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NA  RESPONSA:
SOB MINHA PRÓPRIA INFLUÊNCIA!

CAMPANHA   2  

GUIA DE CAMPANHA



CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO

Todos nós temos o poder de mudar o mundo.

Todo dia, milhões de pessoas, em todo o mundo, estão 
fazendo a diferença nas suas escolas e comunidades por 

meio de campanhas de conscientização.

Agora é sua vez!

      O PASSO A PASSO DE UMA CAMPANHA                        

Existem várias formas de desenvolver uma campanha de conscientização na 
sua escola e comunidade.

O objetivo desse guia é inspirar você para criar uma campanha com seus 
amigos, e orientá-los no processo de:

    especializar-se no seu tema
    criar a partir de sua mensagem estratégica
    desenvolver peças de campanha
    planejar sua divulgação

Esta é sua chance de fazer parte da mudança!
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   ESPECIALIZE-SE NO SEU TEMA

O primeiro passo é você pesquisar o máximo de informações possíveis sobre 
a temática a ser trabalhada. O conhecimento é crucial para o sucesso de sua 
campanha.

“ NA RESPONSA: SOB MINHA PRÓPRIA INFLUÊNCIA ” trata-se de uma 
campanha de prevenção do uso de álcool por menores de 18 anos. 

Tem uma galera que bebe antes dos  18. Tem outra que não. Tem gente que 
bebe por causa da pressão dos amigos, porque não quer se sentir careta. E 
tem outros que são firmes o bastante para deixar claro que podem se divertir 
muito sem precisar usar álcool.

A meta dessa campanha é prevenir e reduzir o consumo de álcool por 
menores, levando mensagens positivas para os jovens sobre os benefícios 
da não utilização antes dos 18 anos. 

E para desenvolver essa campanha, você precisará estar super bem 
informado! No Manual de Atividades apresentamos, de forma bem fácil e 
objetiva, os principais efeitos do uso de álcool no cérebro e no corpo humano. 
Por exemplo, você sabe como o álcool afeta seus lobos frontais? Hora de 
aprender! E de usar sua criatividade para desenvolver mensagens incríveis 
para sua campanha!

Pense em tudo o que você já sabe, o que ainda precisa aprender, e pesquise 
fatos, histórias, dados, tudo que possa  trazer novas ideias e estimular sua 
criatividade!
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A mensagem estratégica da campanha é:

Agora você precisa manter em mente que a meta principal de uma campanha 
de conscientização  é  motivar e incentivar a ação.

Uma campanha bem sucedida é aquela que maximiza a motivação de seu 
público-alvo para agir em defesa de uma ideia. A informação é poderosa 
quando ela promove a mobilização.

Estude a mensagem acima. Pesquise sobre esses conceitos para utilizá-los 
no desenvolvimento de seus slogans e mensagens:

IDENTIDADE PESSOAL

LIBERDADE

INDEPENDÊNCIA

AUTOCONFIANÇA

AUTOESTIMA

ORIGINALIDADE

AUTONOMIA
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2  CRIE A PARTIR DA SUA MENSAGEM                 
ESTRATÉGICA      

Enfatizar o não uso de álcool como uma 
expressão de identidade pessoal, liberdade, 
independência, autoconfiança, autoestima, saúde, 
originalidade e autonomia. Mostrar a relação entre 
a não utilização do álcool com essas aspirações 
positivas da juventude.



2.1

Slogans são frases memoráveis usadas para caracterizar o conceito do seu 
produto ou ideia. Os slogans são mensagens curtas,  fáceis de memorizar. 
Por meio de um bom slogan, você chama atenção para um ou mais aspectos 
da sua mensagem estratégica.

Campanhas criativas conquistam o público-alvo e ficam na mente para 
sempre. Os bons slogans tornam-se inesquecíveis. Quer alguns exemplos 
dos melhores slogans de publicidade do mundo da propaganda brasileira?

Os slogan acima têm a função de vender um produto. 
O seu desafio nessa campanha é “ vender ” uma IDEIA!
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Slogans

Bombril 
Tem 1001 utilidade

Nescau
Energia que dá gosto.

Quik 
Faz do leite uma alegria.

Doril
Tomou doril, a dor sumiu!

McDonald’s 
Amo muito tudo isso.

Hellmann’s
A verdadeira maionese.

Skol
A cerveja que desce redondo. 

Havaianas 
Todo mundo usa.



Um bom slogan deve ser:

➡   Fácil de entender:

Slogans complicados, com palavras difíceis de pronunciar ou que não fazem 
parte do vocabulário do seu público-alvo não funcionarão de forma 
adequada.

➡   Fácil de lembrar:

Um recurso muito usado para isso são as rimas, como no caso do Doril.

