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engenho de ideias 

PREFEITURA DE JOINVILLE | FILME 30" 

Cliente: Prefeitura Municipal de Joinville/SC 
Peça: Filme 30 
Titulo: Controle da dengue 
Data de produção: abril/2021 
Periodo de veiculação: abril/2021 
Veiculos que divulgaram: NSCTV, SBT, TVBV, NDTV, Record News e TV da Cidade 

Problema que a peça se propôs a resolver: 
Em 2021, entramos no segundo ano da pandemia de Covid-19 com diversas mudanças no 

comportamento e nos hábitos da população, que passou a ter um zelo especial com o seu 
próprio cuidado. Em meio a esse cenário de maior atenção com a saúdeeo surgimento de 
sintomas que pudessem indicar a contaminação como coronavírus, a sociedade deixou de 
dar atenção a outras ameaças que comumente estão ao nosso redo, como a dengue 
Conhecida de todos, a dengue foi esquecida pela sociedade e a Prefeitura de Joinvlle viu a 
necessidade de falar com a população joinvilense sobre esse assunto, buscando evitar uma 
sobrecarga ainda maior do sistema de saúde do municipio.

A proposta deveria falar de forma direta com os moradores, destacando que a dengue é 
uma doença grave, assim como a Covid-19, e valorizando a importância das ações para o 
combate à proliferação do mosquito transmissor. Ao mesmo tempo, o material precisava falar 
sobre o trabalho atuante da Administração Municipal junto à população, a chamando para 
fazer a sua parte n�o deixando água parada em casa. 

Asolução criativa foi buscada junto ao imaginário das pessoas naquele momento da pandemia, 
onde que a manifestação de qualquer sintoma despertava o receio de estarem contaminados 
pela Covid-19, esquecendo o fato de que muitos sintomas são semelhantes com a dengue. 

A partir disso, criamos um filme em tom sério e de alerta, com uma narrativa que envolveu 
um depoimento de alguém que teve um familiar doente, relatando como foi passar por esse 
momento dificil. A proposta buscava levar o público a associar a fala com os sintomas do 
coronavírus, revelando depois que na verdade era dengue que tinha causado tudo aquilo e 
impactando de maneira criativa e surpreendente o problema de comunicação da Prefeitura. 



Eu sempre dizia pro meu marido: Ficou de cama por vários das 

Alguns sintomas da dengue podem ser confundidos com os da Covid 

Elimine os focos do mosquito da sua casa Eimine os locos do mosquito da sua casa. 

O cuidado coma dengu ngue deve ser de todos. 

O CUIDADO COM 

A DENGUE 
DEVE SER DE TODOS. 

Secretaria de 
Agricultura e 

Melo Amblente 

Prefeitura de 
Joinville 

da Prefeitura de Joinvile 

Filme 30" disponivel no pen drive em anexo. Dimensões originais: 30" 3 
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PREFEITURA DE LAGES | ANÚNCIO PÁGINA JORNAL 

Cliente: Prefeitura Municipal de Lages/SC 
Peça: Anúncio página jornal 
Titulo: Para nós, ela não é um número. E uma vida. 
Data de produção: julho/2020 
Periodo de veiculação: julho/2020 
Veiculo que divulgou: Jornal O Momento

Problema que a peça se propôs a resolver: 
O momento em que vivemos está sendo desafiador não apenas para as pessoas, mas 

também para os órgãos públicos. O novo coronavirus exige atitudes constantes e presentes 
por parte das autoridades, que precisam estar sempre direcionando o püblico de maneira
correta em uma realidade na qual se prolifera a desinformação e vigora um certo descrédito 

frente às instituições. 

Lages, assim como boa parte dos municipios do Brasil, também se viu afetada pela pandemia 
da Covid-19. A cidade conseguiu, por algum tempo, se orgulhar do número reduzido de 
casos, mas não demorou para o coronavirus chegar à cidade - e com força. Foi um periodo 

de incertezas, quando um posicionamento enfático e rápido da Prefeitura se fez essencial 

para orientar os cidadãos. 

