetivos, que, dessa forma, irá despertar a 

simpatia por parte destes.

5Target: Alvo, em inglês. Expressão utilizada para definir o público-alvo de um plano de marketing, 
campanha ou peça de comunicação. Grupo (segmento) de consumidores ou prospects aos quais é 
dirigida, prioritariamente, uma peça ou campanha de propaganda, bem como qualquer outras ações 
de comunicação ou marketing. 
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Outro  ponto  positivo  para  a  promoção  do  evento  são  os  líderes  de  opinião, 

estes, por sua vez, são constituídos por pessoas que exercem poder de persuasão sobre 

outras.  Partindo  da  premissa  que  os  meios  de  comunicação  de  massa  não  são 

considerados suficientes para atrair o seu público-alvo, a divulgação do evento atingirá o 

seu target através da atuação de líderes de opinião junto aos meios de comunicação.

O nome do evento é a parte de um todo e está vinculada a temática deste, e 

desfruta de suma importância. “A magia do evento começa pelo nome” (MELO NETO, 2007; 

p.62).  Dentro  deste  contexto,  o  uso  de  uma  assinatura  visual  irá  causar  impacto  e 

proporcionará força ao mesmo, fazendo com que o evento seja sempre reconhecido pelo 

seu público. Dessa forma, a identidade visual elaborada traduzirá o seu conceito e a sua 

missão de forma fácil de memorizar e pronunciar, visto que estará presente em todas as 

peças da campanha do evento com cores e logotipo que traduzam o seu conteúdo de saúde 

da mulher unificada com o universo feminino. 

Vale  ressaltar  que  é  de  extrema  importância  dar  destaque  ao  ambiente  do 

evento, no qual pode ser natural, quando contempla praias, montanhas, lagoas e rios; ou 

interno, que contempla, normalmente, ginásio, teatro, estádio ou área de lazer.

2.1  Patrocínio e Apoio de Evento

Atualmente, o patrocínio de eventos vem aumentado gradativamente, por essa 

razão, tornou-se indispensável para quem os realiza, visto que o mesmo gera lucratividade e 

benefícios tanto para a empresa patrocinadora, quanto para a promotora do evento.

“O patrocínio é a compra (seja o apoio em dinheiro ou em brindes) dos 
direitos exploráveis e dos benefícios do marketing (tangíveis e intangíveis) 
que  surgem do  envolvimento  direto  com uma personalidade/artista,  um 
evento  especial,  um  programa,  um  clube  ou  uma  agência”. 
(ALLEN,2008;p.124).

O patrocínio de eventos é uma modalidade do mix de marketing que vem se 

popularizando graças a sua proposta de lazer, assim o patrocínio proporciona uma maior 

interação com o público e vem conquistando o seu espaço no mercado.

Vale  salientar  que as  empresas investidoras  de eventos sociais  “posiciona  a 

corporação não apenas como vendedora de produtos aos seus públicos, mas também como 

parceira em propósitos mais altruísta abraçados pela  audiência-alvo”  (HOYLE JR,  2003, 
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p.159).  Essa  iniciativa,  portanto,  aumenta  o  impacto  da  empresa  e  torna  sua  imagem 

positiva junto ao seu público, permanecendo-a sempre lembrada.

Estudos mostram os efeitos causados no consumidor pelo patrocínio, onde eles 

mudam o seu comportamento e atitudes em relação às marcas patrocinadoras do evento, as 

vendo de forma positiva, isso, por sua vez, desperta a vontade de possuí-las.

É interessante atentar para o fato de:

“Ao observar os diversos benefícios para os patrocinadores, é importante 
lembrar também que órgão do setor público (...)  se envolve bastante em 
patrocínio. Muitos dos benefícios ilustrados no contexto das empresas são 
igualmente aplicáveis a elas. A maior parte das agências do setor público 
agora emprega estratégicas de marketing para gerar consciência de seus 
produtos/  serviços  e  para  influenciar  comportamento  da  comunidade” 
(ALLEN, 2008; p.130).

Nesse sentido, o patrocínio de eventos mostra-se como ferramenta capaz de 

mobilizar o público, levando-os a aderir a determinadas idéias ou ações, que possam gerar 

benefícios para quem os promovem.

Muitas empresas possuem critérios de filtragem de patrocínio, tais critérios são 

necessários, pois funcionam como uma avaliação da proposta de patrocínio. O contrato do 

patrocínio é de grande valia para ambas as partes, pois estabelece regras e apresenta-se 

como uma forma dos interessados assegurarem o acordo.

O  conteúdo  dos  contratos  geralmente  inclui:  os  objetivos  e  as 
responsabilidades de ambas as partes, os benefícios a serem obtidos pelo 
evento  e  pelo  patrocinador,  as  condições  de  término  (...)  além  das 
exigências de seguros e indenizações (ALLEN, 2008; p.140).

Dessa maneira,  evitam-se mal  entendidos  e o  trabalho poderá  ser  feito  com 

transparência  de modo a agradar  a todos.   Por ser  um instrumento de comunicação,  o 

evento pode contar também com o apoio de empresas. 

“Trata-se de respaldo material de serviços provenientes de empresas que 
atuam a semelhança do patrocinador, mas que, no entanto, diferem em dois 
aspectos:  sua  contribuição  material  em  espécie  é  menor  que  a  do 
patrocinador ou sua participação não se dá através de numerário, mas com 
recursos  materiais  ou  prestação  de  serviços  de  outra  ordem  (brindes, 
materiais  gráficos,  assessoria  de  imprensa,  serviços  de  recepção  etc.)” 
(GIACOMO, 2007; p.60).

Dessa  maneira,  se  faz  necessário  verificar  os  benefícios  que  ocorrem  de 

maneira significativa com a junção de interesse do promotor do evento e dos patrocinadores 

e apoiadores do mesmo, onde estes terão a sua marca vinculada a todo o material  de 
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divulgação  do  evento,  desfrutando-se,  assim,  de  uma  maior  exposição  da  marca, 

alavancagem nas vendas, bem como a possibilidade de influenciar o comportamento do seu 

público. Desse modo, essa parceira proporciona atitudes positivas junto ao merchandising6, 

que fornece as empresas possuidoras de produtos tangíveis, a oportunidades de distribuí-

los entre os participantes.

A possibilidade de entretenimento do evento, por sua vez, desperta o interesse 

do público-alvo, tornando viável a captação de apoiadores e patrocinadores, haja vista que 

os consumidores estarão em contato direto com a marca e produtos destes. Assim, salienta 

Melo Neto:
 “Quando o consumidor participa do evento, (...) interage com o negócio do 
patrocinador, toma conhecimento do seu produto e aprendem a valorizar a 
sua marca”, criando experiências e atitudes favoráveis tão necessárias para 
a fidelização do mesmo”. (MELO NETO, 2007; p.31)

2.2  O Projeto do Evento

O pré-projeto  consiste em uma síntese do que será o  evento,  no qual  deve 

conter: Justificativa, definição dos objetivos, organização do evento, orçamento previsto e 

retorno esperado.

Melo Neto (2007), fornece alguns questionamentos que devem ser feitos na hora 

de se planejar um evento: O evento é marcante? É inovador? É capaz de gerar sensações 

fortes na sua abertura e encerramento? O público é parte do espetáculo? Os patrocinadores 

estão sendo valorizados e vão ser beneficiados com o evento? O evento possui potencial de 

divulgação? Vai  virar  notícia? Dessa forma, é importante justificar  todas essas questões 

para os seus apoiadores possam ganhar a sua credibilidade.

“O  evento  tem  características  de  um  produto  –  deve  ser  inovador, 
satisfazer as necessidades do público, criar expectativas, ser acessível a 
um grande número de pessoas, possuírem um nome de memorização e 
um  forte  apelo  promocional.  Contudo,  não  é  tangível  como  qualquer 
produto.  É neste aspecto que consiste sua maior dificuldade. Como tal, 
deve  ter  uma estratégia  de  criatividade  que  o  torna  realmente  único  e 
inovador. (...) não pode ser algo já conhecido, em um lugar comum. Deve 
apresentar novidades, principalmente no caso de eventos que se sucedem 
a cada ano”. (MELO NETO, 2OO1; p.56)

É  interessante  expor  fotos,  clipping7,  material  promocional  para  que  o 

patrocinador conheça o conceito do evento e consiga identificar a sua empresa por meio 

6 Merchandising:  Ferramenta  de  comunicação  de  marketing  utilizada  no  ponto  de  venda  e  em 
espaços  editoriais  (TV,  mídia  impressa,  etc.)  para  reforçar  mensagens  publicitárias  feitas 
anteriormente (ou mesmo em substituição à propaganda, em alguns casos).
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este. Dessa forma, se faz necessário que a promotoria do evento desperte um interesse por 

parte da empresa.

Por conseguinte, um bom projeto é um dos meios que levam a conquista de 

bons investidores.  Para  isso,  considera-se de extrema importância  a  elaboração  de um 

projeto atraente, sendo necessária a priorização de diversos aspectos fundamentais.

Diante  do  exposto,  percebe-se  que  a  segmentação  de  mercado  é  de  suma 

importância  no que tange a venda do evento.  Portanto,  a proposta do evento deve ser 

apresentada somente as empresas que detêm o mesmo público-alvo, uma vez que não é 

aconselhável vender o projeto para empresas que só investem em suas próprias iniciativas. 

Vale ressaltar, também, a importância de mostrar ao possível patrocinador ou 

apoiador, a utilidade que evento irá proporcionar para os mesmos, haja vista que a uma boa 

apresentação faz perceber que o evento mostra-se como uma alternativa para expor seus 

produtos e maximizar a imagem de sua marca.

Para  otimizar  os  recursos  de  marketing  das  empresas  apoiadoras  e 

patrocinadoras do evento, é necessário a realização do levantamento de dados sobre as 

mesmas. Logo, o levantamento pode ser dividido em duas fases: a primeira é denominada 

por  Melo  Neto  (2007),  como  informações  de  natureza  diversa  que  compreende  as 

características das empresas, e a segunda é formada por o mix de Marketing e estratégia 

promocional, ou seja, pelos produtos e serviços das empresas bem como suas ações de 

divulgação.  Essa  análise,  portanto,  darão  à  promotoria  do  evento  a  oportunidade  de 

conhecer as empresas parceiras, diminuindo-se, assim, as chances de erros e equívocos, 

que, conseqüentemente, irão proporcionar melhor desempenho e resultados no trabalho. 

Logo, após estas etapas, a versão final do projeto pode ser elaborada.

2.3  O marketing como ferramenta estratégica para o evento

O marketing  é  definido  como uma atividade  que tem a função de  encontrar 

necessidades de consumidores e satisfazê-los. Portanto:

“O  marketing  direciona  as  atividades  que  envolvem  a  criação  e 
distribuição  de  produtos  em  seguimento  de  mercado  identificado’’ 
(STEVENS, 2001; p.4).

7 Clipping: Coleção de material impresso, de rádio ou TV com notícias sobre determinado assunto, 
empresa, pessoa ou marca.
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Dessa maneira, o marketing oferecerá ao evento uma enorme contribuição na 

medida em que envolve inovação e criatividade, características intrínsecas de um evento, e, 

principalmente,  quando  este  será  um  evento  social,  abordando  a  saúde  como  tema, 

precisando conscientizar as pessoas.

O evento,  por ser um produto intangível,  precisa de estratégias que levem o 

público a comparecer ao local. Logo, o marketing terá a função de oferecer estratégias ao 

seu  target,  bem  como  gerar  o  interesse  deste  público  pelo  evento.  Dessa  forma,  as 

necessidades e expectativas do consumidor serão mais fáceis de serem supridas.

Destarte,  para  o  sucesso  do  evento,  é  essencial  o  uso  do  marketing  como 

ferramenta estratégica, como salienta Allen:

“O marketing como ferramenta estratégica é o processo pelo o qual 
uma  empresa  de  eventos  alinha  os  negócios,  os  objetivos  de 
marketing  e os ambientes  em que ocorrem com as atividades de 
marketing  que  preenchem  as  necessidades  dos  consumidores  de 
eventos”. (ALLEN, 2008; p.95).

Assim, pode-se verificar  uma ligação entre os objetivos,  a missão e visão do 

evento,  focados  na  observação  das  necessidades,  das  atitudes,  no  comportamento  e 

características do mercado, visto que a proposta do evento é voltada exclusivamente para o 

consumidor.

Dessa  maneira,  fazer  análises  dos  ambientes  antes  de  tomar  decisões  é 

primordial,  assim,  tem-se  a  condição  de  saber  como  está  o  mercado,  e  pensar 

estrategicamente aproveitando as oportunidades e neutralizando as ameaças.

Segundo  Allen  (2008),  o  processo  de  tomada  de  decisão  do  consumidor 

acontece, primeiramente, quando este reconhece o problema, isto é, identifica a diferença 

entre as opções existentes e o que este gostaria de ver; em seguida, acontece a pesquisa 

de  informação,  onde  o  consumidor  objetiva  a  procura  de  normas  para  a  tomada  de 

decisões. Essa pesquisa fundamenta-se em influências externas, compostas por influencias 

familiares e domésticas baseadas no desejo dos membros da família, grupos de referências, 

formados por pessoas possuidoras de contato direto com os indivíduos e por formadores de 

opiniões ou líderes de opiniões, sendo estas as pessoas cujos conceitos e julgamentos são 

aceitos.

Esse processo também passa por influências internas, composto por percepção, 

configurando-se “como um processo dinâmico pelo o qual aquele que percebe atribui um 

significado a materiais  brutos oriundos do meio ambiente”.  (KARSA KLIAN,  2008,  p.47). 



41

Assim, percepção seria o processamento da informação por aprendizado, sendo a mudança 

do  comportamento  baseada  em  experiências  vividas  pelo  individuo;  pela  memória, 

armazenadora  de  informações  que  depois  poderão  ser  consultadas;  por  motivação 

fundamentadas “na questão do equilíbrio  psicológico  do individuo”  (KARSK LIAN,  2008, 

p.23)  procurando satisfazer  suas necessidades,  assim que estão são identificadas,  pela 

personalidade,  composta por traços e características de um individuo;  e,  por último,  por 

atitudes definidas como uma predisposição a algo.

Inúmeras são as teorias que explicam as motivações que levam um indivíduo a 

um evento. Dentre elas a de Maslow, a mesma explica as necessidades organizadas por 

prioridades. Assim, estas são distribuídas em: necessidades fisiológicas, necessidades de 

segurança,  necessidades  de  pertinência  e  afeto,  necessidade  de  estima  e  status,  e 

necessidades de auto-realização.

As  necessidades  são  componentes  internos  do  ser  humano,  e,  estas, 

impulsionam as motivações, como ressalta Karsaklian:

“O promotor do evento precisa entender o que acontece com seu 
público, para poder atraí-lo, isso é marketing, é saber identificar as 
necessidades do consumidor e estimular os desejos pra saciá-las. 
“Assim,  a ação mercadológica  visa às necessidades,  embora isso 
não  signifique  que  marketing  tenha  capacidade  de  criá-las”. 
(KARSAKLIAN, 2008; p.38).

Na promoção de eventos, deve-se levar em consideração o relacionamento com 

o público, onde se deve estabelecer uma relação duradoura e satisfatória para ambas as 

partes. Dessa forma, a relação que envolve o evento 1° Mulher Em Foco será social, haja 

vista  que  o  evento  busca  promover  o  bem  estar  ao  seu  público  bem  como  mostrar 

compromisso com a população, desenvolvendo-se, assim, o valor do 1° Mulher Em Foco, 

isto é, todos os benefícios e atributos que estão agregados ao evento.

2.4 O processo de planejamento

O primeiro passo para um evento que esta sendo realizado pela primeira vez é o 

desenvolvimento do seu conceito, atentando para questões referentes ao por que o evento 

está sendo feito? Quando ele será realizado? Qual a sua localidade, sua programação, seus 

parceiros? Tomada tais decisões, vem o estudo de viabilidade que detalhará seus custos e 

benefícios e dentre outras coisas a sua lucratividade,  caso as respostas sejam positivas 

prossegue-se com a criação da estrutura organizacional.