➡   Curto:

Deve ter entre 3 e 6 palavras. Essa costuma ser a média, para o slogan não 
ficar longo demais.

➡   Enfático e direto:

Ir direto ao ponto, sem criar dúvidas ou condicionantes.

➡    Simpático

Percebeu como os slogans mais lembrados sempre parecem positivos e 
alegres, sem ser arrogantes? A Coca-cola é mestre nisso, criando um slogan 
novo quase que anualmente, mas sempre simpáticos.

➡    Ter ritmo:

Bons slogans tem um ritmo quase musical ao pronunciarmos a frase. 
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Como criar slogans criativos

Curiosidade
 Alguns afirmam que o termo slogan vem da palavra 
do idioma gaélico “sluagh-ghairm”, significando “grito 
de guerra”. Passou a ser usado pelos vendedores de 

rua até chegar ao marketing moderno.



2 . 2    

É na sua mensagem que se encontra a essência da sua ideia. Uma 
mensagem efetiva deve ter de 3 a 5 frases no máximo.

Uma coisa importante, que não pode passar desapercebida, é cada 
necessidade do seu público-alvo, que no caso são jovens como você!

O seu desafio de criação nessa campanha é desenvolver mensagens que 
mostrem que jovens com atitude, autoestima e autoconfiança elevadas são 
mais conscientes e menos propensos à utilização de álcool.

O objetivo da campanha é utilizar um modelo de prevenção positivo, com 
mensagens que enfatizem a não utilização do álcool como uma expressão de 
identidade pessoal e autonomia. 

Que a não utilização mostra que a atitude do jovem é consistente com as 
mais importantes aspirações da juventude: alcançar maior independência, 
crescimento pessoal, e admiração dos colegas e da família.

O objetivo das suas mensagens deve ser ajudar seus  colegas e outros jovens 
a entender, de forma construtiva e lúdica, que dentro de si eles  podem 
desenvolver habilidades, talentos e capacidades  que podem trazer muito 
mais prazer, orgulho e satisfação real do que a sensação de euforia, 
transitória,  causada artificialmente pelo uso de álcool.
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Mensagens



3.1       Cartazes Publicitários
Cartazes devem ser simples  e terem um ponto claro.  Utilize recursos visuais 
para enfatizar a sua mensagem. Sua liberdade criativa possibilita uma gama 
extraordinária de composições gráficas, unindo frases e imagens, unindo o 
textual e o iconográfico. 

Os melhores cartazes são aqueles com tendência ao humor, que causam 
empatia com o espectador e estimula sua percepção.

Você pode criar frases e imagens no computador, e criar um cartaz com 
colagens, desenhos, pinturas. Vale tudo para destacar sua mensagem!

3.2       Fotos e Vídeos
Você pode tirar fotos com seus amigos e posteriormente adicionar legendas. 
Você pode tirar fotos e adicionar balões de texto, criando uma pequena 
história. Você pode filmar entrevistas, criar cenas, gravar textos, as opções 
são ilimitadas! E você pode fazer isso tudo usando apenas seu celular!

O importante é que você e seu grupo estimulem ao máximo a própria 
criatividade, e usem todos os  recursos possíveis  para divulgar sua 
mensagem.

3.3       Performances

O Manual de Atividades da campanha traz algumas esquetes teatrais 
voltadas para a prevenção, e você e seu grupo também podem criar suas 
próprias cenas. A performance teatral tem um enorme poder de comunicação. 
Se houver um grupo de teatro na sua escola, não hesite em envolvê-los na 
sua campanha. Sucesso garantido!
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3  PEÇAS  DE  CAMPANHA



O objetivo de um trabalho de divulgação é garantir que a mensagem da 
campanha chegue e atinja o seu público-alvo. As redes sociais são uma 
poderosa ferramenta para a divulgação de uma ideia. 

O marketing nas  mídias sociais  é a estratégia pela qual nos valemos das 
principais  redes sociais  como ferramentas de promoção de uma marca, 
divulgação de ideias, produtos ou serviços. Campanhas de conscientização a 
cada dia ganham mais repercussão nas mídias sociais. 

Interação e conteúdo relevante são quesitos essenciais para o sucesso na 
divulgação online. 

As principais vantagens de usar as redes sociais para divulgar uma 
campanha são:

• Amplo alcance 
• Capacidade de atingir grupos específicos
• Gratuitas ou de baixo custo 
• Pessoais 
• Rápidas 
• Fácil 

Enquanto estiver preparando suas peças publicitárias, pense em como você 
poderá divulgá-las nas mídias sociais. Isso pode ajudar muito no processo de 
criação.
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4  DIVULGAÇÃO


