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CURSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 
TURMAS DE 3º/4º SEMESTRES - AF, LIB, SM 

2º SEMESTRE DE 2018 

 

REGULAMENTO 

PROJETO INTERDISCIPLINAR “MESA DE NEGÓCIOS” 

 

1. SOBRE O PROJETO  

MESA DE NEGÓCIOS é o projeto interdisciplinar desenvolvido pelas agências acadêmicas, 

integradas por alunos do 3º e 4º semestres do Curso de Publicidade e Propaganda da 

Universidade Cruzeiro do Sul, orientados pelos professores que ministram as disciplinas vigentes 

no respectivo período letivo.  

 

A atividade propõe o encontro entre agentes – proponentes e decisores – reunidos para 

apresentação e deliberação sobre a melhor proposta de campanha.  No caso em questão, os 

decisores são os membros da equipe de profissionais de marketing (professores do curso ou 

convidados) responsáveis por eleger e ‘contratar’ proposta de campanha mais aderente à 

situação apresentada e os proponentes são os futuros publicitários (alunos) com proposta de 

campanha, segundo o contexto e objetivos definidos.   
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2. OBJETIVOS  

Levar o aluno a: 

● aplicar os conhecimentos das disciplinas já ministradas em semestres anteriores e do 

semestre atual em uma situação-problema proposta pelo corpo docente;  

● compreender processos e ações necessárias para projetos aderentes ao mercado de 

trabalho da publicidade e propaganda; 

● compreender o processo de produção da mensagem publicitária; 

● Identificar as necessidades de produção de campanhas publicitárias para organizações, 

instituições e entidades, bem como, produtos e serviços diversos. 

● compreender o conceito de Live Marketing e seu emprego no campo da comunicação 

publicitária  

● desenvolver campanha de Live Marketing; 

● atuar como agente da comunidade acadêmica, valorizando a pesquisa científica e o 

estudo aplicado como forma de crescimento pessoal e profissional, como também, de 

responsabilidade social; 

 

 

3. TEMA, CLIENTE E DESAFIOS 

3.1 TEMA E CLIENTE 
No 2º semestre de 2018, o Projeto MESA DE NEGÓCIOS aborda o tema “DOAÇÃO DE 

SANGUE” e terá como cliente1 a FUNDAÇÃO PRÓ SANGUE HEMOCENTRO DE SÃO PAULO. 

 

3.2 DESAFIOS/ETAPAS 

A partir do estudo do tema, as agências experimentais terão como desafio: 

1) Ler e compreender o Briefing da FUNDAÇÃO PRÓ SANGUE HEMOCENTRO DE SÃO 
PAULO; 
 
2) Coletar informações, por meio de pesquisa de dados secundários, dos itens Macroambiente 
e SWOT.  
 

3) Escolher um dos segmentos do público-alvo do Hemocentro de São Paulo, indicado no 
Briefing, aplicando os critérios de segmentação geográfica, demográfica, psicográfica e 
comportamental (esta última em relação ao tema do Projeto).     
 
4) Desenvolver uma campanha contando com uma ação de Live Marketing que estimule a 
doação de Sangue para o Hemocentro de São Paulo.    
 
5) Apresentar, em reunião de negócios, o trabalho desenvolvido pela agência. 
                                                             
1 Obs: As agências não estão autorizadas a entrar em contato com a empresa cliente. Os dados sobre a instituição deverão 
ser secundários. 
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3.3. DEFINIÇÃO DE LIVE MARKETING 

A Associação de Marketing Promocional (AMPRO) conceitua o Live Marketing como “a atividade 

de comunicação onde se incluem todas as ações, campanhas ou eventos que proporcionem 

experiência de marca e interação para, de forma estratégica, se atingir resultados e soluções de 

comunicação para marcas produtos e serviços”.   

Segundo a Promoview “se define pelas atividades de marketing que proporcionam interlocução 

viva entre marcas e pessoas, provocando compreensão diferenciada de produtos, serviços ou 

propósitos. [...] tipo de ação promocional que estimula e provoca por meio de experiências 

sensoriais”.   