42

A  estrutura  organizacional  do  evento  pode  ser  uma  estrutura  simples,  que 

concentra todas as decisões no gerente do evento, e possui funcionários multifuncionais, ou 

seja,  estes  desempenham  varias  funções.  Todavia,  tal  estrutura  apresenta  algumas 

limitações,  pois  as  decisões  só  podem  ser  tomadas  pelo  gerente,  fazendo  com  que  o 

processo seja  lento,  e  ainda  os  colaboradores  acabam não  se especializando  em uma 

função, não acumulando dessa forma experiência em nenhuma área.

As  estruturas  funcionais  organizam-se  por  departamento,  e  as  funções  são 

distribuídas  por  especialização,  onde  cada  membro  da  equipe  possui  suas 

responsabilidades.  No  entanto,  pode  haver  problemas  de  coordenação  por  causa  da 

incompreensão por parte dos funcionários de outras tarefas.

As estruturas de matriz, baseadas em programas, funcionam por equipes que 

possuem habilidades variadas. Logo, este tipo de estrutura possibilita maior envolvimento 

nas tarefas.

Nas estruturas de rede ou multi-organizacionais, as empresas responsáveis por 

eventos terceirizam os serviços necessários para a realização deste, visto que muitas vezes 

não é viável manter uma equipe numerosa que só será utilizada poucas vezes. Porém, é 

importante  ficar  atento  quanto  à  credibilidade  dos  contratantes,  a  qualidade  de  seus 

serviços, e a coordenação de funcionários que pertencem à outra empresa.

O processo de planejamento também define a visão e a missão do evento que 

direcionam este quando combinadas. A visão indica os objetivos pretendidos e como ela 

quer ser vista no futuro, e a missão rege sobre o papel do evento na sociedade e suas 

principais políticas e valores, e, em seguida vêm metas que são formuladas com prazos 

definidos  e  objetivos,  onde  precisam  ser  estabelecidas  bases  hierárquicas,  conteúdo 

consistente, devem ser realistas, e desenvolvidos quantitativamente.

“As  metas  são  declarações  mais  abrangentes  que  procuram  fornecer 
orientação aqueles que estão engajados na organização do evento, (...). Os 
objetivos, por sua vez, são usados para mensurar o avanço na direção das 
metas  do  evento  e,  como  tais,  determinam  padrões  de  desempenho  e 
permite  aos  organizadores  do  evento  avaliar  quais  aspectos  de  seus 
planejamentos tiveram êxito ou formaram”. (ALLEN, 2008, p.58)

A análise da situação consiste em um levantamento de informações pertinentes 

do ambiente externo e interno. No ambiente externo, procura-se descobrir quais as ameaças 

e oportunidades, isto é, tudo aquilo que pode de algum modo interferir no evento, esses 

aspectos  podem  ser  políticos,  econômicos,  socioculturais,  tecnológicos,  demográficos, 

físicos,  competitivo.  As  mudanças  exigem  novas  posturas,  por  isso  quem  promove  um 
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evento precisa conhecer o seu ambiente, isso é essencial para que estes possam preparar-

se para qualquer tipo de mudança ou tendência.

Em seqüência, vem a análise do ambiente interno, que busca saber sobre os 

pontos  fortes  e  fracos  do  evento,  observando  seus  “recursos  físicos  financeiros, 

informacionais e humanos” (ALLEN, 2008, p.61). Tal análise, possibilita a organização do 

evento conhecer o ambiente o qual está trabalhando, para utilizar com competência suas 

forças e amenizar suas fraquezas.

Portanto, deve-se levar em consideração a escolha da estratégia “que tem de 

usar suas forças e fraquezas, evitar as ameaças e tirar  proveito das oportunidades que 

tenham sido identificadas” (ALLEN, 2008, p.62). Desse modo, é exatamente a estratégia 

que possibilitará que a organização do evento tenha uma melhor visão deste.

Para o evento,  pode-se adotar  a  estratégia  de crescimento,  atentado para a 

qualidade do evento, procurando fazer um bom planejamento e posicionamento, atentando 

para o fato de que o aumento da equipe,  e um maior  investimento só são necessários 

quando há demanda. 

A estratégia de consolidação ou estabilidade não visa o crescimento em termos 

de  espectadores,  pelo  contrário,  procura  manter-se  sempre  com  o  mesmo  número  de 

público. Quando acontece uma grande mudança na sociedade para que a organização do 

evento se adeque a esta, é ideal a redução nas atratividades do mesmo, essa estratégia é 

chamada de redução, que procura reunir suas forças que são essenciais ao evento. 

E  por  último  vem  a  estratégica  da  combinação,  onde  várias  estratégias  se 

agrupam para formar-se uma só.

Outro  item bastante  importante  é  a  avaliação  das  estratégicas  que  busca  a 

adequação, pois elas precisam está em harmonia com todos os aspectos do ambiente o 

qual  se  esta  trabalhando.  Deve  ter  aceitação,  ou  seja,  consonância  com  os  objetivos 

almejados, e precisa ter viabilidade no que tange a recursos para colocá-las em prática.

O processo de planejamento possui planos operacionais que são direcionados 

de  acordo  com  as  áreas  de  atuação  do  evento  como:  recursos  humanos,  finanças, 

marketing, pesquisa,  entre outros, onde cada plano possui objetivos que irá beneficiar  a 

estratégia  principal  do evento.  Assim,  a  organização  tem como prever  e  antecipar-se a 

possíveis irregularidades, auxiliar nas decisões e melhorar no andamento do evento.
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Para  garantir  que  todas  as  diretrizes  dos  planos  irão  ser  implementados  é 

indispensável ter sistemas de controle como: relatórios e orçamentos.

A avaliação do evento e feedback é imprescindível para fazer levantamento dos 

objetivos  alcançados,  de  problemas  com  o  planejamento,  além  disso  torna  possível 

encontrar pontos fracos, e proporcionar feedback aos parceiros, propondo melhorias para o 

evento. 

Torna-se claro que o processo de planejamento é o alicerce de um evento, pois 

ele permite a organização ter uma visão geral deste, e a compreender suas etapas. 

2.5  Estratégias de Comunicação

As  estratégias  de  comunicação  contemplam  planejamento  nos  processos 

comunicativos.  MAFRA (2008),  define a comunicação estratégica como uma maneira de 

construir  e  estabelecer  processos comunicativos  planejados,  e não espontâneos.  Desse 

modo, busca-se obter uma ligação efetiva com o público-alvo despertando o interesse do 

mesmo.

Todo projeto de mobilização social deve estabelecer vínculos comunicativos com 

o seu público-alvo de forma a despertar no mesmo o interesse para sua finalidade e ganhar 

sua  credibilidade.  Portanto,  deve-se  considerar  a  importância  dos  meios,  técnicas  e 

instrumentos de comunicação e a relevante presença da mídia de massa. Assim, ressalta 

Mafra: 
“Seria  limitador  desconsiderar,  no  cenário  contemporâneo,  o 
desenvolvimento altamente especializado de meios,  técnicas e 
instrumentos  de  comunicação  bem como a forte  presença  de 
mídia de massa – o que acaba determinando, de forma decisiva, 
os  processos  comunicativos  e  as  tematizações”.
(MAFRA,2008,p.16)

Dessa  forma,  é  essencial  para  o  sucesso  do  evento,  promover  estratégias 

comunicacionais  como: campanha publicitária,  estratégias de marketing e estratégias de 

mídia destinadas ao público, considerando as características e atitudes específicas deste. 

Como por exemplo, se o evento for realizado pela primeira vez, precisará ser divulgado com 

propósitos definidos de forma a criar uma boa imagem, que transmita credibilidade e atraia o 

público. Assim, a comunicação deverá ser utilizada atestando a qualidade e a importância 

do mesmo para a sociedade, com intuito de despertar a atenção do seu público alvo.
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Diante disso, a elaboração de um evento deve compreender três fases, são elas: 

antes, durante e depois. Primeiramente é necessário realizar um planejamento que dará as 

diretrizes  necessárias  para  o  bom desenvolvimento  do  mesmo,  envolvendo  o  plano  de 

marketing, plano de comunicação, projeto do evento, campanha publicitária, planejamento 

da  campanha  e  plano  de  mídia. Durante  a  sua  realização,  o  trabalho  da  equipe  será 

controlar e acompanhar todas as atividades oferecidas. E ao término faz-se necessário a 

mensuração dos resultados obtidos, para que se possa verificar a eficácia do evento. Nesse 

sentido procura-se saber  se o  feedback foi  positivo,  se os investimentos alcançaram os 

objetivos traçados, se os meios utilizados foram adequados para o público e para o tipo de 

mensagem, dessa forma pode-se medir a relação custo-benefício do investimento. 

Para Mafra (2008), um evento deve contemplar dimensão espetacular, dimensão 

festiva e dimensão argumentativa.  A primeira tem a finalidade de chamar a atenção do 

público e motivá-lo; a segunda possui a relação entre a realidade e o lúdico, e a terceira 

objetiva  mostrar  justificativas  que  viabilizem  o  projeto  estimulando  a  mobilização  e  o 

interesse em um debate público.

OGDER (Apud LOPES & GHISLENI 2008), afirma que as empresas e eventos 

devem focar  seus esforços na satisfação das necessidades do que o cliente espera do 

serviço ou produto. Nesse sentido, a possibilidade de fidelização aumenta, visto que ao ter 

seus desejos supridos os consumidores passam a sentirem especiais.   

2.6  Estruturação do evento

A estruturação de um evento abrange três etapas que serão descritas a seguir.

Pré-venda.
Antes de iniciar a venda de um evento, mostra-se necessário a elaboração de 

um projeto que enumere os seus objetivos,  exponha a sua função e evidencie  os seus 

benefícios de forma a atrair o interesse de possíveis parceiros.

Neste será exposto ainda às formas como patrocinadores e apoiadores poderão 

comprar espaços de divulgação.

Para Giacaglia (2003), a divulgação do evento deve ter um maior planejamento e 

agendamento  de  tarefas,  possibilitando  um  maior  tempo  de  divulgação  da  campanha 

publicitária. Isso por sua vez ocasionará recall do evento e trará a atenção do público. Desse 

modo, a equipe de marketing precisará selecionar com atenção os meios necessários de 
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divulgação para que a comunicação ocorra de modo satisfatório, levando em consideração 

todos os aspectos envolvidos no evento, tais como: público, verba, viabilidade, parcerias, 

entre outros. 

Durante
Durante  o  evento  é  necessário  colocar  em  prática  tudo  que  foi  definido  no 

planejamento, para que o mesmo possibilite todos os benefícios prometidos ao seu público, 

que abrangem desde o entretenimento à segurança, e infra-estrutura que agregue valor e 

atitudes positivas em relação à marca dos parceiros.

Pós –venda
O pós-venda possui suma importância para o evento, tendo em vista que será 

um  grande  aliado  na  construção  da  imagem  positiva  junto  ao  seu  público-alvo  e  a 

sociedade, depois do seu acontecimento.

Para Matos (2004), a comunicação não é apenas vista como meio e sim como 

ferramenta estratégica na busca de resultados. Dessa forma o evento contará como apoio 

da mídia de massa para propagar os benefícios trazidos a sociedade, sendo o jornalismo 

bastante importante nesse contexto, pois este acompanhará todos os acontecimentos do 

evento,  através  da  apuração  dos  fatos  e  a  publicação  dos  resultados  obtidos,  em 

reportagens, matérias e releases8.

2.7  Relações públicas no evento

Todo evento precisa de um profissional de relações públicas, pois estes “são 

utilizados para promover produtos, pessoas, lugares, idéias, atividades, organizações e ate 

mesmo nações” (KOTLER, 2003, p.404).

Assim, o profissional de relações públicas terá a função de promover o evento 

fazendo a compreensão pública de seu conceito, cuidando do relacionamento entre este e o 

seu  público.  Nesse  sentido,  cabe  a  este  profissional,  cuidar  da  marca  e  de  toda  a 

comunicação externa do evento, através do uso de ferramentas como: notícias, coletivas de 

imprensa,  reportagens,  apresentações  multimídias,  anúncios  entre  outros,  usados  para 

gerar o interesse do target. 

2.8  Comunicação organizacional do evento

8 Release: Forma condensada e muito empregada de press-release.
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Por comunicação organizacional, entende-se:
Um processo dinâmico por meio do qual as organizações se relacionam 
com o meio ambiente e por meio do qual as subpartes da organização se 
conectam entre si. Por conseguinte, a comunicação organizacional pode ser 
vista  como  o  fluxo  de  mensagens  dentro  de  uma  rede  de  relações 
interdependentes. (GOLDHABER Apud Kunsch,1997; p.68)

Nesse sentido,  Kunsch (1997),  afirma que a comunicação organizacional  tem 

uma função estratégica, na qual proporciona a interação dos diversos ambientes existentes 

nas organizações, auxiliando no processo de tomada de decisão, e no melhor entendimento 

dos cenários em torno de um objetivo comum.

A comunicação organizacional considera alguns fatores que são decisivos para 

acarretar o sucesso da mesma. Assim, é importante levar em consideração as mensagens 

utilizadas,  o  domínio  do  tema  que  irá  ser  abordado,  o  desenvolvimento  de  uma  boa 

linguagem, o conhecimento do conteúdo que será discorrido, bem como abordagens que 

facilitem a compreensão por parte do receptor.

Portanto,  é  necessário  fazer  uso  dos  canais  adequados  para  transmitir  as 

mensagens, observando as diferenças técnicas de cada um, e o conhecimento de gostos e 

atitudes dos receptores. Desse modo, a comunicação irá fluir de modo a agregar valor às 

organizações.

É  importante  considerar,  também,  o  treinamento  dos  profissionais  que  irão 

colaborar com o evento através do desenvolvimento de uma metodologia de trabalho que 

faça-os  obter  profundo  conhecimento  sobre  o  mesmo,  com  enfoque  nas  funções  e 

competências que cada membro desempenhará.

3  MULHER EM FOCO: PROPOSTA E DESENVOLVIMENTO

3.1 Atendimento (Ver apêndice A)  

3.2  Briefing

Cliente: Gerência Executiva da Saúde 

a) Serviço
Descrição do serviço:
A Gerência  Executiva  de Saúde é  responsável  pela  saúde  da população  da 

cidade de Mossoró, na qual elabora projetos de assistência básica. Dessa forma, sua função 
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como instituição é desenvolver programas voltados para os diversos segmentos da saúde, 

desenvolvendo serviços, como: atividades odontológicas,  pré-natal,  planejamento familiar, 

prevenção ao câncer de útero e câncer de mama, visita domiciliar, dentre outros.

Concorrentes:
Não há concorrentes, haja vista que a rede particular de saúde torna-se, muitas 

vezes, parceira da rede pública.

Vantagens
As assistências básicas gratuitas e os profissionais qualificados a disposição.

Desvantagens.

 Estrutura física precária.

 Superlotação de pacientes.

 Burocracia do sistema único de saúde.

Imagem
Pelo fato da Gerência Executiva está ligada diretamente aos postos de saúde e 

hospitais da cidade e esses não passarem muita credibilidade em assistência em saúde aos 

mossoroenses  e  habitantes  das  regiões  circunvizinhas  do  município,  a  Gerência, 

conseqüentemente, tende a passar uma imagem negativa a essa população.

b) Mercado
Canais de Vendas
Postos de saúde e hospitais.

Tamanho do mercado
A Gerência  Executiva  de Saúde possui  182 unidades  de serviço  do sistema 

municipal de saúde, sendo 62 coordenadas pela mesma. A Gerência também administra 13 

hospitais,  onde 06 são especializados e sete são gerais.  Ainda dos 13 hospitais,  4  são 

privados, 7 são públicos e 2 são filantrópicos.

Investimento em comunicação
Há o  encaminhamento  de  material  áudio  visual,  vídeos,  slides,  e  outros,  as 

unidades  de  saúde,  universidades,  bem como as  escolas  da  rede  de  ensino  pública  e 

privada. Além do patrocínio de eventos relacionados à área, a secretaria possui também 

uma ouvidoria.

c) Consumidores
A  população  feminina  em  idade  reprodutiva  (10  a  49  anos)  da  cidade  de 

Mossoró.
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d) Objetivos

Estratégias da empresa
A Gerência  busca informar,  cuidar,  prevenir  e  assistir  a  população  em geral 

sobre a saúde básica.