Assim, desenvolvemos uma campanha com o objetivo de fazer as pessoas compreenderem 
a gravidade da situação. Não bastava apenas apresentar informações e números, pois é sso 

éo que mais se vê nessa época - chegando, inclusive, ao ponto de não darmos mais a esses 

números a dimensão que eles possuem, muitas vezes esquecendo que se tratam de vidas 

O anúncio aqui apresentado, vencedor do troféu Pena de Ouro na categoria "Campanha 
de agência" no 22° Prêmio Adjori/SC de Jornalismo, buscava resgatar o entendimento de 

que, por trás de todos os números, estamos falando de pessoas. Junto a uma estética 

tensa, ressaltando a urgência do tema, e uma foto com expressão dramática de uma 

senhora, o titulo dizia o seguinte: "Para nós, ela não é um número. E uma vida". Um texto de 

apoio destacava a situação grave de Lages, enquanto tópicos traziam orientações para a 

população e uma frase no rodapé convidava os cidadãos a visitarem o site com informações 
oficiais. Tratava-se de uma peça impactante, que serviu para alertar os lageanos sobre a 

importância de tratar o coronavirus de maneira séria e de tomar as atitudes corretas para a 

prevenção do contágio. 
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PARA NOS 
ELA NÃO 

E UM NUMERO.coNzRA
E UMA VIDA. CORONAVIRUS, CUIDA DOS 

OUTROS E 0S 
OUTROS CUIDAM 
DE VOCE. 

Estamos com uma alta ocupação nas UTIs. O nümero de casos 
não para de aumentar. O cenário é critico, e precisamos da sua ajuda para 

vencer essa batalha. Respeite as orientações e, se puder, fique em casa. 
Pense na sua familia. Você não quer perder ninguém. 

NÃO FAÇA 
AGLOMERAÇÕES E FESTAS 

SEMPRE QUE SAIR, 
USE MASCARA. 

NA IDA AS COMPRAS 
VA SOZINHO. 

ACOMPANHE AS NOTICIAS OFICIAIS DA REGIÃO: 

lagessc.gov.br/lages-contra-o-coronavirus LAGES LAGES LAGES PREFEITURA DE 

#SerraCatarinense ContraOCorona cONTRAO CORONARUS 

Dimensoes originais: 26 x 34 cm 5 
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SESCOOP/SC | ANÚNCIO PÁGINA JORNAL 

Cliente: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo Sescoop/SC 
Peça: Anúncio página jornal 
Titulo: Onde tem vida, tem cooperativismo 
Data de produção: abril/2020 
Periodo de veiculação: junho e novembro/2020 
Veiculos que divulgaram: Diário Catarinense, Jorna de Santa Catarina, O Correio do 
Povo, O Municipio, O Celeiro, Diário do Iguaçu, Diário Sul Brasil, O Jornal, Jornal Tribuna, 
Jornal Metas, Noticias do Dia e Revista das Cooperativas 

Problema que a peça se propôs a resolver: 
Tendo como função principal promover o cooperativismo no estado de Santa Catarina, o 
Sescoop/SC realiza anualmente uma campanha para promover os valores dessa forma de 
organização junto à comunidade catarinense. 

Essapresença constante nacomunicação de Santa Catarina ampliaainda mais aaproximação 
da sociedade com o cooperativismo. Entretanto, o Sescoop/SC compreendeu que mesmo 
tendo metade dos catarinenses envolvidos direta ou indiretamente com o cooperativismo, 
muitos não conseguiam perceber as vantagens desse modelo de desenvolvimento e a 

presença dele na vida de todos 

Então, em 2020, o objetivo era criar uma campanha diferente dos anos anteriores, com 
foco na contextualização do cooperativismo e nos retornos que ele fornece para toda a 

sociedade. 

A solução encontrada foi falar sobre como o cooperativismo está presente e faz parte da 

vida de todos. Uma construção de narrativa que acabou guiando exatamente a proposta 
criada no conceito "Onde tem vida, tem cooperativismo" e representada através de icones 

que indicam localização. A campanha buscava mostrar que, em qualquer lugar, há muitos 
serviços e produtos ligados ao modeloe que muitas pessoas não percebem essa presença, 

sendo beneficiados com bem-estar e desenvolvimento econômico diretamente. 