Live Marketing envolve atividades de comunicação de marketing como uma forma criativa de 

‘vender’ ideias, produtos e serviços por meio da experiência, da emoção e da informação para 

conquistar envolvimento e engajamento do(s) público(s)-alvo. 

 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

4.1 AÇÃO DOCENTE 
 
Concorrem para o desenvolvimento do Projeto Mesa de Negócios as disciplinas presenciais, os 
respectivos docentes e tarefas a seguir: 
 

http://ampro.com.br/
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Disciplina Atividades Prof. Responsável 

Comportamento do 
Consumidor  

Orientação para definição do segmento de público-
alvo com aplicação dos critérios de segmentação 

geográfica, demográfica, psicográfica e 
comportamental.   

Definição e exemplificação de Live Marketing. 

Angela Fernandes 
Carlos Eduardo  
Silvana Buschini 
Vagner Novaes 

Direção de Arte 
Publicitária 

Orientação à produção da ação com respectiva 
direção de arte e produção de peças e artefatos 

envolvidos na Ação Promocional/ Live Marketing. 

Christian Petrini 
Cristina Munhão 
Patrícia Borges  
Elisa Quartim 

Legislação e Ética 
Publicitária  

Orientação à legislação aplicada na ação 
promocional/Live Marketing.   

Ivani falcão  
Patrícia Borges 

Redação Publicitária 
Aplicada  

Definição de Campanha, conceito, tema, slogan e 
peça conceito. Orientação à criação e produção 
textual envolvidas na produção do projeto, com 

ênfase nos textos publicitários.  

Cristina Munhão  
Helba Carvalho 
Patrícia Leite 

 

 

4.2 AGÊNCIAS ACADÊMICAS 
 
As classes dos 3º/4º semestres do Curso de Publicidade e Propaganda serão divididas em 

equipes integradas por no mínimo 05 e no máximo 10 alunos, reconhecidas como agências 

experimentais ou acadêmicas e identificadas por nome fantasia escolhido pelos discentes. As 

exceções serão analisadas pelo professor líder do projeto.  

Exclusão de integrante: no caso de a agência decidir, por unanimidade, pela exclusão de um 

integrante, deve formalizar e justificar o pedido, em carta impressa, dirigida ao professor da 

disciplina responsável pela orientação geral do projeto. O prazo máximo para exclusão será até 

o dia 17/09/2018. Após essa data não será possível excluir nenhum integrante. 

Cada agência deverá cumprir com o cronograma de trabalho apresentado pelos professores 

responsáveis pelas disciplinas em curso, atendendo as determinações necessárias para o bom 

desenvolvimento das etapas do trabalho, segundo o conteúdo e os prazos estipulados. 

 

4.3 ESTRUTURA DO PROJETO 
 
Integram o Projeto Mesa de Negócios a ser produzido e entregue pelas agências acadêmicas: 

1) Capa 

2) Carômetro - com apresentação criativa da agência 

3) Sumário – indicando capítulos, subcapítulos e páginas. 
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4) Introdução do trabalho - breve texto explicando a composição do trabalho. A equipe deve 

apresentar a justificativa e objetivos que o projeto pretende alcançar. Este texto deve ser de 

autoria do grupo e deve ser baseado nas informações do presente regulamento. 

5) Macroambiente – relatório contendo os dados secundários obtidos pela Agência e que 

atualizam / complementam as informações originais do Briefing.   

6) Análise SWOT – análise das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. 

7) Definição do Público Alvo - indicar o segmento do público alvo apontado no briefing com os 

critérios de segmentação, segundo orientações da disciplina responsável.  

8) Planejamento Campanha – apresentação do título, objetivos de marketing (segundo o 

briefing), objetivos de comunicação e estratégias adotadas. Definição da ação de Live Marketing 

(tipo de evento, local, data, público estimado, dinâmica/agenda de atividades – montagem, 

credenciamento, etc., diferenciais, peças e mídias utilizadas na fase pré, de execução e pós 

evento e formas de avaliação).    Apresentar justificativas baseadas na legislação vigente. 

09) Criação e produção – sob o conceito e tema de campanha definido em briefing, a equipe 

deverá fazer constar, no mínimo, 04 peças que ilustrem a ação promocional/Live Marketing. 