Objetivos de marketing
Principais:

• Conscientizar as mulheres sobre a importância dos cuidados relacionados à 

saúde preventiva feminina.

• Informar  as  mulheres  de  Mossoró  sobre  o  aumento  dos  índices  de 

enfermidades. 

Secundários:

• Reverter os pontos negativos como a falta de prevenção e de cuidados com a 

saúde que as mulheres mossoroenses demonstram em relação ao assunto.

• Explorar  e  ampliar  pontos  positivos  da  Gerência,  que  são:  profissionais 

qualificados, bem como a assistência básica gratuita.

• Trabalhar a imagem da Gerência com valores como credibilidade, confiança e 

profissionalismo.

Objetivos de comunicação

• Usar a comunicação informativa para motivá-las a conhecer o seu corpo, bem 

como o incentivo a prática da saúde preventiva.

• Divulgar o evento público na cidade.

• Promover a formação da consciência do público sobre as políticas de saúde 

desenvolvidas pela Gerência Executiva de Saúde.

e) Estratégias básicas:

Ferramentas de comunicação sugeridas:
Evento, que se apresenta como uma ferramenta de comunicação que possui as 

características necessárias para a quantidade de informação que a Gerência de Saúde, 

precisa  transmitir  ao  seu  target suas  políticas  públicas  de  saúde,  bem  como  a 

conscientização deste.
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A campanha publicitária  para divulgação do evento contemplará as seguintes 

peças: Panfleto, Cartaz, Outdoor, Spot, VT, busdoor, Patrocínio 

Ações de marketing
A  campanha  deve  comunicar  a  seu  publico-alvo  a  existência  do  evento  e 

convidá-lo a participar deste.

Posicionamento
 A  Gerência  quer  ser  vista  como  uma  instituição  com  credibilidade  que 

contempla uma equipe qualificada capaz de suprir as necessidades do mercado.

Estratégia Criativa
A comunicação deve acontecer por meio de cores e tipologia relacionadas a o 

universo feminino, explorando detalhes do cotidiano das mulheres, como conversas entre 

amigas.

Deverão  ser  desenvolvidas  mensagens  motivacionais  que  terão  a  função  de 

despertar nas mulheres a reflexão sobre as ações que elas estão fazendo para conservar a 

sua saúde e bem-estar.

Destarte, as ações que serão desenvolvidas foram pensadas estrategicamente 

para tentar mudar a realidade expressa em dados estatísticos que apontam para a falta de 

consciência da mulher em relação aos cuidados com a sua saúde.

Verba disponibilizada pelo cliente 
320.000,00 Reais (Ver apêndice B)

3.3 Pesquisa 

A ferramenta utilizada para comprovar a tese do presente trabalho, consiste em 

uma pesquisa quantitativa probabilística (ver apêndice C e D), realizada no período de 20, 

27 e 28 de junho de 2009, junto à população feminina em idade fértil da cidade de Mossoró 

com faixa etária entre 10 a 49 anos. A pesquisa, com amostragem de 100 mulheres, foi 

aplicada em cinco unidades básicas de saúde coordenadas pela Gerência Executiva da 

Saúde,  são  eles:  Unidade  Básica  de  Saúde  Enfermeira  Conchita  da  Escossia  Ciarline, 

localizada na Rua Delfim Moreira s/n Abolição II, Unidade Básica de Saúde Dr. Cid Salém 

Duarte, com endereço na Av. Presidente Costa e Silva s/n, Abolição IV, Unidade Básica de 

Saúde Dr. Chico Costa localizada na Rua Seis de Janeiro s/n Santo Antonio, Centro Clinico 

Evangélico Edgard Bulamarqui localizada na Rua José Negreiro, 346, Centro, e Unidade 
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Básica de Saúde Vereador Durval Costa com localização na Rua Ralfh Sopoor s/n Walfredo 

Gurgel.

Na  questão  1  (ver  apêndice  C)  foi  perguntado  as  entrevistadas  se  elas 

compareciam com freqüência ao ginecologista. Em resposta, 48% disseram que sim, 42% 

afirmaram não comparecem com freqüência ao ginecologista e 10% responderam que só 

comparecem ao ginecologista esporadicamente. Destarte, pode-se perceber que 52%, ou 

seja, a maioria de mulheres entrevistadas não possui o hábito de comparecer a consultas 

ginecológicas.

Tomando como base a questão 1, foi indagado na segunda questão, a freqüência 

que as usuárias comparecem ao ginecologista. Assim, 32% responderam que frequentam a 

cada  seis  meses,  34%  afirmam  que  vão  uma  vez  ao  ano  e  7%  responderam  que 

comparecem ao ginecologista a cada dois anos e 27% de dois anos em diante.

Dessa  forma,  podemos  perceber  que  mesmo  as  mulheres  que  dizem  ir 

frequentemente ao ginecologista (resultado da pergunta 1- 48%), elas não têm a informação 

correta acerca da periodicidade indicada pelos médicos como ideal, acreditando que uma 

vez por ano é suficiente.

Na  terceira  questão,  foram  indagados  os  motivos  pelos  quais  a  levam  a 

comparecerem  ao  ginecologista.  O  resultado  obtido  constou  que  53%  das  usuárias 

consultam  o  médico  quando  vão  realizar  exames  de  rotina,  31%  comparecem  ao 

ginecologista quando sentem dor, e 5% disseram que freqüentam quando estão grávidas e 

11% afirmaram ir ao médico por outros motivos.

Nessa  questão,  há  um  dado  bastante  preocupante,  visto  que  31%  das 

entrevistadas disseram que visitam o médico ginecologista somente quando sentem dor.

Ao questionar sobre a importância da ida ao ginecologista, 94% das mulheres 

responderam que sim e 4% responderam que não.  Dessa maneira, a maioria considera 

importante a visita a este profissional, embora não tenham esse hábito como uma pratica 

periódica. 

Quanto  ao uso do preservativo,  31% das mulheres afirmam usá-lo,  66% não 

usam, e apenas 3% das usuárias responderam que às vezes aderem ao método. Desse 

modo, percebe-se que a maioria das mulheres negligencia a importância do preservativo 

para evitar o contágio e a transmissão do vírus HIV.

Com base na porcentagem de 66% das entrevistadas que afirmam não usar o 

preservativo, foram indagados na questão 5.1, quais os motivos que as levam a não usá-lo. 
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Dessa  parcela,  27%  das  entrevistadas  responderam  que  não  gosta,  6%  alegam  não 

saberem usar,  3% não o  consideram importante  e  70% afirmam não usá-lo  por  outros 

motivos. 

Na questão 6, foi perguntado se as usuárias tinham o hábito de fazer o auto-

exame de mama. Em resposta, 29% disseram que sim, 58% afirmam que não e 13% fazem 

esse procedimento às vezes. Tais dados mostram a falta de cuidado dessas mulheres com 

um método que é de suma importância para a detecção precoce de algum problema relativo 

às mamas, ou o mesmo pode demonstrar o desconhecimento acerca de como fazer o auto-

exame.

A alternativa 7 da pesquisa, questionou os meios pelos quais as entrevistadas 

informam-se sobre  as políticas publicas de saúde. Em resposta, 53% informam-se através 

dos  meios  de  comunicação,  9% afirmam informar-se  através  dos  vizinhos,  25% obtém 

informações por meio dos agentes de saúde e 13% por outros meios. Destarte, percebe-se 

que transmissão de informação através dos meios de comunicação de massa, bem como a 

equipe  de  agentes  de  saúde,  constitui-se  alternativas  eficazes  para  trabalhar  a 

conscientização deste público, uma vez que os agentes de saúde mostram significância no 

processo de informação, podendo ser melhor trabalhados.

Na questão 8, foi questionado se as mulheres consideram os órgãos públicos de 

saúde eficientes. Em resposta, 31% afirmaram que sim, 33% responderam que não, e 36% 

consideram que às vezes os órgãos públicos de saúde são eficientes.

Esses dados, por sua vez, refletem a falta de confiança que as usuárias sentem 

em relação ao serviço  publico  de saúde,  que é  um fator  a ser  trabalhado  no presente 

projeto, uma vez que se trata do cliente ser o objeto de estudo.

Quando questionadas sobre o atendimento realizado nos hospitais e unidades 

básicas de saúde, 39% do publico responderam que são bem atendidos, 24% disseram que 

não são bem atendidos e 37% afirmam às vezes ser bem atendidos nos postos de saúde e 

hospitais.

Na  última  questão,  foi  perguntado  se  as  mulheres  conheciam  o  PAISM 

(Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher), 19% responderam que conhecem o 

programa e 81% afirmam não conhecê-lo, dado alarmante para o cliente em questão, uma 

vez que o programa encontra-se em pleno desenvolvimento.

Diante  os  dados  apurados,  percebe-se  que  a  mulher  mossoroense  pouco 

considera a importância dos cuidados preventivos em relação a sua saúde.  A pesquisa 

aponta, também, a falta de informação que estas possuem, visto que a maioria não usa 
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preservativo, não faz o auto-exame de mama e tampouco comparecem com freqüência ao 

ginecologista. 

3.4  Plano de Marketing

O 1° Mulher Em Foco consiste em um evento desenvolvido com o intuito de 

conscientizar  as  mulheres  mossoroenses  sobre  a  importância  dos  cuidados  com a sua 

saúde.  O  evento  contemplará  consultas  médicas,  exames  gratuitos,  distribuição  de 

medicamentos, palestras, entrega de kits que auxiliarão no bem-estar e higiene pessoal da 

mulher, cuidados com a aparência deste público.

Foi constatado através de dados estatísticos coletados na Vigilância Sanitária 

que os índices de câncer de mama estão aumentando anualmente na cidade de Mossoró, 

concomitante  a  essa  realidade,  foi  verificado  em  pesquisa  realizada  com  usuárias  das 

unidades básicas  de saúde,  que estas  não estão satisfeitas com a eficácia  dos órgãos 

públicos  de saúde,  bem como com o atendimento  destes,  e  estas mulheres  apesar  de 

acharem importante ir ao ginecologista, não comparecem com certa freqüência.

Assim, pode-se afirmar que o mercado está propenso ao evento, visto que há a 

necessidade de atitudes conscientizadoras por parte da rede pública de saúde.

Mercado Alvo

• Donas de Casa que preenchem seu tempo nos afazeres domésticos, e que 

podem encontrar nesta informação, lazer e entretenimento.

• Estudantes, jovens, em fase de desenvolvimento, que estão iniciando a sua 

vida  sexual,  e,  portanto  precisam  de  orientação  para  que  obtenham  conhecimento 

necessário quanto ao funcionamento do seu corpo.

• Assalariadas que trabalham o dia inteiro, e que por essa razão não possuem 

tempo hábil  para cuidar  adequadamente  da sua saúde,  sendo O Mulher  Em Foco uma 

alternativa para obtenção de tais cuidados e uma opção de lazer e entretenimento.

Demografia do Mercado
Mulheres em idade fértil,  com faixa etária entre 10 à 49 anos, pertencentes a 

todas  as  classes  sociais,  que  precisam  ser  conscientizadas  sobre  a  importância  dos 

cuidados preventivos sobre saúde feminina. 
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As  estratégias  elaboradas  para  o  evento  levam  em  consideração  essa 

diversidade, na qual pretende agradar a todo tipo de público.

Fatores Comportamentais

• Mulheres  que  consideram  importante  a  visita  ao  ginecologista,  porém,  não 

comparecem com freqüência ao consultório ginecológico.

• Mulheres que não têm acesso a informação e assistência em saúde periódica.

• Mulheres que buscam no evento uma alternativa para o lazer e entretenimento.

Necessidades do Mercado
O evento irá oferecer os seguintes benefícios ao seu target:

• Informação sobre  saúde  da mulher,  por  meio  de grupos de discussões  e 

palestras realizadas por médicos de renome nacional que abordarão assuntos recorrentes 

ao cotidiano feminino, e farão com que estas passem a conhecer o próprio corpo por meio 

da informação.

• Assistência em saúde, que cumprirá um papel de suma importância para as 

mulheres,  pois  através  desse  serviço  elas  terão  a  oportunidade  de  receber  cuidados 

específicos, relacionados à saúde integral da mulher.

• Lazer  e entretenimento,  que terá a função de divertir  e  aumentar  a auto-

estima do público  com dinâmicas,  momentos de beleza e show cultural,  desenvolvendo 

dessa forma, a cidadania dos mesmos.

Tendências de mercado
A saúde pública de Mossoró embora seja aplicada, falha em alguns pontos como 

consta na pesquisa  realizada junto ao público-alvo  onde uma parcela  de 61% não está 

satisfeita  com  o  atendimento  realizado  pelos  órgãos  de  saúde  pública,  e  33% não  os 

consideram  eficientes,  outro  ponto  do  mercado  para  ser  levado  em  consideração  é  a 

suposta disposição da  população para participar do Mulher Em Foco, tendo em vista os 

índices  de  doenças  da  mulher  tem aumentando  a  cada  ano  em especial  o  câncer  de 

mama,desse  modo  esses  pontos  apresentam-se  como  subsídios  para  a  realização  do 

evento,  outro  ponto  favorável  é   a  Gerência  de  Saúde  em  parceria  com  a  Prefeitura 

Municipal de Mossoró encontrar-se disponível para a realização do mesmo, e o fato de o 

mercado ter  patrocinadores  e apoiadores  com o perfil  do  Mulher  Em Foco dentre eles: 

fabricante de marcas de produtos de beleza e higiene pessoal e  fornecedores de alimentos 

prontos.
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 Diante dos pontos desfavoráveis contidos na Saúde de Mossoró, dentre eles: A 

burocracia do Sistema Único de Saúde, que desencadeia em filas de esperas, e demora na 

realização  de  consultas  e  exames,  as  mulheres  acabam  desestimuladas  a  procurar  as 

unidades básicas de saúde  para se consultarem, criando uma concepção negativa desse 

serviço.  O Mulher  Em Foco terá a função de estimulá-las a visitarem com freqüência  o 

médico e  insistirem apesar  das dificuldades  encontradas,  por  outro lado os serviços  do 

evento como: Palestras, exames, consultas, reuniões em grupo e outros, terão o objetivo de 

conscientizá-las sobre a importância dos cuidados com a sua saúde.

É importante ressaltar, que o Mulher Em Foco não vai solucionar problemas da 

Gerência de Saúde como sua a estrutura, organização e verba destinada à instituição, mas 

ajudará a  melhorar a sua imagem diante da população, agregando valor aos seus serviços.

Atualmente há uma preocupação maior com a saúde e o corpo, no entanto é 

importante ressaltar que o foco do evento é conscientizar as mulheres sobre os cuidados 

com a saúde, sem fazer o culto ao corpo e a beleza, embora os serviços de estética e bem 

estar estejam na programação deste, todavia com o propósito de trabalhar a feminilidade e 

auto-estima das mulheres. 

Desse modo fica evidente que há uma demanda que apresenta um contínuo 

crescimento, com  necessidades específicas que só um evento do porte do Mulher Em Foco 

poderá sanar. 

Análise Swot

PONTOS FRACOS PONTOS FORTES
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- 37% das entrevistadas não consideram o 

sistema público de saúde, e 24% crê que 

isso  poderia  afetar  a  credibilidade  do 

evento;

-  O  serviço  de  atendimento  médico  é 

limitado por número de pessoas, e devem-

se  deslocar  equipamentos  para  a 

realização de exames.

-  Apesar  da  má  credibilidade  de  uma 

porção do target, o evento dispõe de uma 

ótima estrutura e profissionais capacitados 

para o atendimento;

-  Os  serviços  oferecidos  não  estão 

diretamente  ligados  ao  sistema  de 

atendimento  público,  atendendo  à 

necessidade do mercado.

O
PO
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N
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A
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S

-  Já  que  alegam  ineficiência  ou  má 

qualidade do sistema público de saúde, as 

mulheres  podem  encontrar  no  evento 

atendimento  necessário  para  tratar  de 

tópicos relacionados à saúde da mulher;

-  O aumento da incidência  do câncer  de 

mama  e  outros  assuntos  relacionados  à 

saúde  da  mulher  faz  com  que  seja 

esquecida a falta de credibilidade e haja a 

conscientização.