O anúncio aqui exemplificado mostra um dos desdobramentos da campanha, traduzindo 

o conceito em uma proposta visual ampla de um ambiente comum para população. Ela 

mostra um pequeno comércio e aponta para diversos produtos espalhados pela cena, 
trazendo alguns ramos de atuação do modelo e ressaltando para todos que onde há vida, 

o cooperativismo está presente. 
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Onde tem vida, 
tem cooperativismo. 

As vezes, voce nem percebe o quanto o cooperativismo está presente na sua vida. Em casa, no trabalho e em toda 

Santa Catarina, ele envolve o seu dia a dia com desenvolvimento económico e produtos para o seu bem-estar. 

E por trás de tudo isso está a OCESC e o SESCOOP/SC, entidades que representam, promovem e fortalecem esse 

SIstema que não para de crescere que está cada vez mais presente na vida de todos os catarinenses. 

Procure a cooperativa que mais combina com você. 

OCESC SESCOOP/SC 
Organlzaç�o das Cooperalivas 

do Eslado de sania CalOnd 

Serviço Nacional de Aprendizagedo. 
CooperativIsmo no tstado de Santa Catarina 

www.sescoopsc.org.br ocescsescoopsc ocescsescooP ocescsescoop 

Dimensoes originais: 21 x 27,5 cm 7 
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PREFEITURA DE SÃO LEOPOLDO | CARTAZ 

Cliente: Prefeitura Municipal de São Leopoldo/RS 
Peça: Cartaz 
Titulo: Dengue 2019 
Data de produção: abril/2019 
Periodo de veiculação: abril/2019 
Locais de exposiç�o: Unidades de saúde, escolas de educação infantil e em todos os 
pontos de atendimento ao público da Prefeitura, suas Secretarias e Fundações 

Problema que a peça se propôs a resolver: 
Em abril de 2019, São Leopoldo teve o primeiro caso de dengue autóctone, ou seja, contraida 
dentro do próprio municipio. Embora o caso tenha sido considerado leve, a Administração 
Municipal começou a trabalhar rapidamente no assunto, evitando piorar esse cenário. 

Poucos dias depois, o poder público abriu um processo para a contratação emergencial de 
novos agentes de saüde para fiscalizarem as residências do municipio e realizarem ações 
educativas dentro das escolas. 

A fim de fortalecer esse trabalho prevetivo, a Prefeitura Municipal de São Leopoldo solicitou 
a criação de uma campanha que informasse a população sobre os perigos da dengue e 
mostrasse as formas de prevenção do mosquito. 

Aproposta deveria falar de forma direta com os moradores, por isso optamos por seguir uma 

linha de criação visual limpa e focada na mensagem. Essa solução foi trabalhada com a 

frase "O mosquito da dengue é pequeno. O perigo, enorme.", que respondia diretamente ao 

conteúdo do layout da campanha - um mosquito grande construído pela união de diversos 

outros mosquitos. 

Para fortalecer a mensagem, dicas sobre o que fazer para combater a dengue eram 

apresentadas seguindo essa linha visual minimalista, porém impactante. Juntas, essas 

construçães da mensagem proporcionavam um forte impacto junto ao público, solucionando 

de maneira impactante e criativa o problema de comunicação da Prefeitura e contribuindo 

para evitar um cenário alarmante da dengue em São Leopoldo. 
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O MOSQUITO DA DENGUE Ë PEQUENO. 
O PERIGO, ENORME. 
Além da dengue, o mosquito também transmite zica e chikungunya. Ele está mais perto do que 

você imagina, e o melhor método de combaté-lo é eliminando os criadouros. Então siga as 

dicos abaixo e faça a sua parte. 

Deixe 
caixa d'água 
bem tapada 

Deixe garrafas 
viradas 
para baixo 

a Guarde Coloque arela 
pneus velhos 

em locais secos 
nos vasoS 

de plantas 

SAO 
LEOPOLDO PEQUENAS ATITUDES FAZEM MUITA DIFERENÇA NO COMBATE A DENGUE. CONTAMOS coM VOc. 