10) Referências Bibliográficas – as equipes devem seguir as Normas da ABNT para a 

composição das referências. 

11) Anexos - documentos adicionais que justifiquem ações (não obrigatório). 

 

5. ENTREGA E APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

5.1 ENTREGA FINAL DO PROJETO 

Cada agência deverá entregar o volume digital com a parte teórica e produções (peças) 

desenvolvidas para distribuição aos docentes envolvidos no projeto. A entrega deverá ser para 

a disciplina indicada no cronograma do projeto. 

NÃO HÁ NECESSIDADE DE ENTREGA DE VOLUMES IMPRESSOS. 

Os arquivos deverão ser enviados para: 

Campus Anália Franco diurno 3ºC/4ºC vagner.tranche@cruzeirodosul.edu.br 

Campus Anália Franco noturno 3ºD/4ºD vagner.tranche@cruzeirodosul.edu.br 

Campus Liberdade diurno 3ºE/4ºE carlos.lima@unicid.edu.br 

Campus Liberdade noturno 3ºF/4ºF angela.fernandes@cruzeirodosul.edu.br 

Campus São Miguel diurno 3ºA/4ºA carlos.lima@unicid.edu.br 

Campus São Miguel noturno 3ºB/4ºB silvana.bomtorin@cruzeirodosul.edu.br 

 

Data para envio/entrega final: 16/10/2018 
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5.2 COMO DEVERÁ SER ENTREGUE O VOLUME DIGITAL? 

Os arquivos deverão ser compartilhados com os professores por meio de link para download, 

não deverão ser enviados anexados (salvo quando o professor solicitar). 

O link deverá ficar disponível em um serviço de armazenamento na nuvem permanente, ou seja, 

não se deve utilizar serviços como "WeTransfer", devido o arquivo ter validade para ser baixado 

e ficando indisponível após alguns dias. Sugere-se o uso de ferramentas gratuitas como: Google 

Drive, Dropbox, OneDrive (Microsoft). 

* As informações sobre “entrega final do projeto” diz respeito à versão finalizada do projeto, os professores em suas 

respectivas disciplinas poderão desenvolver cronogramas específicos, não apresentado neste documento. 

** Informações poderão ser alteradas e atualizadas, nestes casos, o aluno receberá notificação por e-mail. 

 

5.3 APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

As equipes discentes (agências) participarão da apresentação no modelo Mesa de Negócios. As 

bancas serão fechadas e o grupo será avaliado pelo grupo de professores simulando uma sala 

de reuniões. 

Cada equipe terá o tempo de 10 minutos para a apresentação e, na sequência, haverá uma 

rodada de negociações de até 15 minutos. 

- A equipe deverá compor uma apresentação em Power Point, Prezi ou pranchas impressas e 

poderá utilizar as técnicas de apresentação que julgarem mais eficientes.  

É responsabilidade de cada equipe apresentar o trabalho em data e local definidos no 

cronograma do projeto. A apresentação poderá ser realizada de maneira simultânea, em espaço 

privado da instituição, em datas e horários previstos neste regulamento. 

OBS: a apresentação do projeto será feita para uma Banca de Avaliação composta por 

professores da casa nas datas e locais informados neste regulamento. 

 

6. AVALIAÇÃO 

6.1- Pontuação  

Às equipes será atribuído o total de até 2,5 pontos, sendo até 2,0 pontos pela parte 

teórica/desenvolvimento do projeto e até 0,5 ponto pela apresentação do trabalho.  A ausência 

de integrante da equipe, sem justificativa comprovada (atestado médico oficial ou de 

trabalho com a devida formalização) acarretará na perda de 0,25 pontos na nota final.  

6.2- Perda de pontos por atraso  

 Entrega e apresentação final do trabalho: como exposto no item 5.1, os volumes digitais 

deverão ser entregues em data e endereço eletrônico informado, O atraso na entrega do projeto 

acarretará na perda de 1,0 ponto para a equipe. Após três dias de atraso os trabalhos não serão 

aceitos.  
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* Situações não contempladas neste regulamento serão alvo de deliberação pela equipe docente das disciplinas 

integrantes do Projeto Mesa de Negócios. 