-  A burocracia  muitas vezes encontradas 

pelas  mulheres  ao  procurar  o  sistema 

público  de  saúde  faz  com  que  estas 

enxerguem  o  evento  como  uma 

oportunidade de se informarem;

-  A  boa  estrutura  do  evento,  com  seus 

profissionais,  equipamentos  e  qualidade 

dos  serviços  substituem  o  serviço  de 

saúde de má-qualidade.

Concorrência
Há concorrência indireta, visto que há eventos na cidade de pequeno porte, cujo 

público é indefinido. Dentre essas categorias, estão: O De Fato em Ação, Bom Dia Salutaris 

e Megação, da Facene. Contudo para o objetivo do Mulher Em Foco que é conscientizar as 

mulheres Mossoroensses  sobre a importância dos cuidados relacionados com a sua saúde, 

estas instituições acabam por  tornar-se parceiros na divulgação deste propósito.

Serviços

• Exames  gratuitos,  consultas  médicas,distribuição  de  medicamentos, 

assistência psicológica, palestras educativas, dinâmicas de grupo, e shows culturais.

Fatores chaves para o sucesso
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• Ter uma equipe qualificada, com competência para atender bem o público, 

garantindo a sua satisfação.

• Estratégias eficientes que levem o público ao evento.

Estratégias de Marketing
Para  as  estratégias  de  marketing  será  realizada  uma  ação  que  terá  como 

finalidade  auxiliar  a  campanha  de  divulgação  do  Mulher  Em  Foco.  A  ação,  que  será 

executada  no  centro  da  cidade,  consiste  em  uma  caminhada  que  será  denominada 

caminhada Mulher Em Foco, terá a função de convidar o público a participar do evento. Na 

oportunidade, serão distribuídos preservativos e panfletos, e também serão utilizados outros 

meios de divulgação como faixas e carro de som. O percurso da Caminhada Mulher Em 

Foco engloba a rua cel.  Gurgel,  Av.  Augusto Severo e Av.  Rio  Branco,  ate a praça de 

eventos. 

As ações de divulgação também contemplam as maiores escolas de Mossoró, 

onde concentra-se o público do Mulher Em Foco. Nesse sentido será deslocada uma equipe 

de agentes de saúde do sexo feminino que serão utilizados como líderes de opinião, estes, 

irão persuadir o público a participar do evento enfocando os seus benefícios e atrações. 

A ação, que será realizada no centro da cidade, acontecerá na praça Rodolfo 

Fernandes durante os dois últimos sábados dias 20 e 27 de fevereiro que antecedem o dia 

de realização do Mulher Em Foco. O grupo abordará as pedestres e os carros, distribuirão 

folders e convidarão as mulheres a participarem do evento.

As escolas que receberão a presença da caravana da saúde serão: Abel Coelho 

e Eliseu Viana ambos no bairro Nova Betânia, Raimundo Gurgel no Bairro Alto do Xerém, 

Manoel João, no bairro Alto de São Manoel, Aida Ramalho, localizada no Walfredo Gurgel. 

Uma semana antes do evento as escolas serão visitadas no intervalo das aulas, nos três 

turnos de expediente,  durante toda a semana. Serão entregues as estudantes folders e 

camisinhas.

O 1° Mulher Em Foco patrocinará um quadro no programa de entretenimento 

Coisa de Mulher,  este abordará o comportamento da mulher em relação a doenças que 

afetam sua saúde,  as atividades do cotidiano feminino,  como também serão elaboradas 

matérias jornalísticas para serem veiculadas no mesmo que terão a função de agendar o 

público sobre o evento.
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Os  agentes  de  saúde  serão  usados  como  líderes  de  opinião.  Ao  visitar  o 

domicílio  das  pessoas,  estes  profissionais  entregarão  folders  informativos  do  evento,  e 

aconselharão o público a participar. Para desenvolver o seu poder de persuasão, os agentes 

de saúde passarão por um treinamento com a equipe de marketing do evento.

 
Objetivos de Marketing

• Informar sobre os cuidados com a saúde preventiva feminina

• Lançar o evento na cidade.

• Chamar a atenção da população para o evento.

• Alcançar um público de 3 mil mulheres.

• Melhorar a imagem da Gerência de Saúde.

3.5  Projeto do evento 

Justificativa

Através de pesquisa realizada com mulheres usuárias dos serviços públicos de 

saúde,  foi  constatado  que  52%  desse  público  não  comparecem  com  freqüência  ao 

ginecologista. Esses dados comprovam a desinformação e a falta de cuidado com a sua 

saúde. Nesse sentido, a realização de um evento surge como uma alternativa encontrada 

para tentar sanar este problema. Dessa maneira, observa-se a necessidade de tratar de 

temas recorrentes a saúde feminina de forma mais aprofundada. Assim, o evento terá a 

função de promover a informação bem como o conhecimento das mulheres do seu próprio 

corpo;  a conscientização da importância da realização de exames de rotina;  ressaltar  a 

importância  da  visita  periódica  ao  ginecologista,  bem  como  seguir  corretamente  o 

tratamento recomendado e incentivar  o retorno ao médico.  O evento será uma parceria 

entre a Gerência Executiva de Saúde e a Prefeitura Municipal de Mossoró.

Atualmente, tem-se notado uma manifestação positiva com relação à saúde da 

mulher por parte das instituições públicas e privadas. Por essa razão, o evento surge para 

firmar  esse  compromisso  com  a  sociedade.  Nesse  sentido,  as  metas  que  a  Gerência 

Executiva  de  Saúde  pretende  atingir,  são:  Informar  sobre  os  cuidados  com  a  saúde 

preventiva feminina; alcançar um público de 3 mil mulheres;  melhorar sua imagem junto à 

comunidade mossoroense; manter um contato maior com o público- alvo, visto que o evento 

permite a participação e a interação de seus participantes; ganhar novos consumidores por 

meio da informação e persuasão que a própria programação do evento irá oferecer; obter 
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informações sobre o público-alvo por meio da prestação de serviços gratuitos de assistência 

médica

É por meio da conscientização dos problemas relacionados à saúde da mulher, 

tais  como  enfermidades  e  outros  agravos,  que  o  evento  irá  contribuir  para  o 

desenvolvimento  da  cidadania,  exercendo  o  seu  papel  social,  disponibilizando  lazer  e 

entretenimento  para  o  seu  público.  Portanto,  essas  medidas  serão  tomadas  com 

possibilidades de influenciar seu comportamento e suas atitudes com relação aos cuidados 

com a sua saúde.  

Desse modo, o evento que a Gerência de Saúde irá realizar será denominado de 

1°Mulher Em Foco, nome de fácil memorização, capaz de comunicar os seus interesses, 

além de traduzir o seu target9 e o seu prospect10.

Dentre  as  atratividades  que  o  evento  oferecerá,  estão:  consultas,  exames, 

distribuição de medicamentos, distribuição de brindes pelos parceiros do evento e de kits 

disponibilizados pela Gerência Executiva de Saúde, grupos de discussão, palestras, shows 

culturais e outras atrações.

Enquanto  a  segurança  e  a  infra-estrutura  do  evento,  serão  cumpridas  pela 

Prefeitura Municipal de Mossoró, que disponibilizará, em parceria com a Gerência de Saúde, 

os equipamentos necessários para o desenvolvimento dos serviços que serão prestados 

pelo evento.

 
O 1° Mulher Em Foco será realizado na Estação das Artes Eliseu Ventania. O 

evento contará com um ambiente dotado de amplo espaço,  boa infra- estrutura e ótima 

localização, que também é fator decisivo quanto ao comparecimento do público ao evento. 

Dessa  forma,  tais  detalhes  ajudarão  na  disposição  dos  estandes  no  pavilhão, 

proporcionando a organização a utilizar a criatividade para decorá-lo de acordo com a sua 

programação. Enquanto as ações de merchandising, os patrocinadores irão dispor de um 

espaço voltado para as suas peças publicitárias e ações promocionais de maneira a obter a 

divulgação de sua marca e produto de forma eficaz. 

9 Target: Alvo, em inglês. Expressão utilizada para definir o público-alvo de um plano de marketing, 
campanha ou peça de comunicação. Grupo (segmento) de consumidores ou prospects aos quais é 
dirigida, prioritariamente, uma peça ou campanha de propaganda, bem como qualquer outras ações 
de comunicação ou marketing. 

10 Prospect: Pessoa não-consumidora de um determinado produto ou serviço que tem potencial de vir 
a se tornar um consumidor, se devidamente motivado. Também chamado Cliente Potencial.
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No evento, o custo também exerce papel primordial, no entanto, o 1° Mulher Em 

Foco será realizado por um órgão público, sendo a sua entrada gratuita.

O 1°  Mulher  Em Foco  é  um evento  independente,  sendo  não  necessária  a 

presença  de  outros  investidores  para  ser  realizado,  uma vez  que  será  promovido  pela 

Gerência de Saúde e Prefeitura Municipal de Mossoró. Todavia, é importante a realização 

da prospecção de patrocínio,  apoiadores e ações de marcas para atrair  o público até o 

evento.

Nesse sentido, serão confeccionados pacotes que darão aos patrocinadores e 

apoiadores  o  direito  de  terem  os  seus  produtos  e  marcas  divulgadas  em  toda  a  sua 

comunicação, estes, terão propostas diferenciadas, onde cada parceiro terá a oportunidade 

de escolha do pacote que atenda melhor às suas necessidades, onde a prospecção desses 

apoiadores se dará pela equipe da agencia Agenda Mix.

O pacote simples disponibilizará espaço para a disposição da marca em todos 

os meios de comunicação e suportes usados para a divulgação do mesmo, bem como a 

distribuição de brindes através de promotoras contratadas pela empresa nos corredores do 

evento.

O pacote  plus11 será oferecido somente aos patrocinadores, este, por sua vez, 

possui um volume maior de benefícios, dentre eles, estão: exposição da marca em todos os 

meios  de  comunicação  e  suportes  usados  para  a  divulgação  do  evento,  disposição  de 

estandes no âmbito do 1° Mulher Em Foco para a distribuição de amostras e produtos.

O 1°  Mulher  Em Foco contará com patrocínio de grandes marcas nacionais, 

como:  Sempre  Livre,  Avon,  Seda,  e  Petrobrás,  estas,  darão  ao  1°  Mulher  Em  Foco 

credibilidade  e  visibilidade,  bem como despertará o  interesse do público.  Além disso,  o 

evento  terá  o  apoio  de  marcas  regionais  como:  Distribuidor  Norte  –  Rio-  Grandense, 

responsável pelos produtos da J&J, Farma Fórmula, Fortelli e Sterbom.

O evento desempenhará um papel importante na cidade, dessa forma, precisa 

comunicar-se  da  melhor  maneira  com  o  seu  público.  Nesse  sentido,  serão  elaboradas 

estratégias de marketing, que terão a função de gerar a sua notoriedade, despertando assim 

o interesse pelo mesmo.

11 Plus: Extra, em inglês. Termo utilizado em Promoção para definir aquela coisa a mais que será 
oferecida ao consumidor (como um desconto, que é um valor menor em dinheiro, mas também é um 
plus).
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O 1° Mulher Em Foco terá a necessidade de uma comunicação organizacional 

eficaz, tendo em vista que será composto por  uma equipe numerosa de profissionais, e 

disponibilizará diversos serviços paralelamente.

Para o evento, estima-se a presença de 3 mil mulheres, residentes em todas as 

localidades  de  Mossoró,  que  estarão  expostas  a  essas  marcas  possibilitando  a 

memorização e a possibilidade de agregar novos consumidores e fidelizar os já existentes.

A  equipe  da  agência  Agenda  Mix  que  prestará  consultoria  a  o  evento  será 

composta  por  11  profissionais,  dessa  forma  serão:  3  pessoas  responsáveis  pela  parte 

comercial, 3 assessores, 4 quatro profissionais de markeitng e 1 relações públicas.

Definição dos objetivos 

Para a Gerência de saúde:
Objetivo principal:

O  1°  Mulher  Em  Foco  tem  como  objetivo  conscientizar  as  mulheres 

mossoroenses sobre a importância de cuidar da sua saúde.

Objetivos Secundários:

• Aumentar a periodicidade do público com relação a consultas médicas.

• Melhorar a imagem da gerencia de saúde

• Agregar valor nos serviços públicos de saúde.

Para os apoiadores e patrocinadores:
Objetivo principal:

O 1° Mulher Em Foco proporcionará para eles recall12 de marca.

Objetivos secundários:

• Conquistar novos consumidores

• Aumentar as vendas.

Organização do evento
12 Recall: Lembrança ou recordação, em inglês. Informação/percepção que fica junto ao target após 
seus integrantes terem visto/ouvido/lido alguma peça ou campanha publicitária.
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Público-  alvo- Mulheres em idade fértil,  com faixa etária entre 10 e 49 anos, 

pertencentes  a  todas  as  classes  sociais,  que  precisam  ser  conscientizadas  sobre  a 

importância dos cuidados preventivos sobre saúde feminina. 

Audiência - Aproximadamente 3 mil  mulheres da cidade de Mossoró.

Local - Estação das Artes Elizeu Ventania

Período de realização: Dia 6 e 7 de março de 2010.

Atividades- Dentre as atividades desenvolvidas pelo evento, estão:

Exames – Serão oferecidos exames de baixa complexidade, mas que auxiliarão 

no diagnóstico de possíveis enfermidades.

Consultas – Serão realizadas através de um atendimento humanizado,  estas, 

por sua vez, cumprirão um papel importante no evento, pois será por meio destas que o 

público despertará para a importância de cuidar da sua saúde. 

Palestras – De caráter informativo serão o ponto principal do evento. Terão a 

função de esclarecer as mulheres sobre a importância dos cuidados relacionados à saúde 

preventiva feminina.

Grupos de Discussão - Serão desenvolvidos para três faixas etárias distintas, 

onde serão abordados temas recorrentes a cada estágio de vida das mulheres que irão 

participar do evento.

Dinâmicas de Grupo – A assistência psicológica do evento será realizada por 

meio de dinâmicas de grupo, nos quais serão comandados por psicólogos e terão como 

finalidade promover a análise de estudos de caso, bem como motivar as mulheres.

Espaço de Beleza Avon – O evento contemplará um espaço voltado para cortes 

de cabelo e higienização da pele. Além da realização desses tratamentos por profissionais 

capacitados, o Espaço de Beleza Avon terá a função de instruir as mulheres com dicas de 

cuidados com a pele e cabelo, demonstrando-se, assim, a importância de cuidado com a 

beleza e auto-estima.

Distribuição de brindes – Em vários momentos do 1° Mulher Em Foco, haverá a 

distribuição de brindes que será realizada pelos parceiros do evento.

Atratividades – No 1° Mulher  Em Foco serão oferecidas ao público palestras 

ministradas pelo médico e sexólogo Jairo Bouer e o relato de experiência da atriz global 

Patrícia  Pillar.  Na  oportunidade,  também  haverá  shows  culturais  será  realizado  pelas 

bandas Radiola Club e Flor Mania.
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Plano de Merchandising

O 1° Mulher Em Foco terá a distribuição de kits que serão confeccionados pelos 

seus  parceiros,  nos  quais  irão  conter  produtos  relacionados  ao  conceito  e  proposta  do 

evento,  como:  protetores  solares,  absorventes,  xampus.  A  Gerência  de  Saúde  também 

distribuirá  kits  com  preservativos  e  cartilhas  informativas  sobre  a  prevenção  da  saúde 

feminina em geral. 

Na  ocasião  do  evento,  haverá  a  presença  de  apoiadores  que  fornecerão 

produtos alimentícios bem como brindes de higiene pessoal que irão auxiliar no bem estar 

do público.

No 1° Mulher Em Foco, a Sterbom, empresa do segmento alimentício referência 

no mercado regional, distribuirá água e sorvete que terão a função de hidratar o público do 

evento, pois o clima quente da cidade de Mossoró favorece essa ação. Na oportunidade, a 

farmácia  de  manipulação  Farma Fórmula  distribuirá  protetores  solares  para  incentivar  o 

cuidado  com a  pele.  O evento  também contará  com a participação  da  Fortelli,  que  irá 

fornecer biscoitos e achocolatados. 