GOVERNO DE AÇÃO 

Dimensoes originais: 42 x 59,4 cm (9 



Qengenho de ideias 
PREFEITURA DE LAJEADO | JINGLE 2'28" 

Cliente: Prefeitura Municipal de Lajeado/RS 
Peça: Jingle 2 28" 
Titulo: Natal no coração 
Data de produção: novembro/2020 
Periodo de veiculação: 20/novembro a 23/dezembro/2020 
Local de exposição: Aldeia do Papai Noel 

Problema que a peça se propôs a resolver: 
O ano de 2020 chegou com a promessa de um Feliz Ano Novo, mas com sinais de que 
alguma coisa não estava certa. Em março, o Brasil mudou drasticamente, quando cidades 
inteiras fecharam as portas, reinventaram o "normal" e precisaram lidar com o imponderável: 
uma pandemia mortal circulando livremente. O novo coronavirus já era uma realidade e 

aquele "ano novo" que seria feliz se tornou uma luta coletiva pela vida até o presente. 
Apesar de todo o cuidado, muitas vidas foram interrompidas na cidade. Um trauma para 
diversas familias que pode ficar muito mais latente na época do Natal, onde o clima de 

nostalgia ganha força. 

Em Lajeado, todos os anos o "Natal no Coração" é comemorado com ruas iluminadas, uma 
grande agenda de atrações culturais, com um Papai Noel de sorriso largo e casa aberta 
para entregar um abraço para fomentar a magia da época. Porém, em 2020, celebrar tudo 
isso poderia não ser uma boa ideia, mas ao mesmo tempo, parecia ser uma saida para 
resgatar bons sentimentos que estavam adormecidos em uma população que passou 
muitas dificuldades durante o ano. 

Pensando nisso e respeitando as normas sanitárias, a cidade se iluminou e se preparou 
para trazer o Natal para as ruas e os corações de seus moradores. Mas faltava algo para 
celebrar esse momento e unir as pessoas em torno da data. E qual a melhor forma de 
falar sobre um assunto tão sensível do que com música? Um jingle emotivo, que marque 
o Natal da cidade e leve alegria para os moradores, mostrando a atmosfera positiva que 
acompanha as festas natalinas. 

O desafio era criar uma música que falasse sobre esse ano desafiador, mas que também 
pudesse ser usada no Natal no Coração dos próximos anos, ficando como uma marca 
na memória de todos. A solução foi pensar em uma melodia que cresce de acordo com a 
mensagem e em uma letra apegada à empatia, que promove a esperança, a certeza de que 

tudo vai passar e que Lajeado está pronta para celebrar a alegria e a união. 
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Jingle 228" disponivel no 

pen drive em anexo. 

Dimensões originais: 228" (11) 
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SEMAE DE SÃO LEOPOLDO | SPOT 30" 

Cliente: Serviço Municipal de Agua e Esgotos de São Leopoldo/RS
Peça: Spot 30" 
Titulo: Semae Digital 
Data de produção: maio/2021 
Periodo de veiculação: junho e julho/2021 
Veiculos que divulgaram: Nova Progresso, Visäo do Vale, Feitoria FM, ABC 900 AM, 

União FMe Rádio Sucesso 88,7 FM 

Problema que a peça se propôs a resolver: 
O mundo já não se limita ao ambiente fisico em diversos aspectos da vida. Não é diferente no 

Serviço Municipal de Agua e Esgoto de São Leopoldo/RS. Se adaptando aos novos tempos, 
o órgão lançou o aplicativo Semae Digital pensando em facilitar a vida das pessoas que 

podem, na palma da mão, realizar diversas operações ou solicitar serviços, como emissão de 

2 via da fatura, cadastro para recebimento da fatura por e-mail, consultas sobre consumo e 

emissão de certidões. Tudo sem a necessidade do cidadãoe da cidad� se deslocarem até a 

agência do Semae. Tudo pelo celular. Com toda a segurança da preservação de dados e o 

conforto do atendimento digital 

Entre as diversas peças criadas para divulgar o programa, o spot seria aquela que trariaas 

informações de forma didática, oferecendo a credibilidade que esse tipo de comunicação 

exige, especialmente quando se trata de serviço público e da segurança de dados, além da 

capilaridade e massificação da mensagem. 