 

 

7- ATIVIDADES E CRONOGRAMA - 2018 - SEMESTRE 2 

ATIVIDADE DISCIPLINA PRAZO 

FORMAÇÃO DA AGÊNCIA E 
COMPONENTES 

Comportamento do consumidor 13 a 17/08 

ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS E 
TEXTUAIS 
- Capa 
- Carômetro 
- Sumário 
- Introdução 

Redação Publicitária Aplicada 
 

20 a 24/08 

ANÁLISE DE MACROAMBIENTE, 
PESQUISA, SWOT e DEFINIÇÃO DO 
PÚBLICO ALVO 

Comportamento do consumidor 31/08 a 06/09 

PLANEJAMENTO DE CAMPANHA 
Baseado nos conhecimentos 
adquiridos em disciplinas do 

semestre anterior 
10 a 28/09 

CRIAÇÃO E PRODUÇÃO 
Redação Publicitária Aplicada 

Direção de Arte Publicitária 
10/09 a 10/10 

LEGISLAÇÃO Legislação e Ética Publicitária 06/09 a 18/10 

ENTREGA DO VOLUME DIGITAL Comportamento do Consumidor 16/10 

APRESENTAÇÃO DO PROJETO *** 22 a 25/10 
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BRIEFING 

“DOAÇÃO DE SANGUE” 
FUNDAÇÃO PRÓ SANGUE HEMOCENTRO DE SÃO PAULO2 

 

Informações do Cliente Razão Social: Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo  

Nome Fantasia: Fundação Pró-Sangue  

Endereço: Avenida Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 155 1º andar – Cerqueira César – São Paulo/SP  

Área de Atuação: A Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo é uma instituição sem fins 

lucrativos, responsável pelo abastecimento de sangue a 300 hospitais da Região Metropolitana de São 

Paulo.  

Site: www.prosangue.sp.gov.br 

 

Filosofia da empresa  

Missão: Disseminar a cultura de doação voluntária de sangue entre a população.  

Objetivo:  Divulgar a cultura de doação voluntária de sangue na comunidade e captação de doadores 

voluntários. Promover a doação de sangue como ato de cidadania e solidariedade. 

História da fundação: 

 Criada em 1984, a Fundação Pró-sangue é uma instituição pública ligada à Secretaria do Estado da 

Saúde e ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

A Fundação Pró-Sangue é o hemocentro referência da América Latina. Sua sede está situada no 1º andar 

do prédio do Hospital das Clínicas e possui seis postos de coleta na grande São Paulo: Hospital 

Mandaqui, Dante Pazzanese, Regional de Osasco, Municipal de Barueri, Clínicas e Geral de Pedreira. 

Grande centro de referência da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), da Organização Mundial 

(OMS) e do Ministério da saúde, coleta aproximadamente 32% do sangue consumido na região 

metropolitana de São Paulo. São cerca de 13.000 bolsas de sangue coletadas mensalmente, com destino 

para mais de 100 instituições de saúde como Hospital das Clínicas, Instituto do Coração e Instituto do 

Câncer de São Paulo. Coletar sangue é um desafio diário, segundo a Fundação Pró-Sangue, pois o 

sangue é fruto de solidariedade da doação e, em nosso país, infelizmente são poucas as pessoas que 

praticam esse gesto solidário. 

Doe sangue  

“Na triagem clínica de doadores assim como em todo o ciclo do sangue, a Fundação Pró-Sangue obedece 

a normas nacionais e internacionais (Ministério da Saúde, Associação Americana e Conselho Europeu 

de Bancos de Sangue). O alto rigor no cumprimento dessas normas tem como objetivo principal oferecer 

proteção ao receptor e ao doador de sangue.” (www.movimentonatura.com.br) Todo material utilizado na 

                                                             
2 Adaptado do projeto Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo – Agência #Publicidade – Campus Anália Franco – 
2016. 

http://www.prosangue.sp.gov.br/
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coleta do sangue é de uso único e descartável, o que elimina qualquer risco de contaminação para o 

doador. 