No estande da empresa de cosméticos Avon acontecerá o Espaço de Beleza 

Avon, no qual terá profissionais do ramo da estética cortando cabelos, higienizando a pele e 

ensinando dicas de cuidado com o corpo e bem estar.

Plano de divulgação 

Para a divulgação do evento, será feita uma campanha com 30 dias de duração, 

anunciada nos seguintes meios de comunicação: TV, rádio e nos suportes: outdoor, cartaz, 

folders,  e busdoor.  As ações de divulgação contarão com a participação de agentes de 

saúde da Caravana da Saúde,  estas equipes,  por  sua vez,  terão a função de distribuir 

panfletos e preservativos nas principais escolas estaduais de Mossoró bem como incentivar 

as estudantes a participar do evento.

O  1°  Mulher  Em  Foco,  terá  um  profissional  de  relações  públicas  e  uma 

assessoria de imprensa que cuidará da imagem externa deste.

O patrocínio de programas também será um meio de propagar o 1° Mulher Em 

Foco, nesse sentido, o evento patrocinará alguns programas da emissora de canal aberto 

TV Mossoró, sendo eles: Coisa de Mulher, que é transmitido de segunda a sexta das 9:00 

às 11:00 horas; Espaço 7, veiculado de segunda a sexta das 14:00 ás 17:30 horas; Mossoró 

Comunidade exibido das 17:30 às 18:30, e o Super Tarde TVM, que vai ao ar aos sábados 
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das 15:00 ás 18:00 horas. A compra de patrocínio permite que o 1° Mulher Em Foco tenha 

três inserções de VT e o direito a um testemunhal em cada programa.

 No programa Coisa de Mulher, terá um quadro Mulher Em Foco no qual serão 

realizadas  matérias  jornalísticas  com  a  função  de  agendar  o  público  sobre  o  evento, 

produzidas  pela  assessoria  de  imprensa  e  seu  conteúdo  será  relacionado  ao  cotidiano 

feminino.  

As emissoras de rádio, que também farão parte do plano de divulgação, serão 

estas: Rádio Resistência de Mossoró 93 FM nos programas veiculados de segunda a sexta, 

como: Manhã 93, FM 7 horas, Show 93, Só Sucesso, Forrozão de Mossoró, e A Noite é 

Nossa; aos sábados os programas FM 7 horas, Show 93, Som das Praias, Conexão 93, 93 

Graus e Embalos de Sábado; no Domingo nos programas Domingo Total, Super Tarde, As 

Melhores da Semana e Modulando. Na Rádio Santa Clara Educativa 105 FM os spots serão 

veiculados nos programas que irão ao ar de segunda a sexta-feira:  Sintonia Fina, Canal 

Aberto,  105  Light;  sábado  nos  programas:  Canal  105  e  105  Light;  no  Domingo  nos 

programas: 105 Paz e Bem. Na Rádio Abolição 95 FM de segunda a sexta nos programas: 

Bom dia Mossoró, Super Manhã 95, Jornal do meio dia, Tarde 95, Forró do Juvenal. Aos 

Sábado nos programas: Só Sucesso, Musical, Ritmos da Noite, Bombando com Dance e 

Musical 95. Na Rádio Difusora de Mossoró AM, de segunda á sábado em programas como: 

Programa J. Régis e Programa J. Belmont.

Dentre as estratégias de mídia do evento, serão utilizados outdoors, cujas rotas, 

são: Rua  Felipe  Camarão,  Av.  Rio  Branco/volta,  Leste-Oeste,  Leste-Oeste/volta,  Líder 

veículos/subindo,  Presidente  Dutra,  Complexo  Viário/ida,  West  shopping/ida,  saída  para 

Areia Branca, saída para Baraúna, saída para Apodi, saída para Governador, saída para 

Natal, saída para Fortaleza, João Marcelino (em frente a escola Abel Coelho).

E ainda o busdoor, onde serão utilizados 2 ônibus da linha Vingt Rosado, 1 via 

delegacia  e  outro  via  CEFET,  3  Leste-Oeste,  3  Nova  Vida,  1  Juvenal/micro,  2  Boa 

Vista/micro,  1  circular  A  e  1  circular  B,  1  Doze  Anos/micro,  3  Abolição/micro,  2  Belo 

Horizonte/micro, 1 Santa Delmira/micro.

Estrutura do evento

O 1° Mulher em Foco será realizado no dia 06 e 07 de março de 2010. O evento 

começará às 8:00 e terminará as 17 horas. O evento terá 123 profissionais nas respectivas 

áreas:  médicos,  auxiliares  de  enfermagem,  enfermeiros,  assistentes  sociais,  psicólogos, 

agentes de saúde e estudantes de enfermagem e serviço social. O número de profissionais 
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envolvidos  nos  estandes  promocionais  e  nos  estandes  da  Gerência  de  Saúde  e  da 

Prefeitura de Mossoró ficará a cargo destes. 

O  1°  Mulher  Em  Foco  contará  com  profissionais  de  diversas  áreas  como: 

ginecologistas, psicólogos, e fisioterapeutas.

O  Mulher  Em  Foco  contará  com  a  estrutura  de  um  pavilhão  contendo  42 

estandes climatizados, em TS com estrutura e cobertura de alumínio, piso em madeira e 

carpete (Ver apêndice E e F ) e  do circo da luz para a apresentação das palestras com 

Jairo Bauer e Patrícia Pilar, está estrutura comporta uma lona 22 x 27, que será disposta no 

final  do pavilhão onde também irá acontecer a abertura e encerramento do mesmo, um 

palco de pequeno porte medindo 8 x 7 onde será instalado um equipamento de som e um 

banner  de  confeccionado  com  lona  e  estrutura  de  metalon  medindo  5  x  3,90  com  a 

assinatura visual do 1° Mulher Em Foco e 200 cadeiras para acomodar o público durante as 

palestras. 

Dentro do pavilhão serão destinados 3 estandes para as reuniões em grupo que será 

um espaço instituído para que o público possa discutir com profissionais capacitados para 

essa  função,  temas  relacionados  à  saúde  preventiva  feminina,  bem como  aspectos  do 

cotidiano das mulheres; 5 para os  promocionais, que serão utilizados pelos patrocinadores 

para realizarem ações de merchandising com o seu público-alvo, e serão personalizados 

com as suas respectivas  marcas,  para  se obter a melhor identificação destes  pelo seu 

público, 2 pela gerência de saúde que estará presente, divulgando suas ações e 1 para a 

Prefeitura Municipal de Mossoró.Serão destinados também 1 estande para a sala VIP, 1 

estande para a sala de descanso dos profissionais que irão trabalhar no evento e 1 estande 

para a secretaria do evento.

Para  as  consultas  médicas,  exames,  avaliações  nutricionais,  distribuição  de 

medicamentos e entrega de fichas de acesso aos serviços será designado 28 estandes que 

comportará 10 consultórios de ginecologia;  2 consultórios com  psicológicos;  2 estandes 

para avaliação nutricional, 6 estandes destinados a exames (glicemia, análise do fator RH e 

ABO e prevenção), 2  estandes para  verificação da pressão arterial; 2 estandes para as 

seções de fisioterapia com ênfase na área pélvica feminina, 2 estandes com distribuição de 

fichas  e  2  estande  para  a  distribuição  de  remédios,  contabilizando  um  total  de  42 

consultórios, que terão toda a infra estrutura necessária para a realização dos serviços de 

assistência médica, disponibilizados pela Gerência Executiva da Saúde. 

O quadro profissional do 1° Mulher Em Foco será distribuído da seguinte forma: 

serão  10  ginecologistas,  2  nutricionistas,  2  fisioterapeutas,  5  psicólogos,  3  assistentes 

sociais, 6 enfermeiras, 20 estudantes de enfermagem, 27 estudantes de serviço social, que 
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serão designadas a recepcionar o público em cada estande,  10 agentes de saúde para 

recepcioná-los  no  pavilhão,  4  pessoas  para  distribuição  de  fichas,  4  pessoas  para 

distribuição  de  remédios,  contabilizando  dessa  forma  123  pessoas.  O  número  de 

profissionais relativos aos estandes da gerência de saúde e prefeitura de Mossoró,  bem 

como os promocionais, compete aos seus respectivos proprietários.

Na oportunidade, haverá distribuição de fichas em um espaço especifico dentro 

do pavilhão, como já citado. Estas serão confeccionadas com números e especificarão a 

especialidade do serviço o qual o público irá usufruir. As discussões em grupo serão abertas 

sem restrição. As mesmas serão ministradas por profissionais relativos a área  de psicologia 

e assistência social. 

O evento terá sinalização interna, composto por placas de 40 x 20 cm que terão 

a função de orientar o público sobre a localização de cada serviço.

Para divulgar o evento será utilizado ainda, o backlight da Estação das Artes 

Elizeu  Ventania,  nesse  sentido,  será  produzida  uma lona  de  5  x  3  metros  de nigthday 

translúcida para colocar no painel.

O evento, por ser aberto ao público, tem entrada gratuita. No entanto, alguns de 

seus serviços como consultas e exame de prevenção terão o número limitado de pessoas 

assistidas.  Desse  modo  cada  consultório  ginecológico  terá  capacidade  de  atender  500 

mulheres,  os  serviços  de  avaliação  nutricional  e  exame  de  prevenção  atenderão  100 

mulheres, assistência psicológica terá capacidade para atender 50 mulheres e as seções de 

fisioterapia atenderá 50 pacientes.

A  equipe  de  profissionais  que  irão  trabalhar  no  1°Mulher  Em  Foco  será 

distribuída da seguinte forma: serão 10 ginecologistas, 2 nutricionistas, 2 fisioterapeutas, 5 

psicólogos,  5  assistentes  sociais,  6  enfermeiros,  20  estudantes  de  enfermagem,  30 

estudantes de serviço social e 10 agentes de saúde que juntos recepcionarão e orientarão o 

público  ,  4  pessoas  para  distribuição  de  fichas  e  4  para  a  distribuição  de  remédios, 

contabilizando dessa forma 88 pessoas. O número de profissionais relativos aos estandes 

promocionais ficará a cargo de seus respectivos proprietários.

A estrutura do evento comportará ainda 16 mesas e 32 cadeiras distribuídas em 

cada estande de consulta, e no anexo de espera em cada consultório serão dispostas 12 

cadeiras, totalizando 216.

Para cada grupo de discussão serão designadas  30 cadeiras,  contabilizando 

assim, 90 cadeiras.  A sala vip, sala de descanso e secretaria terá a disposição frigobares, e 

sofás para assegurar o conforto e comodidade dos que irão frequentá-la, dessa forma serão 

3 frigobares e 6 sofás, 2 em cada sala e ainda uma mesa e duas cadeira para a secretaria.
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O transporte dos materiais utilizados ficará a cargo da Gerência de Saúde que 

contratará  uma transportadora  para  levar  os equipamentos  necessários  e  retirá-los  logo 

após  o  término  do  mesmo.  O  transporte  de  alimentação,  brindes  e  profissionais 

pertencentes à equipe dos patrocinadores ficará a cargo destes.

A  atriz  global  Patrícia  Pilar  e  o  psiquiatra  Jairo  Bauer  receberão  os  seus 

respectivos cachês estipulados no contrato e terão todas as suas despesas pagas. 

A  verba  arrecada  dos  patrocinadores  será  destinada  para  o  pagamento  das 

despesas com Patrícia Pilar e Jairo Bauer.

A assessoria do evento ficará a cargo da equipe de assessores e profissionais 

de relações públicas da agência Agenda Mix que terão a função de cuidar da sua imagem, 

bem como receber a imprensa.

A Prefeitura Municipal  de Mossoró disponibilizará para o 1° Mulher Em Foco: 

seguranças; lixeiras dispostas dentro do pavilhão; banheiros públicos e 1 ambulância  para 

garantir  o  conforto  e  segurança  da  população   presente,  uma  equipe  de  auxiliares  de 

serviços gerais que será responsável pela limpeza do evento.

O suprimento de água e alimentação para os profissionais que trabalharão no 1° 

Primeiro Mulher em Foco será realizado pela Gerência de Saúde que disponibilizará toda 

infra-estrutura necessária para suprir as necessidades básicas de sua equipe.

A venda de comida realizada por autônimos será permitida desde que seja fora 

do pavilhão, e nos arredores da Estação das Artes e do Circo da Luz.

O fluxo de público está previsto para 3 mil mulheres entre as faixas etárias de 10 

à 49 anos, como já mencionado, com picos de fluxo maiores no decorrer da manhã de 9:00 

ás 10:00, e da tarde das 15:00 ás 17:00.

A programação do evento iniciará com a sua abertura no dia 06 de março de 

2010, ocorrendo às 8:00 horas da manhã com a presença da Prefeita Municipal de Mossoró 

Fátima Rosado. A partir das 8 horas e 30 minutos, serão realizadas as consultas e exames 

prosseguido até 16:00 horas.

As discussões em grupo, por sua vez, acontecerão simultaneamente das 9:00 às 

10:00 horas, das 12:00 às 13:00 horas,  das 15:00 às 16:00 horas, estes serão subdivididas 

por  assunto  e  faixa  etária.  Para  as  adolescentes  com  idade  de  10  a  18  anos  serão 

abordados temas como orientação sexual e DSTS; para mulheres de 19 a 28, os temas 

abordados  serão  violência  doméstica,  vida  profissional  e  relacionamentos;  para  a  faixa 

etária  de  29  a  49  anos  será  focados  assuntos  relacionados  à  violência  doméstica, 
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planejamento familiar, mulheres que amam demais, importância de se fazer a mamografia 

depois dos quarenta anos de idade e saúde da mulher no climatério (menopausa).

Ainda no sábado, dia 06 de março, no período das 9:00 às 16:00 horas serão 

realizadas  sessões  de tratamentos  de  beleza,  promovidas  pela  empresa de cosméticos 

Avon essas ações consiste em: higienização da pele e cortes de cabelo. A iniciativa, objetiva 

promover o ensinamento do cuidado com a pele e cabelo, o que contribuirá para melhora da 

auto-estima das mulheres.

 A partir das 16:00 horas, acontecerá a palestra com Jairo Bouer, e as 17 horas 

terá apresentação de música que incentivará a valorização da cultura com a banda local 

Radiola Clube.   .

E  no  domingo,  dia  07  de  Março,  último  dia  do  evento  prossegue-se  com a 

mesma programação, no entanto com 2 diferenciais, as 16:00 hs o evento contará com a 

presença da atriz Patrícia Pillar  que fará um relato sobre suas experiências de vida.Das 

16:40 às 17:00 acontecerá o encerramento com a coordenadora do programa de assistência 

integral de saúde da mulher  Vandja Lima  e com a  prefeita da cidade Fátima Rosado.Logo 

após o encerramento haverá show cultural com a banda Flor Mania.

3.6 Plano de mídia

Para  a  divulgação  do  1°  Mulher  Em  Foco,  será  planejada  uma  campanha 

publicitária  que será  veiculada  no período de 07 de fevereiro  a  07 de março de 2010, 

contabilizando, dessa forma, 28 dias antecedentes ao 1° Mulher Em Foco e 2 dias durante a 

realização  deste  para  lembrar  ao  público  do  seu  acontecimento.  Dessa  forma,  serão 

utilizados mídia eletrônica de massa como rádio e TV, e mídia impressa como outdoor, 

panfletos, cartazes e busdoor.

Informações Básicas

Cliente: 
Gerência Executiva da Saúde

Situação de mercado:
Com bases nos dados de pesquisa, o mercado encontra-se bastante favorável, 

tendo em vista que 52% das usuárias do sistema único de saúde entrevistadas, afirmaram 

não comparecer com freqüência ao ginecologista,  e 31% só consultam esse profissional 

quando sentem dor. Dessa maneira, estes dados confirmam, portanto, a falta de consciência 

e de informação por parte do público entrevistado. 
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Nesse sentido, há uma demanda que se encontra acessível para participar do 

evento, pois este será algo novo realizado em Mossoró, haja vista que o município sente-se 

a carência de ações voltadas para essa questão social.