A solução criativa foi pensada de modo a promover uma conexão das pessoas com a 

mensagem, oferecendo informação sobre o aplicativo por meio de uma conversa em tom 

informal e simples entre duas pessoas, como uma conversa de vizinhos, gerando engajamento 
e reconhecimento do atendimento digital. 
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Spot 30" disponfvel no 

pen drive em anexo. 

oln 

Dimensöes originals: 30 (13 
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PREFEITURA DE VENÄNCIO AIRES | FILME 60" 

Cliente: Prefeitura Municipal de Venâncio Aires/RS 
Peça: Filme 60" 
Titulo: 130 anos de Venâncio 
Data de produção: abril/2021 
Periodo de veiculação: maio/2021
Veiculos que divulgaram: Portal GaúchaZH, Facebook e Instagram da Prefeitura de 
Venâncio Aires. 

Problema que a peça se propôs a resolver: 
Durante 2020, a pandemia de coronavirus afastou a possibilidade de grandes comemorações 
em praticamente todo o mundo. Em 2021, as esperanças se renovaram. Porém, não foi 
isso que aconteceu. 

Venáncio Aires, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, foi muito atingida no inicio da 
pandemia, tendo indicadores preocupantes por um longo tempo. A marca de tudo isso ficou 
presente no imaginário da sociedade. O que é muito compreensivel, visto que tivemos que 
aprender com perdas em todos os setores da sociedade. 

Nesse cenário o mês de maio de 2021 se aproximava, e com ele vinha uma data especial: 
VenâncioAires iria completar 130 anos de emancipação. Não havia motivos para comemorar, 
mas a Prefeitura não queria deixar passar essa data täo importante em branco. 

E como um aniversário é um processo de início de ciclo, a Prefeitura queria conversar com 
a população e passar uma imagem de renovação e de esperança, falando que quando tudo 
passar, Venâncio já estará preparada para voltar a crescer. 

Pensando nisso, construímos uma mensagem que valorizava a cidade e também seus 
moradores.Afrase "Agente tem muito a oferecer" embalou uma campanha que transformava 
personalidades da cidade, como o responsável pela Escola do Chimarr�o, uma senhora 
produtora de p�es e cuca, uma comunicadora e um jovem que trabalha com tecnologia em 
inspiração. Essas pessoas dos mais diferentes núcleos posaram para estampar as peças e 

participaram da gravação de um filme comemorativo dos 130 anos de Venâncio Aires. No 
filme, mostramos o processo de gravação do jingle criado para a campanha, que deveria 
marcar a data e envolver a população com uma melodia alegre, inspiradora, empática e que 

mostrasse que a Venâncio tem muito a oferecer. 

14 



monco anc 
Tua vlda melhor 

Dimensões originais: 60"15 
Fllme 60" disponível no pen drive em anexo. 
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CREMERS | FILME 60" 

Cliente: Conselho Regional de Medicina do RS CREMERS 
Peça: Filme 60" 
Titulo: Em defesa da excelência médica 
Data de produção: agosto/2019 
Periodo de veiculação: agosto a outubro/2019 
Veiculos que divulgaram: Band TV. RBS TV, SBT TV,. Record TV. GNT e GloboNews 

Problema que a peça se propôs a resolver: 
Todos os dias, os médicos e a população enfrentam a falta de medicamentos, de leitos e de 
exames. em hospitais superlotados e com infraestrutura precária. São problemas crônicos 

que deixam as pessoas desassistidas e os médicos com as mãos amarradas. Diante desse 
cenário caótico, não demoram a surgir soluções milagrosas e falaciosas. E o caso, por 
exemplo, da ideia de que a simples contratação de mais médicos resolveria os problemas. 
Isso não é verdade. Ainda assim, seguem sendo abertos novos cursos de Medicina, muitos 
deles com objetivos unicamente mercantilistas, que não oferecem as condições básicas 

para uma formação de qualidade. O resultado é o surgimento de um grande número de 
profissionais despreparados, o que acaba por ser danoso tanto para a própria classe quanto 
para a sociedade.

O CREMERS Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul precisava
se posicionar diante dessa situação - e de maneira enfática. Assim, foi solicitada à agência 

a criação de uma campanha que deixasse claro à população que o problema da saúde não 

está na quantidade de profissionais, mas na falta de investimentos em itens que deveriam 
ser básicos para a prática eficaz da Medicina. O que a campanha precisava fazer era 
mostrar que abrir novas faculdades ou novas vagas nos cursos já existentes não vai ajudar 
a melhorar a saúde das pessoas. 