Mitos e tabus  

• Quem doa sangue uma vez tem que continuar doando pelo resto da vida;  

• A doação “engrossa” o sangue, entupindo as veias;  

• A doação faz o sangue “afinar”, “virar água”, provocando anemia;  

• Doar sangue engorda;  

• Doar sangue emagrece;  

• Doar sangue vicia;  

• Mulheres menstruadas não podem doar sangue;  

• Os doadores correm risco de contaminação. 

 

Verdades  

• Doar sangue não enfraquece o organismo;  

• Não existem riscos de se contrair doenças durante a doação;  

• Sempre que o sangue coletado apresentar problema, o doador é convidado a comparecer ao 

hemocentro para refazer os exames;  

• Após o parto a mulher pode voltar a doar depois de 3 meses se o parto for normal e 6 meses se for 

cesariana;  

• Durante a gravidez a mulher não pode doar.  

Informações retiradas do site www.prosangue.sp.gov.br  

 

Os conceitos de solidariedade e cidadania devem estar presentes em todas as ações do voluntário. O 

compromisso por parte do doador é fundamental, dada a seriedade do trabalho desenvolvido no esforço 

para que a desinformação e o preconceito, inimigos da formação de uma cultura de doação voluntária de 

sangue no país, sejam combatidos. Esse trabalho exige um grande senso de responsabilidade, que se 

traduz na assiduidade, pontualidade e dedicação, indispensáveis para o bom desempenho das 

atribuições. Devemos lembrar que a força de uma equipe é sempre maior que a força individual e valorizar 

a união e a sintonia entre os membros do Corpo de Voluntários. 

Nosso produto: O sangue  

De acordo com a Fundação Pró-Sangue, o sangue é um tecido vivo que circula pelo corpo, levando 

oxigênio e nutrientes a todos os órgãos. Composto por plasma, hemácias, leucócitos e plaquetas. Uma 

bolsa de sangue é capaz de salvar mais de uma vida. O plasma é a parte líquida do sangue, de coloração 

amarelo palha, composto por água (90%), proteínas e sais. Através dele circulam por todo o organismo 

as substâncias nutritivas necessárias à vida das células. Essas substâncias são: proteínas, enzimas, 

hormônios, fatores de coagulação, imunoglobulina e albumina. O plasma representa aproximadamente 

55% do volume de sangue circulante. As hemácias são conhecidas como glóbulos vermelhos por causa 

do seu alto teor de hemoglobina, uma proteína avermelhada que contém ferro. A hemoglobina capacita 

as hemácias a transportar o oxigênio a todas as células do organismo. Elas também levam dióxido de 
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carbono, produzido pelo organismo, até os pulmões, onde ele é eliminado. Existem entre 4 milhões e 500 

mil a 5 milhões de hemácias por milímetro cúbico de sangue. Os leucócitos, também chamados de 

glóbulos brancos, fazem parte da linha de defesa do organismo e são acionados em casos de infecções, 

para que cheguem aos tecidos na tentativa de destruírem os agressores, tais como vírus e bactérias. 

Existem entre 5 mil a 10 mil leucócitos por milímetro cúbico de sangue. 

As plaquetas são pequenas células que tomam parte no processo de coagulação sanguínea, agindo nos 

sangramentos (hemorragias). Existem entre 200.000 e 400.000 plaquetas por milímetro cúbico de 

sangue.  

As hemácias (glóbulos vermelhos) são utilizadas em casos de anemia (acidentes, cirurgias, transplantes, 

doenças crônicas etc.). O concentrado de plaquetas é utilizado em pacientes com tratamento anticâncer 

e transplante de órgãos para evitar e tratar hemorragias. O crio precipitado e o plasma são destinados a 

pacientes com alteração de coagulação e trombose e podem ser transformados em hemoderivados. O 

concentrado de leucócitos (glóbulos brancos) é utilizado no tratamento de infecções na deficiência de 

glóbulos brancos. As plaquetas são úteis para impedir hemorragias (transplantes, quimioterapia, etc.).  

Após a coleta de sangue, as bolsas são armazenadas em local especial e em temperatura adequada para 

conservação, aguardando o teste NAT (em inglês, Teste de Ácido Nucleico) e os exames para doença de 

Chagas, sífilis, HIV, hepatites B e C e HTLV-I e II, que utilizam técnicas e métodos específicos antes de 

serem liberados para transfusão, conforme legislação vigente. Após confirmação dos resultados, as 

bolsas aprovadas para uso são transferidas para os estoques da Pró-Sangue, à disposição de 116 

instituições de saúde. 