Target:
 O público-alvo compreende as mulheres em idade fértil, com faixa etária entre 

10 e 49 anos, que precisam ser informadas sobre a importância dos cuidados com a saúde 

preventiva feminina.

Verba e período de veiculação: 
A verba está estimada em 53.360,00 reais  (Ver apêndice G), com veiculação 

para o período de um mês.

Objetivos:
a) Objetivos de marketing:

• Alcançar um público de 3 mil mulheres;

• Melhorar a imagem da Gerência Executiva de Saúde;

• Chamar a atenção do público para o evento;

• Divulgar o evento na cidade;

b) Objetivos de comunicação:

• Divulgar o evento 

• Mostrar para o público- alvo a importância de comparecer ao evento.

c) Objetivo de mídia:

• Alcançar freqüência satisfatória entre todos os públicos principalmente o seu 

target.

• Obter  cobertura  satisfatória  através  dos  meios  utilizados  proporcionando 

rapidez e eficácia.

d) Objetivos da campanha:

• Divulgar o evento 

• Informar o seu target e prospect sobre os benefícios do evento.

• Motivar o público a participar do evento.

Estratégias:
Mercado:
A campanha terá veiculação no mercado mossoroense.

Meios utilizados:
O mix  de  mídia  utilizado  será  outdoor,  cartaz,  panfleto,  busdoor,  patrocínio, 

spot , e VT. 
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A divulgação terá ações de marketing, que serão feitas por um grupo de agentes 

de saúde denominado  caravana da saúde,  estes terão a função de ir  até as  principais 

escolas da cidade convidar  as estudantes a participarem do evento, essa ação também 

contara com uma caminhada que terá a utilidade de convidar as mulheres a participarem do 

evento, bem como divulgá-lo para a população,  em ambas as ocasiões serão distribuídos 

panfletos e preservativos.

Outdoor

Um Outdoor é um meio publicitário exterior, em placas modulares, disposto em 

locais de grande visibilidade, como à beira de  rodovias ou nas empenas de edifícios nas 

cidades, cujo o tamanho é geralmente 8,8 x 2,9 M.

Serão feitas 15 lonas em policromia de material  lona Fort  em tamanho 8,8 x 

2,9m distribuídas em 15 placas de outdoor com exposição nos bairros da cidade onde está 

concentrado  o  target,  nesse  sentido serão  utilizados  as  seguintes  rotas: Rua  Felipe 

Camarão,  Av.  Rio  Branco/volta,  Leste-Oeste,  Leste-Oeste/volta,  Líder  veículos/subindo, 

Presidente Dutra, Complexo Viário/ida, West shopping/ida, saída para Areia Branca, saída 

para  Baraúna,  saída  para  Apodi,  saída para  Governador,  saída para  Natal,  saída  para 

Fortaleza, João Marcelino (em frente a escola Abel Coelho).

 Cada lona será exposta por duas bissemanas em cada placa, totalizando assim 

um período de 30 dias. O outdoor será confeccionado em lona, pois este oferece maior 

resistência  a  adversidades  naturais  como  chuva  e  sol,  além  de  possibilitar  uma  maior 

durabilidade em comparação a outros materiais, estando dessa forma, em consonância com 

o período da campanha.

Será confeccionada, também, uma lona de 5 x 3 metros de nithday translúcida 

para colocar na placa de outdoor da Estação das Artes e um banner de lona em estrutura de 

metalon com tamanho de 5 x 3,90 para ser colocado no palco do Circo da Luz. As duas 

peças serão dispostas durante os dias de evento. 

Cartaz 

É um tipo de meio que proporciona uma amplitude maior da mensagem, além de 

ter  sua  veiculação  quase  sem  custo.  As  campanha  terá  5.000  cartazes  impressos  em 

tamanho 60 x 40 cm 4 x4 cores coche liso 115g fotolito incluso, nos quais serão afixados em 

locais públicos de grande fluxo  e que abrangem o publico do evento, tais como: escolas, 

universidades e postos de saúde.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rodovia
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Panfleto/ Folder

Este será confeccionado em tamanho de 16 x 16 cm frente e verso 4 x 4 cores 

coche liso 115g fotolito incluso contendo todas as informações referentes ao evento como: 

local,  dia,  hora,  e  programação  da  campanha.  Serão  impressos  30.000  mil  panfletos, 

distribuídos em locais  públicos,  e nas  ações de marketing realizadas pela  Caravana da 

Saúde.

Spot 

Spot é um comercial de rádio falado com locução simples ou mista  com duas ou 

mais vozes, com ou sem efeitos sonoros como trilhas e background. O spot, por sua vez, é 

geralmente utilizado na publicidade quando há muita coisa a ser transmitida em uma só 

mensagem.

Na campanha publicitária, será produzido um spot com duração de 45 segundos 

que transmitirá  uma mensagem motivacional  e  informativa,  com a função de divulgar  o 

evento e incentivar as mulheres a participarem do mesmo.

 As  emissoras  de  rádio  onde  o  spot  será  veiculado,  serão  estas:  Rádio 

Resistência de Mossoró 93 FM nos programas exibidos de segunda a sexta, como: Manhã 

93,  FM 7 horas,  Show 93,  Só Sucesso,  Forrozão de Mossoró,  e A Noite é Nossa;  aos 

sábados os programas FM 7 horas, Show 93, Som das Praias, Conexão 93, 93 Graus e 

Embalos de Sábado; no Domingo nos programas Domingo Total, Super Tarde, As Melhores 

da  Semana  e  Modulando.  Na  Rádio  Santa  Clara Educativa  105  FM  os  spots  serão 

veiculados nos programas que irão ao ar de segunda a sexta-feira:  Sintonia Fina, Canal 

Aberto,  105  Light;  sábado  nos  programas:  Canal  105  e  105  Light;  no  Domingo  nos 

programas: 105 Paz e Bem. Na Rádio Abolição 95 FM de segunda a sexta nos programas: 

Bom dia Mossoró, Super Manhã 95, Jornal do meio dia, Tarde 95, Forró do Juvenal. Aos 

Sábado nos programas: Só Sucesso, Musical, Ritmos da Noite, Bombando com Dance e 

Musical 95. Na Rádio Difusora de Mossoró AM, de segunda á sábado em programas como: 

Programa J. Régis e Programa J. Belmont.

VT 

Constitui-se de um comercial para TV feito de sons, imagens, cores, texturas, e 

movimento.

Será produzido para a campanha um VT de 30 segundos para ser veiculado na 

TV Mossoró canal 7 e terá a mensagem de motivação e informação sobre o evento.
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Nesse sentido, O 1°Mulher Em Foco patrocinará alguns programas da emissora 

de canal aberto TV Mossoró que estão em consonância com  o público do evento: Coisa de 

Mulher, que é transmitido de segunda a sexta das 9:00 às 11:00 horas, programa voltado 

para o público feminino;  Espaço 7 programa de entretenimento, veiculado de segunda a 

sexta das 14:00 ás 17:30 horas; Mossoró Comunidade exibido das 17:30 às 18:30 programa 

que  reinvidica  os  direitos  do  cidadão  mossoroense  ,  e  o  Super  Tarde  TVM,   revista 

eletrônica de conteúdo variado , que vai ao ar aos sábados das 15:00 ás 18:00 horas. A 

compra de patrocínio permite que o 1° Mulher Em Foco tenha três inserções de VT  e o 

direito a um testemunhal em cada programa.

 No programa Coisa de Mulher, terá um quadro Mulher Em Foco no qual serão 

produzidas matérias jornalísticas com a função de agendar o público sobre o evento, serão 

produzidas  pela  assessoria  de  imprensa  e  seu  conteúdo  será  relacionado  ao  cotidiano 

feminino.  

Busdoor

 Serão confeccionados 20 adesivos com medidas variantes de 2,30 x 1,00 m e 

2,10 x 1,06 cm para serem afixados nas frotas de ônibus urbanos da cidade pertencentes as 

empresas Sideral, Ouro Branco, e Cidade do Sol, que compreendem os bairros Nova Vida, 

Liberdade I e II, Papoco, Vingt Rosado, Alto  de São Manoel, Centro, Abolição I e II, III e IV, 

Redenção, Santa Delmira, Doze Anos, Boa Vista, Aeroportos, Belo Horizonte.

Dessa forma, serão utilizados 2 ônibus da linha vingt rosado, 1 via delegacia e 

outro  via  CEFET,  3  Leste-Oeste,  3  Nova  Vida,  1  Juvenal  /micro,  2  Boa  Vista/micro,  1 

Circular A e 1 Circular B, 1 Doze Anos/micro, 3 Abolição/micro, 2 Belo Horizonte/micro, 1 

Santa Delmira/micro.

Patrocínio
O  1°  Mulher  Em  Foco  será  patrocinador  dos  programas  veiculados  na  TV 

Mossoró, tais como: Coisa de Mulher que é transmitido de segunda a sexta das 9:00 às 

11:00 horas, Espaço 7, veiculado de segunda a sexta das 14:00 ás 17:30 horas,  Mossoró 

Comunidade exibido das 17:30 as 18:30, e o Super Tarde TVM, que vai ao ar aos sábados 

das 15:00 ás 18:00 horas. 

O VT da campanha será veiculado em 3 blocos comerciais com 1 inserção em 

cada intervalo.  Também será  veiculado,  a cada programa,  um testemunhal  para  TV de 

caráter informativo.

Ações de marketing 
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São  métodos  comunicacionais  direcionados  para  o  público  consumidor  com 

vistas a conquistá-lo e fidelizá-lo bem como para divulgar o produto ou empresa.

A realização das ações de marketing serão executadas por um grupo de agentes 

de saúde que sairão nas escolas estaduais e municipais da cidade uma semana antes da 

realização do evento distribuindo panfletos e preservativo convidando o público-alvo para 

participar do 1° Mulher Em Foco. Será realizada, também, uma caminhada com faixas e 

carros de som no centro da cidade um dia antes do evento com distribuição de panfletos e 

preservativos com a intenção de fazer uma previa do que irá acontecer no evento.

Táticas:

TV
 A TV local  TV Mossoró,  com transmissão pelo  canal  7,  será usada para a 

divulgação do 1° Mulher Em Foco, pois, trata-se de uma emissora de canal aberto  que 

concentra sua audiência no público de interesse do evento.

Dentro da grade de programação da TV Mossoró existe programas que estão 

em consonância com o target do evento. Desse modo o mulher em foco irá patrocinar-los, 

os programas são: Coisa de Mulher  que é transmitido de segunda a sexta das 9:00 às 

11:00 horas, Espaço 7, veiculado de segunda a sexta das 14:00 ás 17:30 horas,  Mossoró 

Comunidade exibido das 17:30 as 18:30, e o Super Tarde TVM, que vai ao ar aos sábados 

das 15:00 ás 18:00 horas. A compra de patrocínio permite que o mulher em foco tenha três 

inserções  e o direito a um testemunhal em cada programa.

Rádio
O rádio constitui-se como um meio de comunicação popular, e será utilizado na 

campanha  por  possuir  apelo  local,  estimular  a  imaginação  dos  ouvintes,  ser  um  meio 

flexível,  podendo ainda,  ser escutado no carro, no celular,  no Mp3,  e no computador,  e 

devido a o seu formato que possui capacidade de atingir o público certo.

As emissoras de rádio utilizadas serão: 93 FM, 95 FM, 105 FM e a rádio difusora 

de Mossoró de amplitude modulada.

Outdoor
Possuem tamanho grande o que possibilita chamar a atenção do público e ainda 

reforça a mensagem que está sendo transmitida em meios eletrônicos como o rádio e tv.

Patrocínio 
O patrocínio vem se tornando uma modalidade de comunicação cada vez mais 

utilizada por quem quer atingir públicos específicos, este ira proporcionar a o Mulher Em 
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Foco memorização, aumentando, desse modo, as chances de atitudes positivas por parte 

do target. 

Busdoor
O Busdoor  é  caracterizado  como mídia  exterior,  visto  que a  adesivagem de 

ônibus  oferece  boa  visualização  e  possui  a  vantagem  de  circular  pela  cidade,  o  que 

abrange, dessa forma, o target e o prospect da campanha.

Panfleto
Os  panfletos  visam  apresentar  uma  circulação  rápida,  de  mão  em  mão, 

mimeografados ou fotocopiados, idéias, opiniões ou informações sobre diversos assuntos. 

Nesse  sentido,   será  utilizado  na  campanha  por  ser  um  meio de  divulgação  de  fácil 

manuseabilidade e com baixo custo, possuindo a  capacidade de atingir grandes públicos 

em pouco tempo.

Cartaz
A  campanha utilizará cartaz, por este constituí-se como um suporte considerado 

de baixo custo e, também, de grande visibilidade, visto que a comunicação interna entre as 

escolas, universidades e postos de saúde públicos ocorre por meio de murais.

Ações de marketing 
As  ações  serão  utilizadas  com  o  objetivo  de  atrair  o  público  –  alvo,  pois 

possibilitam chamar atenção do público e despertar o interesse para o que se pretende 

comunicar.

Flight - Serão utilizados flights lineares, pois, estes possibilitam uma veiculação 

prolongada e continua, no qual proporcionará uma maior memorização por parte do publico 

que se pretende atingir,  uma vez que a campanha terá veiculação de um mês com 20 

inserções diárias.

Dias
Mês Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo
1°semana X x x x X x x
2°semana X x x x X x X
3°semana X x x x X x X
4°semana X x x x X x X

Assinatura Visual Agenda Mix 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Meios_de_comunica%C3%A7%C3%A3o


75

3.7 Justificativa da marca Agenda Mix

Na criação de uma assinatura visual, deve-se levar em consideração a imagem que 

a empresa pretende comunicar.  Para isso, inúmeros fatores são de suma importância para 

mesma tais como: Tipologia, símbolo e cor, que devem estar adequadas a essência e a 

finalidade do produto ou serviço, para que este possa causar a memorização e o impacto 

desejado, dessa forma “esses elementos agem mais ou menos como as roupas e as formas 

de  as  pessoas  se  comportarem.  Devem  informar,  substancialmente,  à  primeira  vista. 

Estabelecer com quem vê um nível ideal de comunicação.”(STRUNCK,2007,p.57). Ou seja, 

ela funciona como a personalidade da empresa, traduzindo as suas pretensões.

De acordo com Farina (2006), a cor possui uma relação de autonomia com os 

demais  elementos  que  compõem  uma  identidade  visual,  pois  ela  comunica  e  informa 

independente  de tipos ou símbolos.  Diante  de tamanha importância,  foram utilizadas na 

criação da marca duas cores, são elas laranja e o branco. A cor laranja por ser alegre, e 

refletir  a  juventude  e  energia  e  o  branco  que  segundo  Farina  (2006)  não  pode  ser 

considerada uma cor, mas transmite sensações como a criatividade e estabilidade.

A  Agencia  Agenda  Mix  é  uma  empresa  que  fornece  serviço  de  Eventos  e 

Publicidade para clientes da cidade de Mossoró e região, agregando eventos culturais e 

sociais,  e criações de campanhas sociais,  culturais e mercadológicas.  Seu perfil  é jovial 

comandado por três gerentes executivas que comanda seus respectivos departamentos, 

sendo  eles:  Departamento  de  Marketing,  Departamento  Comercial,  Departamento  de 

comunicação.  Por  se tratar  de uma agencia  produtora de eventos e publicidade,  possui 

departamentos diferenciados que trabalham em parceria. Na parte de eventos se tem os 

setores  de atendimento,  marketing,  comercial,  comunicação,  assessoria  e  produção;  na 

parte de Publicidade a sua divisão comporta atendimento,  criação,  mídia e produção.  O 



76

departamento financeiro abrange os dois segmentos mas com faturamentos diferenciados 

para cada tipo de clientes.

Para a construção de sua assinatura visual, feita pelo departamento de criação 

da própria agência foram utilizados dois tipos de cor e fontes. As cores escolhidas traduzem 

os conceitos de versatilidade, jovialidade e dinamismo, características da agência.