Em um processo que envolveu todos os departamentos da agencia, foi desenvolvida uma 

campanha completa, transmidia, cuja principal peça era esta que apresentamos aqui: o 
filme de 60 segundos. Ele apresentava o conceito macro da campanha, "Quantidade não é 

sinónimo de qualidade", que resumia com plenitude a ideia de que aumentar o numero de 
médicos não é a solução ideal para o problema da saude. Para traduzir essa mensagem, 
foi criado um filme visualmente forte, impactante, que mostrava uma atriz representando 

uma médica no corredor lotado de um hospital em situação visivelmente precária. Durante

essa caminhada pelo cenário (criado para a produção), a atriz falava, de forma veemente 
sobre a falta de condiçoes básicas para a prática da Medicina, reforçando a gravidade da 
stuação. Ousado em termos estéticos, com planos de vários segundos, e relevante no que 
concerne à mensagem, o filme resultou em uma peça contundente, que, ao final, levava o 
espectador a refletir sobre aquilo que assistiue sobre todo o cenário da saúde. Uma peça 
ao mesmo tempo informativa e incisiva, que esclarecia ao público, através de dados, que 
numero de médicos atuais é mais do que suficiente, destacando as debilidades do sistema 
de saude e as mazelas vividas diariamente por m�dicos e por pacientes 
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MEDIA DE 

POR MIL HABITANTEs PORMILHAB LAS 

O BRASIL POssUI NO BRASIL 

25.000 ESCOLAS 
DEHauICINA 
2 LUGAR 
NO MUND0 

NOVOS PR0FISSIONAIS 
SAO FORMADOS POR ANO 

Quantidade 
não e sinönimo 
de qualidade. 

LEIA A POSIÇão oFICIAL DO cREMERS: 

www.PoRMAISSAUDE.COM.BR 

Filme 60" disponível no pen drive em anexo. Dimensöes orlginals: 60 (7 
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SEMAE DE SÃO LEOPOLDO | ANÚNCIO PÁGINA DUPLA 

Cliente: Serviço Municipal de Água e Esgotos de São Leopoldo/RS 
Peça: Anúncio página dupla 
Titulo: Semae 50 anos 
Data de produção: novembro/2021 

Periodo de veiculação: novembro/2021 
Veiculo que divulgou: Jornal VS 

Problema que a peça se propôs a resolver: 
O Semae Serviço Municipal de Agua e Esgotos, completa 50 anos de contribuição e 
trabalho para a comunidade de São Leopoldo. Durante esse tempo, a autarquia criou laços 
com a cidade e seus habitantes ao oferecer sempre o melhor com inovação e tecnologia, 
proporcionando maior qualidade de vida para todos. Por tudo que faz e representa tornou- 
se evidente a necessidade de marcar a passagem do cinquentenário compartilhando esse 
momento de comemoração com quem mais importa: a população. 

Para essa celebração envolver a todos, criamos uma campanha publicitária institucional 
em comemoração aos 50 anos com o objetivo de celebrar o passado, o presente e o futuro 
da autarquia junto aos leopoldenses, mostrando a eficiéncia, a transparência e valor ao 
desenvolver suas atividades. Para deixar clara toda a importância do Semae, a campanha 
exalta a realização do serviço público de qualidade eogrande valor que tem para a comunidade. 

O anúncio aqui apresentado representa a história, celebra o momento e projeta um caminho 
rumo a um futuro de trabalho em busca da excelência. Esteticamente, a peça se mostra 

bastante contemporâneae com um olhar distanciado, capaz de ver o todo, diferentes fases, 
a evolução eo caminho percorrido. Ao mesmo tempo deixa claro, visualmente, que o Semae 
ea comunidade andam juntos ao apresentar uma pessoa, representando os leopoldenses, 
seguindo em frente coma linha do tempo, enquanto a história acontece. 