 

Sistema Ciclo do Sangue  

A Pró-Sangue desenvolveu e implementou em 1994 o Sistema Ciclo do Sangue, cujo principal objetivo é 

aumentar a segurança e agilizar o processamento das informações em todas as fases da operação, 

através da utilização do código de barras que também permite a interligação com os equipamentos de 

análises laboratoriais.  

Esse Sistema abrange todos os processos do ciclo operacional de um banco de sangue, desde a 

captação de doadores até o fornecimento para a transfusão, passando pela triagem, coleta, 

fracionamento, exames sorológicos, imuno-hematológicos e estocagem.  

Todos os acessos a esse sistema são registrados e monitorados, garantindo total sigilo às informações.  

 

Respeitar os intervalos para doação 

90 dias (máximo de 03 doações nos últimos 12 meses) 

60 dias (máximo de 04 doações nos últimos 12 meses) 

 

Etapas da Doação de Sangue  

O processo da doação de sangue é constituído pelas seguintes etapas: Cadastro, Teste de Anemia, 

Sinais Vitais, Triagem Clínica, Voto de Auto exclusão e Coleta de Sangue. 
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 Recepção e Cadastro – O candidato à doação informa seus dados e recebe um código que o 

acompanha durante todo o processo da doação. Nesta etapa o candidato deve apresentar um documento 

de identidade com foto recente.  

Teste de Anemia – Para realização dos testes colhe-se uma gota de sangue da polpa do dedo da mão. 

Pessoas com anemia não podem doar.  

Sinais Vitais e Peso – São verificados o batimento cardíaco, pressão arterial, temperatura corporal e 

peso do candidato. 

Triagem Clínica – O candidato responde a uma entrevista confidencial, com o objetivo de avaliar se a 

doação pode trazer riscos para ele ou para o receptor de seu sangue.  

Voto de Auto exclusão – Depois da entrevista, o candidato tem a oportunidade de dizer se tem ou não 

comportamento de risco para sexualmente transmissíveis. Nesta etapa é garantida a preservação da 

identidade do candidato. Caso a resposta ao voto seja Sim, ele fará a doação, o sangue passará por 

todos os testes e, mesmo que os resultados forem negativos, a bolsa não será utilizada para transfusão. 

Se a resposta for Não, a bolsa só será utilizada para transfusão se todos os exames apresentarem 

resultados negativos.  

Coleta – São coletados cerca de 450 ml de sangue em uma bolsa de uso único e estéril. Não há risco 

algum para o doador.  

Lanche.  

O caminho da bolsa até a transfusão  

Após a doação, a bolsa de sangue é encaminhada para o fracionamento, onde será separada em até 

quatro componentes. Em seguida, os componentes preparados são levados ao armazenamento onde 

aguardarão os resultados dos exames. No laboratório para detecção de agentes infecciosos são 

realizados os exames sorológicos para as seguintes doenças: Chagas, hepatites B e C, HIV, sífilis e 

HTLV-I / II e o teste NAT (do inglês, Teste de Ácido Nucleico) para Hepatites B e C e para o vírus HIV. 

No laboratório de imuno-hematologia o sangue será tipado nos antígenos do sistema ABO e Rh. 

Assim que todos os resultados estiverem prontos e confirmarem que a bolsa está apta para transfusão, 

os componentes ficarão à disposição de mais de 100 instituições públicas de saúde da Região 

Metropolitana de São Paulo. 

 

Fornecedores  

A Pró-Sangue possui em seu cadastro 1.248 fornecedores de bens e serviços cadastrados, reunidos por 

grupos de produtos. Utiliza sistema informatizado de gerenciamento dos processos de compra, 

recebimento, armazenagem, distribuição, consumo e follow-up, que é integrado com o sistema de 

Contabilidade. 