Os tipos de fontes da assinatura visual são: de ashbury que compõe o nome 

agenda mix e foi modificado para se adequar aos propósitos de modernidade e dinamismo 

da mesma e a Univers Light Condendensed, usada na frase Publicidade e Eventos é uma 

fonte  que  representa  mais  estabilidade  e  seriedade.Unindo  assim   a  modernidade, 

jovialidade,  dinamismo,  seriedade  e estabilidade  formando a imagem de uma empresa 

criativa, dinâmica, seria, profissional e que trabalha com dedicação para obter o sucesso de 

seus clientes.
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Marca em positivo e negativo 
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Papelaria da Agencia Agenda Mix 

Papel timbrado 30 x 22 cm

          

Etiqueta para CD 13 x13 cm
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Pasta 32 x 23 cm

Cartão envelope 26 x 14 cm 
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Bloquinhos 15 x 10 cm 

 Canetas 
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Cartão de visita 9 x 5 cm 

Crachá 9,5 x 6,5 cm  
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Assinatura Visual Mulher Em Foco 

3.8 Justificativa da marca do evento Mulher Em Foco 

Na confecção de uma assinatura visual,  é essencial  levar em consideração o 

que deve ser comunicado por meio desta.

Neste contexto, a assinatura do 1° Mulher em Foco terá a função de transmitir a 

feminilidade da mulher que será expressa em cores, tipologia e símbolo.

Dessa  forma,  a  cor,  em  suas  mais  variadas  gradações,  possui  significados 

culturais,  psicológicos  e  sociológicos,  ou  seja,  são  denotações  específicas  que  são 

propagadas de acordo com a intenção do que se quer comunicar, nesse sentido, ela “exerce 

uma ação tríplice: a de impressionar, a de expressar e a de construir” (FARINA, 2006, p.13).

De acordo com Farina (2006), o significado psicológico da cor roxa, empregada 

na  assinatura  visual  do  1°  Mulher  Em  Foco,  está  associado  à  delicadeza,  sutileza, 



84

suavidade,  grandeza,  e  calma.  Tais  atribuições  refletem  características  culturalmente 

relacionadas às mulheres. 

 A  flor,  que é  utilizada  como um símbolo  na assinatura  visual,  representa  o 

elemento rosa, que, por sua vez, possui significados distintos em várias culturas e regiões 

do mundo. Dessa maneira, de acordo com a tradição alquimista, a flor expressa o feminino e 

o órgão sexual  da mulher,  enquanto  que na idade média a rosa passou a simbolizar  a 

pureza  e  a  Virgem  Maria.  Diante  do  exposto,  pode-se  considerar  que  a  flor  estar 

extremamente relacionada ao universo feminino, concebendo-se, assim, o conceito que a 

assinatura visual pretende transmitir, no qual se concentra na delicadeza e feminilidade da 

mulher.

Na construção das peças publicitárias, foi empregada a tipologia Deco Tech TL. 

Trata-se de uma família tipográfica de fácil visualização, esta, por sua vez, encontra-se em 

consonância com a proposta da assinatura visual.
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Marca em positivo e negativo 

3.9 Criação

Tema e conceito da campanha:

Tema – Prevenção

Conceito-  Na  campanha  publicitária  do  evento  1°  Mulher  Em  Foco,  será  abordado  o 

conceito de saúde da mulher com ênfase na prevenção feminina. 
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Titulo - Prevenção: O que você faz a respeito?

Textos 

Cliente – Gerência de Saúde                    

Peça – Roteiro de VT45”

Tema/ Conceito – Prevenção: O que você faz a respeito?/ Saúde da Mulher

Tipo- Cartelado sem Locução

Voz – Feminina com imposição motivacional

Trilha – [Instrumental] Suddley I See

VÍDEO CARACTERES

Cartela 1 – Plano de fundo.

Cartela 2- 

Take1  -  Jogo  de  imagens  com  uma 
mulher fazendo o auto-exame de mama.

Take2  -  Jogo  de  imagens  com  uma 
menina segurando uma camisinha.

Take3  -  Jogo  de  imagens  com  uma 
menina fazendo exercícios na bola.

Cartela 3 – Plano de fundo.

Cartela  4  – Jogo  de  imagens  com 
logomarca do evento.

Prevenção: O que você faz a respeito?

Ela faz o auto- exame de mama

Ela usa camisinha

Ela cuida do seu corpo

E você? 

1° Mulher Em Foco

Assistência médica;

Distribuição de medicamentos; Avaliação 
física e nutricional;

E um espaço voltado para o cuidado com 
a sua saúde.
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Cartela 5 – Jogo de imagens com fotos de 
várias mulheres.

Cartela 6- Assinatura

Jogo de imagens com mulheres unidas e 
rindo.

Cartela 7- Patrocínio (LOGO) 

Cartela 8- Apoio (LOGO) 

Cartela 9- Realização (LOGO)

Previna-se

Toque-se 

Mulher de atitude se cuida!

1° Mulher Em Foco

Dias: 06 e 07 de março

Local: Estação das Artes

Avon, Sempre Livre, Seda, Petrobras.

Edmilson Serigrafia, Studio A, Studio 
Chaplin.

Prefeitura de Mossoró

Secretaria de Saúde



89

Cliente – Gerência de Saúde                       

Peça – Roteiro de SPOT 45”

Tema/ Conceito – Prevenção: O que você faz a respeito?/ Saúde da Mulher

Voz – Feminina com imposição motivacional

Trilha – [Instrumental] Suddley I See

EDIÇÃO ÁUDIO

Trilha1 – Trilha de abertura 

BG

Trilha 2

BG

Trilha 2

BG

Trilha 2

BG

Trilha 2

BG

Trilha 3

BG

LOC 1- 

Voz1 - Prevenção: O que você faz a 
respeito?

LOC 2- 

Voz 2- Eu faço o auto-exame de mama

LOC 3- 

Voz 3- Eu uso camisinha

LOC 4-

Voz 4- Eu cuido do meu do corpo

LOC 5-

Todas as vozes – E você?

LOC 6-
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Trilha 3

BG

Trilha 4

BG

Trilha5 – Trilha de encerramento

[Trilha vai a BG e corta]

Voz 1- 1° Mulher Em Foco

Assistência médica;

Distribuirão de medicamentos; Avaliação 
física e nutricional;

E um espaço voltado para o cuidado com 
a sua saúde.

LOC7-

Voz 1- Previna-se

            Toque-se 

LOC8-

Voz 1- Mulher de atitude se cuida!

           1° Mulher Em Foco

           Dias 06 e 07 de março, na

           Estação das Artes

            Patrocínio- Avon, Sempre Livre, 
Seda, Petrobras.

             Apoio - Edmilson Serigrafia, 
Studio A e Studio Chaplin.

 Realização  –  Prefeitura  de  Mossoró, 
Secretaria de Saúde.
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Cliente: Gerência Executiva de Saúde 

Produto: Testemunhal 

Duração: 60”

Tema/Conceito - Prevenção: O que você faz a respeito?/ Saúde da Mulher

Voz – Imposição alegre e motivacional 

Prevenção: O que você faz a respeito?

No mês da mulher,  a Prefeitura de Mossoró em parceria  com a Gerência  Executiva  de 

Saúde,

Convida todas as mulheres para participarem do 1° Mulher Em Foco.

São consultas, exames, distribuição de medicamentos, avaliação física e nutricional, e um 

espaço voltado para o cuidado da sua saúde.

Será nos dias 06 e 07 de março, a partir das 8 horas da manhã, na Estação das Artes.

O evento  contará  com a presença do médico  e  sexólogo  Jairo  Bauer  e  a  participação 

especial da atriz global Patrícia Pillar.

O que você está esperando? Participe!

1°Mulher Em Foco 

Realização:

Prefeitura Municipal De Mossoró

Gerência Executiva de Saúde

Consultoria:

Agenda Mix – Publicidade e Eventos 

Maiores informações, ligue:

3315-1625 ou 3314-8855
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Outdoor

Prevenção: O que você faz a respeito?

Mulher de atitude se cuida.

Logo do Mulher Em Foco

Dias 06 e 07 de março, das 8:00h às 18:00h

Local: Estação das Artes

Panfleto

Frente:Prevenção: O que você faz a respeito?

Mulher de atitude se cuida.

Logo do Mulher Em Foco

Dias 06 e 07 de março, das 8:00h às 18:00h

Local: Estação das Artes

Verso: Programação

Sábado

08:00h- Abertura com a Prefeita Municipal de Mossoró Fátima Rosado

08h:30min - Início da realização de consultas e exames

09:00h às 16:00h -  Espaço Beleza Avon

09:00h às 10:00h - Grupos de Discussão

12:00h às 13:00h - Grupos de Discussão

14:00h às 15:00h-  Grupos de Discussão

16:00h - Palestra com Médico e Sexólogo Jairo Bouer

17:00h - Show Cultural com Radiola Club 
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Domingo

08:00h - Início da realização de consultas e exames

09:00h às 16:00h - Espaço de Beleza Avon

09:00h às 10:00h-  Grupos de Discussão

12:00h às 13:00h- Grupos de Discussão

14:00h ás 15:00h- Grupos de Discussão

16:00h- Palestra com Patrícia Pilar

16h:40min-  Encerramento  com a Coordenadora  do Programa de Assistência  Integral  da 
Saúde da Mulher Vandja Lima e a Prefeita Municipal de Mossoró Fátima Rosado

17:00h- Show Cultural com Flor Mania     

Cartaz

Prevenção: O que você faz a respeito?

Mulher de atitude se cuida.

Logo do Mulher Em Foco

Dias 06 e 07 de março

Das 8:00h às 18:00

Estação das Artes
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Domingo

08:00h - Início da realização de consultas e exames

09:00h às 16:00h - Espaço de Beleza Avon

09:00h às 10:00h-  Grupos de Discussão

12:00h às 13:00h- Grupos de Discussão

14:00h ás 15:00h- Grupos de Discussão

16:00h- Palestra com Patrícia Pilar

16h:40min-  Encerramento  com a Coordenadora  do Programa de Assistência  Integral  da 
Saúde da Mulher Vandja Lima e a Prefeita Municipal de Mossoró Fátima Rosado

17:00h- Show Cultural com Flor Mania     

Cor-  A  comunicação  desenvolvida  para  a  campanha  utilizará  a  cor  roxa  que  reflete 

características que traduzem feminilidade, como sutileza, delicadeza e suavidade.

Tipologia-  Na confecção das peças, foram utilizadas a família tipográfica Deco Tech. A 

fonte possui fácil visualização, visto que se encontra em consonância com a proposta da 

assinatura visual. Os textos complementares das peças foram elaborados com a tipologia 

Univers Condensed Negrito,  Univers condensed Médio.
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Peças- 

Outdoor 8,7 x 2,9 m
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Busdoor 2,30 x 1, 0 m ou 2,10 x 1,06 m
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Cartaz 60 x 40 cm 

Panfleto 
frente  e 
verso 16 x 
16 cm 
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Peças para o os dias do evento 
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Banner 5 x 3,90 m 

Placa 5 x 3 m 

Caneta
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Faixas 
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Camisa 

Fichas 7 x 5 cm 
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Placas de sinalização 70 x 30 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Programa Saúde da Família como uma estratégia de promoção a saúde, nos 

permite questionar a efetivação das práticas de saúde no município e mais especificamente 

a saúde da mulher,  tendo em vista que o PSF é prestado como estratégia que poderá 

possibilitar à superação de práticas de assistência a saúde dos modelos tradicionais.

Diante dessa realidade, a Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher vem 

priorizando o atendimento 

Foi constatado por meio de pesquisa que a maioria das mulheres mossoroensses 

não comparece com freqüência ao ginecologista, não possuem o hábito de fazer o auto-

exame de mama e ainda negligencia a importância do uso do preservativo como o único 

recurso capaz de evitar  o contágio  de doenças sexualmente  transmissíveis.  Percebe-se 

dessa forma a falta de informação que esse público possui, e a urgência de se encontrar 

uma alternativa eficaz que promova um trabalho de conscientização.   

Nesse sentido o evento proposto mostrou-se como uma alternativa que possui 

qualidades específicas como notoriedade, capacidade de atrair a atenção do público, bem 

como de  proporcionar  um contato  mais  próximo  deste,  possibilitando  a  transmissão  de 

informação da saúde preventiva que o 1° Mulher Em Foco precisa propagar.

Constatamos também que há um interesse por parte da Gerência de saúde em 

efetivar essas práticas e em proporcionar as usuárias do sistema único de saúde  possuir 

conhecimento  sobre  suas  práticas  e  políticas  possibilitando  dessa  forma  um  maior 

conhecimento à sociedade dos seus direitos, bem como os seus deveres.

O projeto Mulher Em Foco baseando-se em seus resultados posteriores pretende 

ter outras edições, haja vista que a Gerência Executiva da Saúde procura por meio deste 

atingir  metas  que  se  baseiam  na  melhoria  de  sua  imagem  perante  o  público,  firmar 

compromisso com a sociedade através da promoção da cidadania, proporcionando desse 

modo a socialização entre as mulheres que participam do evento.
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Apêndice A

Cronograma do Evento 1° Mulher Em Foco  

                                                          Agenda Mix Eventos 

Data                                   Descrição Tempo 

30/03/09 

Segunda – feira 

Atendimento a Gerência Executiva de Saúde pelo 
profissional de atendimento da agencia Agenda Mix Um dia 
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31/03/09 

Terça – feira 

Entrega do Briefing pelo atendimento ao 
departamento de Marketing, Comunicação e 
Consultoria da agencia Agenda Mix 

Um dia 

01/04/09

Quarta – feira 

Inicio da elaboração do projeto Mulher Em Foco 
pelo departamento de Marketing, Comunicação e 
Consultoria da agencia Agenda Mix e inicio da 
prospecção de orçamentos pelo departamentos 
comercial da agencia.Inicio da elaboração da 
pesquisa para aplicar junto ao publico do evento.

Um dia para o 
inicio 

06,13, 20, 27, 

do 04;  

04, 11 18, 25 

do 05; 
01,08,15,22,29, do 
06;

06,13,20,27 do 07;

03,10,17 do 08.

Visitas semanais pelo profissional de atendimento 
da agencia Agenda Mix mostrando para o cliente o 
desenrolar do projeto e prospectando novas 
informações. Sempre após essas visitas foram feitas 
reuniões com a equipe de Marketing, Comunicação 
e Consultoria, para passar as modificações e 
informações do ciente.

Quatro 
messes e 
dezesseis 
dias  

17/08/09 

Segunda – feira  

Termino da elaboração do projeto e do fechamento 
de orçamentos. Com os dados da pesquisa 
tabulados onde a mesma foi aplicada dias 26/27 e 
28 de junho de 2009

Quatro meses 
e dezesseis 
dias do inicio 
ao termino da 
elaboração do 
projeto  

18/ 08/09 

Terça – ferira 
19/08/09 

Quarta- feira 

Preparação para apresentação do projeto completo 
ao cliente a Gerência Executiva de Saúde Dois dias 

20/08/09

Quinta – feira 

Apresentação do projeto completo do cliente e 
aprovação por parte do mesmo Um dia 

24/08/09 

Terça- feira a 
24/11/09 

Quarta – feira 

Prospecção e fechamento de patrocinadores e 
apoiadores pelo departamento comercial da agência 
Agenda Mix.

Quatro meses 

25/08/09 

Terça- feira a 

Fechamento de contratos dos convidados dos 
shows, do pavilhão e sua estrutura, do Circo da Luz 
e de equipamentos.

Um mês e 
vinte e três  
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23/10/09 

Sexta- feira  

Reservas de transporte e hospedagens para os 
convidados e de hospedagens para os profissionais 
do Circo da Luz. 

03/11/09 

Terça – feira a 

23/12/09 

Quarta- Feira  

Elaboração de estratégias de comunicação e 
assessoria pelo departamento Comunicação e 
assessoria e da agencia Agenda Mix. 

Um mês e 

quinze dias 

Toda segunda  

Reunião com a Secretaria de Saúde Graça Alves 
com Vandja Lima e a equipe da Gerência 
responsável por trabalhar no projeto junto com a 
equipe Agenda Mix. As reuniões serão feitas para 
acompanhamento do projeto e troca de informação 
a parceria contará também com o contato diário 
entre as duas partes para possíveis eventualidades. 

Nove meses 

22/02/10 

Segunda –feira a 
04/03/10 

Quarta – feira 

Montagem do pavilhão para a realização de 
consultas, exames, serviços, ações promocionais 
etc, pela Secretaria Executiva de Saúde Prefeitura 
Municipal de Mossoró e patrocinadores e colocação 
da lona de outdoor no outdoor da Estação.

Dez dias 

02/03/10 

Terça – feira a 

05/04/10 

Sexta- feira  

Montagens dos matérias usados pela Gerência 
Executiva de Saúde e pelos patrocinadores para as 
suas ações nos dias do evento. 

Montagem do Circo da Luz e colocação do banner 
no palco do circo.

Quatro dias

05/04/10 

Sexta – feira  

Caminhada para motivar e convidar as mulheres 
mossoroense a participara do evento. 

Um dia

06/04/10 Sábado a 
07/04/10 Domingo Realização do evento Mulher Em Foco Dois dias 

08/04/10 Segunda 

Retirada dos matérias da Gerência , da Prefeitura e 
dos patrocinadores.Retirada do banner do palco 
retirada da lona colocada no outdoor da Estação e 
do Circo da Luz.

Um dia 

09/04/10 

Terça- feira a

13/04/10 Sábado

Retirada do pavilhão Quatro dias 
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Agenda Mix Comunicação e Assessoria 

Data                                  Descrição Tempo

01/12/09 

Terça- feira  a

12/04/10 

Sexta- feira 

Assessoria da agencia Agência Mix trabalhará 
ativamente para prospectar jornalista, publicar 
matérias, notas jornalísticas, fazer o agendamento 
do evento, marcar entrevistas em especial com os 
convidados a atriz global Patrícia Pilar que fará uma 
palestra de 40 segundos dia 06/04 e o sexólogo 
Jairo Bauer que também fará de 40” segundos no 
dia 07/04/10. Além de cuidar de toda recepção dos 
mesmos.

Quatro meses 
e treze dias 

Agenda Mix Publicidade

Data Descrição Tempo 

04/01/10 

Segunda – feira 

Atendimento feito a Gerência Executiva de Saúde 
pelo profissional de atendimento da agencia Agenda 
mix  

Um dia 

05/01/10 

Terça – feira 

Entrega do briefing pelo atendimento ao 
departamento de criação Um dia 

05/01/10 

Terça – Feira a 
15/01/10 

Sexta- feira 

Criação da marca e da campanha do1° Mulher Em 
Foco pelo departamento de criação da agencia 
Agenda Mix 

Dez dias 
Semana 

18/01/10 

Segunda – feira 

Apresentação da campanha ao cliente pelo 
atendimento da Agenda Mix Um dia 

18/01/10 

Terça- feira a 
20/01/10 

Quarta- feira 

Aprovação ou modificações a serem feitas pelo 
departamento da agencia Agenda Mix. Em caso de 
modificações essas serão feitas  

Três dias  
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21/01/10 

Quinta- feira 
Reunião com o atendimento e a dupla de criação Um dia 

21/01/10 

Quinta – feira 
Aprovação da campanha pelo cliente Um dia 

22/01/10 a 

Sexta- feira

03/01/10 

Quarta- feira  

Produção da campanha pelo departamento de 
produção da Agenda Mix Treze dias 

04/01/10 

Quinta – feira a 
05/01/10 

Sexta- feira 

Distribuição da campanha pelo departamento de 
mídia da Agenda Mix Dois dias 

06/02/10 

Sábado a

07/03/10 Domingo 

Veiculação do Spot e VT nos veículos TV e Rádio e 
nos suportes Outdoor, murais e busdoor Trinta dias 

08/03/10 Segunda 
a 09/03/10 Terça- 
feira  

Retirada da campanha de todos Um dia 

Os prazos podem ter variações de dois dias para mais ou para menos o importante é 

que todas as metas sejam cumpridas.

Atenciosamente,

Ednayana Azevedo 

Agenda Mix 

Gerente de Marketing 
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agendamix@hotmail.com

Tel/Fax: (84) 3314-5093

Mossoró, 13 de agosto de 2009

Apêndice B 

À Gerencia Executiva de Saúde, 

O  orçamento  do  Evento  Mulher  Em  Foco  incluindo  consultoria,  criação  e 

produção de campanha, cachê dos convidados,  estrutura do pavilhão,  aluguel  de som e 

produção de peças para o evento.

Orçamento

Agenda Mix Eventos 

mailto:agendamix@hotmail.com


111

Consultoria Evento Mulher 
Em foco 

50.000,00

Valor total 50.000,00

Agenda Mix Publicidade 

Atendimento 1.000,00

Criação da Marca Mulher 
Em Foco 

300,00

Criação da Campanha 
Prevenção: O que você faz 
a respeito?

3.000,00

Valor total 4.300,00

Produção dos materiais impressos da campanha

Quantidade                            Descrição Unitário Total 

5.0000 Cartaz 40 x 60 cm papel cochê brilhoso  0,46 2.300,00

30.000 Panfleto 16 x 16 cm papel cochê brilhoso     0,53 1.590,00

15 Lona de outdoor em policromia 8,70 x 2,90 m  500,00 7.500,00

20 Busdoor 2,10 x 1, 06 m   100,00 2.000,00

Valor total 13.390,00 

Produção de áudio da campanha

Quantidade Descrição Unitário Total 

1 Spot 45” 100,00 100,00

4 Vozes 50,00 200,00

Valor total 300,00 

Produção de VT da campanha
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Quantidade Descrição Unitário Total 

1 VT 45” Apoio 
Studio A

Apoio 
Studio A 

5 Fotos profissionais Apoio 
Studio 
Chaplim 

Apoio 
Studio 
Chaplim 

5 Modelos para a campanha 500,00 2.500,00

Valor total 2.500,00

Produção das peças para a caminhada dia 05.04.10 

Quantidade Descrição Unitário Total

3 Faixas em tecido branco 3,5 x 0,70cm 35,00 105,00

1 Carro de som 12 minutos 100,00 100,00

Valor total 205,00

Produção de peças para profissionais da Gerência e da Prefeitura que 
trabalharão nos dias do Evento

Quantidade Descrição Unitário Total 

   154 Camisas brancas em tamanhos P,M e G 13,00 2.002,00

   500 Canetas de metal 1,50 750,00

Valor total 2.752,00

Produção da peças para os dias do evento

Quantidade Descrição Unitário Total 

1 Banner lona com estrutura de metal 5,00 x 3,90 m 1.700,00 1.700,00

1 Lona translúcida night day 5 x 3 m 750,00 750,00

Valor total 2.450,00
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Veiculação dos materiais impressos da campanha 

Quantidade Descrição Unitário Total 

15 Veiculação em placas de outdoor 9 x 3m cada 
locação duas bissemana

360,00 5.400,00

20 Veiculação em busdoor mensal 310,00 6.200,00

Valor total 11.600,00

Veiculação do spot da campanha

Quantidade Descrição Unitário Total 

20 inserções diárias Spot 45”  Radio Resistência de Mossoró 
93 FM 

24,30 14.580,00

20 inserções diárias Spot 45” Abolição 95  FM 16,20 9.720,00

10 inserções diárias Spot 45”  Difusora   FM 13.50 4.050,00

16 inserções diárias Spot 45”  Santa Clara  FM 13.50 6.750,00

Valor total 35.100,00

Patrocínio Programas da TV Mossoró

Quantidade Descrição Unitário Total 

1

Patrocínio  programa  Coisa  de  Mulher  com 
Jaciara veiculado na TV Mossoró de 9:00h as 
11:00h  da  manhã  de  segunda  a  sexta.  O 
patrocínio  será  de  30  dias,  contendo  3 
inserções diárias do VT de 45”  e uma  inserção 
do  testemunhal  de  60”  ambos  da  campanha 
feita para divulgar o evento.

E a criação de um quadro toda quarta durante 
um mês.

Patrocínio 

2.000,00

Quadro 

600,00

2.600,00

1 

Patrocínio programa Espaço 7  veiculado na TV 
Mossoró  de  14:00h  as  17:30h  da  tarde  de 
segunda a sexta. O patrocínio será de 30 dias, 
contendo 3 inserções diárias do VT de 45”  e 
uma  inserção do testemunhal de 60” ambos da 
campanha feita para divulgar o evento.

1.600,00 1.600,00
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1

Patrocínio programa Mossoró Comunidade com 
Gilson  Cardoso  veiculado  na  TV Mossoró  de 
17:30h as 18:30h da tarde de segunda a sexta. 
O  patrocínio  será  de  30  dias,  contendo  3 
inserções diárias do VT de 45”  e uma  inserção 
do  testemunhal  de  60”  ambos  da  campanha 
feita para divulgar o evento.

2.000,00 2.000,00

15 
inserções 

Programa Super Tarde com Pé Quente na TV 
Mossoró todo sábado das 15:00h as 18:00h. 
Sendo três inserções por sábado. 30,00 450,00

Valor total 6.650,00

Investimentos com convidados

Quantidade Descrição Unitário Total 

1

Palestra de 40 segundos com a atriz global 
Patrícia Pillar dia 07.04.10 incluindo cachê, 
despesas com transportes, alimentação e 
hospedagens 

20.000,00 20.000,00

        1 

Palestra de 40 segundos com o sexólogo Jairo 
Bauer dia 06.07.10 incluindo cachê, despesas 
com transportes, alimentação e hospedagens 15.000,00 15.000,00

Valor total 35.000,00

Observação: o valor arrecadado dos patrocinadores será destinados a cobrir parte desse 
investimento 

Investimento com os profissionais do Circo da Luz

Quantidade Descrição Unidade Total 

         5 
profissionais 

Alimentação  e  hospedagem  para  cinco 
profissionais do Circo da Luz durante seis dias.

480,00 2.400,00

Valor total 2.400,00

Investimentos com shows de bandas locais e estrutura de som
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Quantidade                                    Descrição Unidade Total 

          1  Locação  estrutura  de  Som  com  caixas, 
microfones equipamentos dias 06 e 07.08.10

  

1.500,00 1.500,00

          

          1

Show com a Banda Radiola Clude de 2 horas 
dia 06.07.08 

2.000,00 2.000,00

          1 Show com a Banda Flor Mania de 2 Horas 2.000,00 2.000,00

Valor total 5.500,00

 

Investimento com estrutura de pavilhão

Quantidade Descrição Unidade Total 

      

         1 

Um pavilhão  climatizado com 42 estandes 
em  estrutura  de  TS,  alumínio,  piso  em 
madeira  e  carpete  cobertura  de  telha  de 
alumínio.Com 383 metros de comprimento 
13 largura na  frente e 11 largura de fundo. 
Contendo no pacote cadeiras, sofá, frigobar. 

120.000,00 120.000,00

Valor total 120.000

Investimentos totais

Item R$

Consultoria Agenda Mix 50.000,00

Publicidade Agenda Mix 4.300,00

Produção de materiais impressos da 
campanha 

13.390,00

Produção de áudio da campanha 300,00

Produção de VT da Campanha 2.500,00

Produção das peças para caminhada dia 
05.04.10

205,00
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Produção de peças para os dias do 
evento 

2.450,00

Veiculação dos materiais impressos da 
campanha 

11.600,00

Veiculação de spot da campanha 35.100,00

Patrocínio Programas TV Mossoró 6.650,00

Investimentos Com convidados 35.000,00

Investimento com os profissionais do 
Circo da Luz

2.400,00

Investimentos com shows de bandas 
locais e estrutura de som

5.500,00

Investimento com estrutura de pavilhão              120.000,
00

Valor Total 289.395,00

OBS:  Os investimentos  com transporte  de  materiais  necessários  para  a  realização  dos 
atendimentos bem como alimentação, transporte dos profissionais disponibilizados para o 
evento pela da Gerência Executiva de Saúde, da Prefeitura Municipal de Mossoró e dos 
patrocinadores ficara a cargo destes.

 Sem mais para o momento, desde já fico á disposição para mais 
esclarecimentos sobre o orçamento citado.

Atenciosamente,

Jane Diógenes 

Agenda Mix 

Gerente Comercial 
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agendamix@hotmail.com 

(84) 3314-8855

Mossoró, 13 de agosto de 2009.

Apêndice C

QUESTIONÁRIO

Idade ______________

1) Você vai com freqüência ao ginecologista?
A. (   ) sim
B. (   ) não
C. (   ) as vezes

2) Com que frequência você vai ao ginecologista?
A. (   ) a cada seis meses
B. (   ) uma vez por ano
C. (   ) de dois em dois anos
D. (   )  de dois anos em diante 

3) Quais os motivos pelos quais você vai ao ginecologista?
A. (   ) quando sente dor
B. (   ) exame de rotina
C. (   ) gravidez
D. (   ) outros

4) Você considera a ida ao ginecologista importante?
A. (   ) sim
B. (   ) não

5) Você usa preservativo?
A. (   ) sim
B. (   ) não
C. (   ) as vezes

Caso a resposta seja não. Qual a razão de não usar preservativo?

mailto:agendamix@hotmail.com
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A. (   ) não gosto.
B. (   ) não sei usar.
C. (   ) não acho importante.
D. (   ) acho caro. 
E. (   ) outros

6) Você faz auto - exame de mama?
A. (   ) sim
B. (   ) não
C. (   ) as vezes

7) Como você se informa sobre as políticas públicas de saúde?
A. (   ) meios de comunicação
B. (   ) vizinhos
C. (   ) agente de saúde
D. (   ) outros
8) Você considera os órgãos de saúde pública eficiente?
A. (   ) sim
B. (   ) não
C. (   ) as vezes

9) Você é bem atendido nos postos de saúde e hospitais públicos?
A. (   ) sim
B. (   ) não
C. (   ) as vezes

10) Você  conhece  o  PAISM  -  Programa  de  Assistência  Integral  de  Saúde  da 
Mulher?

A. (   ) sim
B. (   ) não 
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Apêndice D

Gráficos da Pesquisa
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Apêndice E





Apêndice F 

Tabela de Ocupação 

Número                              Estande Tamanho Cor

1º Distribuição de fichas 4 x 3 m Roxo 

2° Distribuição de fichas 4 x 3 m Roxo 

3° Consultório Ginecológico 11 x 4 m Rosa 

4° Consultório Ginecológico 11 x 4 m Rosa

5° Consultório Ginecológico 11 x 4 m Rosa

6º Consultório Ginecológico 11 x 4 m Rosa

7º Consultório Ginecológico 11 x 4 m Rosa

8° Consultório Ginecológico 11 x 4 m Rosa

9° Consultório Ginecológico 11 x 4 m Rosa

10° Consultório Ginecológico 11 x 4 m Rosa

11° Consultório Ginecológico 11 x 4 m Rosa

12° Consultório Ginecológico 11 x 4 m Rosa

A Seda 8 x 3 m Verde 

B Avon 8 x 3 m Verde 

13° Avaliação Nutricional 8 x 3 m Laranja 

14° Avaliação Nutricional 8 x 3 m Laranja 

15° Avaliação Psicológica 8 x 3 m Amarelo 

16° Avaliação Psicológica 8 x 3 m Amarelo 

17° Sala Vip 8 x 3 m Ver.claro

18° Sala de descanso 12 x 4 m Ver.claro 

19° Secretaria 5 x 4 m Ver.claro

20° Gerência de Saúde 6 x 4 m Azul esc.

21° Gerência de Saúde 6 x 4 m Azul esc.

22° Prefeitura de Mossoró 6 x 4 m Azul clar

23° Exames 8 x 3 m Salmon

24° Exames 8 x 3 m Salmon



25° Exames 8 x 3 m Salmon

26° Exames 8 x 3 m Salmon

27° Exames 8 x 3 m Salmon

28° Exames 8 x 3 m Salmon

C Facene 8 x 3 m Verde 

29° Verificação de Pressão 8 x 3 m Vermelho

30° Verificação de pressão 8 x 3 m Vermelho

D Sempre Livre 8 x 3 m Verde

E Petrobras 8 x 3 m Verde 

31° Fisioterapia 11 x 4m Pink

32° Fisioterapia 11 x 4 m Pink

33° Grupos de discussão 16 x 4 m Lilás 

34° Grupos de discussão 16 x 4 m Lilás 

35° Grupos de discussão 16 x 4 m Lilás 

36° Distribuição de remédios 5 x 4 m Marron

37° Distribuição de remédios 5 x 4 m Marron
