 

Postos de Coleta  

Posto Clínicas Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 155 - 1º andar – Cerqueira César  

Posto Mandaqui R. Voluntários da Pátria, 4.227 – Mandaqui  

Posto Dante Pazzanese Av. Dante Pazzanese, 500 – Ibirapuera  

Posto Regional de Osasco R. Ari Barroso, 355 – Osasco  
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Posto Barueri R. Angela Mirella, 354 – Barueri  

Posto Pedreira R. João Francisco de Moura, 251 – Vila Campo Grande 

 

Requisitos básicos para doação de sangue  

A Fundação Pró-Sangue obedece a normas e leis nacionais e internacionais como as do ministério da 

saúde. Estão listados abaixo os requisitos básicos e principais impedimentos para doação. 

 

 
 

BUDGET  

O budget disponibilizado para a campanha de comunicação da Fundação Pró-Sangue é de 

R$500.000,00. As agências podem trabalhar com propostas de permuta. 

SEGMENTOS DE PÚBLICO-ALVO  

▪ JOVENS DE 16 a 18 ANOS  

O desafio principal da Fundação Pró-Sangue é disseminar a cultura de doação de sangue, entendemos 

que será necessário ensinar para os jovens, desde a época da escola, a importância de doar sangue, 

para que cresçam com esta ideia e passam a doar sangue como um dever social. 

▪ HOMENS E MULHERES DE 19 a 39 ANOS – CLASSE C  

A Pró-Sangue deseja fidelizar os doadores que já doam e atrair novos doadores, tendo em vista que a 

classe C é o público que mais doa sangue e predomina no estado de São Paulo, identificamos como 

público principal para a campanha, para continuar tendo esta classe como aliados na doação de sangue 

e influenciar novos doadores. 
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▪ HOMENS E MULHERES DE 19 a 39 ANOS – CLASSE B 

 A classe B é a segunda que mais doa sangue segundo pesquisas e para a campanha representa 

segmento formador de opinião, trazendo mais doadores para a Fundação e contribuindo com a cultura 

de doação de sangue. 

 

Os segmentos indicados são responsáveis pela construção da marca e disseminação da cultura de 

doação de sangue. Conquistar tais segmentos é essencial para a imagem institucional da Fundação Pró-

Sangue. A difusão da identidade da instituição e a doação voluntária dos segmentos alvo influencia os 

não doadores, ampliando assim as possibilidades de se conquistar maior número de doadores. 

 

PRAÇA  

A praça definida foi a Região Metropolitana de São Paulo, pois a Fundação Pró-Sangue tem sua sede na 

capital e postos de coleta distribuídos na Grande São Paulo. Na Região Metropolitana de São Paulo 

concentra-se grande número de habitantes (cerca de 20 milhões).  

 

OBJETIVO DE MARKETING  

De 2014 a 2018 a Pró-Sangue teve um crescimento de 11,2% de doações de sangue. Nosso objetivo de 

marketing é dobrar o número de doações para 22,4% em apenas um ano, um total de 191 mil bolsas de 

sangue. Para isso será muito importante trabalhar com a captação de novos doadores, e fidelizar os 

existentes, de forma que mantenham suas doações regulares no decorrer do ano, a fim de potencializar 

as campanhas.  

 

OBJETIVOS DE COMUNICAÇÃO  

Conforme os resultados na pesquisa de campo feita pela agência, a Pró-Sangue possui um share of mind 

de 40%. O objetivo é aumentar este número para 50% com uma campanha para intensificar a marca e 

torná-la mais conhecida.  

 

OBJETIVO DE CAMPANHA  

Além de ajudar as pessoas que necessitam das doações de sangue, a comunicação será de forma mais 

incisiva, mostrando o resultado de um trabalho solidário. A campanha deverá estabelecer uma relação 

direta com a população. A fundação sugere que campanha de Live Marketing esteja voltada para um 

desses três tipos de evento: Comic Con São Paulo, Corrida de São Silvestre ou Virada Cultural de 

São Paulo. Por meio de uma experiência, desmistificar os mitos e tabus e promover as verdades da 

doação de sangue. 

POSICIONAMENTO: 

Evidenciar que a Fundação Pró-Sangue é o hemocentro referência da América Latina.  

 

Bons estudos e excelente produção! 