Acompanhando essa imagem que ilustra os feitos ocorridos de 1971 a 2021, o momento atual 
e a humanização com o personagem, temos um título que resume o cerne da festividade 
e da exaltação "Nossa água, nosso bem. Patrimônio da cidade e seu também." Uma 
única frase é capaz de destacar e valorizar o serviço e o que ele representa para a saúde, 
desenvolvimento e reconhecimento da capacidade da cidade em oportunizar qualidade de 

vida e orgulhar toda a sua gente. A assinatura "Nosso total orgulho de um bem que é seu 
também reforça a narrativa proposta de inclusão na comemoração e, sobretudo, fortalece 

o vinculo, a sensação de pertencimento e o sentido de continuar preservando e exaltando 

esse patrimônio público de toda a comunidade. 

(18 
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NOSSA ÁGUA, 
NOSSO BEM. 

PATRIMÖNIO 
DA CIDADE 
E SEU TAMBÉM. 

O Semae comemora 50 anos prestando um serviço público 
de qualidade à toda a comunidade. Património da cidade, 
desde 1971 leva saúde à população com inovação, tecnologia, 
eficiencia, transparência e dedicação. Nosso total orgulho de 
um bem que é seu também. 

SsAO 
LEOPOLDO 

SEMAE cONSTRUINDO UMA 
CIDADE MELHOR 

Dimensoes originais: 52 x 35 cm (19 
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PREFEITURA DE JOINVILLE | FILME 30" 

Cliente: Prefeitura Municipal de Joinville/SC 
Peça: Filme 30" 
Titulo: Volta às aulas 
Data de produção: fevereiro/2021 

Periodo de veiculação: fevereiro/2021 
Veiculos que divulgaram: NSCTV- Joinville, SBT, TVBV (Band), Record News (Sc) 
ND TV (Joinville), TV da Cidade - Joinville e TV Brasil Esperança 

Problema que a peça se propos a resolver: 
O ano de 2020 foi atipico e desafiador para todo mundo, mas principalmente para os órgãos 
publicos. Combater a pandemia do coronavirus e fazer o gerenciamento eficiente de várias 
áreas exigiu a tomada de decisões dificeis. 

Entre as ações desenvolvidas nos municipios, o cancelamento das aulas presenciais foi 
uma medida com grande peso para a sociedade e, consequentemente, para as Gestöes 
visto que muitas pessoas ficaram impossibilitadas de trabalhar para cuidar dos filhos. Com 
a proximidade do fim do ano, os números da pandemia em Joinville e em todo o país 
haviam diminuído. O cenário que era assustador passou a ser um pouco mais otimista ao 
permitir a retomada de vários serviços, que tinham sido suspensos durante o ano. 

Entre eles, o retorno das aulas ganhou força e a Prefeitura de Joinville começou a tomar 
medidas para proporcionar isso a toda a rede püblica de ensino do municipio. Tudo 
começou com a elaboração do "Protocolo Seguro de Volta às Aulas" e a organizaç�ão de um 
cronograma construido juntamente com as diretorias das escolas. 

Após o cenário organizado e o Protocolo divulgado, a Prefeitura precisava falar com pais 
e alunos sobre a importância do retorno das aulas presenciais com cuidado e preservação 

da saúde de todos. 

A mensagem da campanha precisava ressaltar as medidas tomadas para garantir os 
protocolos de segurança nas salas de aula. Para responder a tudo isso, desenvolvemos o 

conceito "A educação ainda mais presente" para guiar a comunicaçãoe falar com o público 
através de um discurso sério, motivacional e plenamente adequado à situação atipica do 
momento. A mensagem foi aplicada em diversas peças e em um filme para divulgação 
na televisão e compartilhado em canais digitais. O material foi desenvolvido para exaltar 
a educação e se alinhava à situação de retomada e esperança, que toda a comunidade 
estava vivendo. A dinamicidade da edição do filme abordava a mudança na atmosfera das 
aulas on-line para o presencial e criava uma boa expectativa do que estava por vir 

Tratava-se de um filme com uma linguagem informativa, de fácil entendimento e bem de 
acordo coma realidade, que falava diretamente com os pais dos alunos, para que pudessem 
sentir segurança ao enviar seus filhos novamente à escola. 
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Metade 
remoto 

Met de 

AL 

Acesse o Protocolo Seguro 
de Volta às Aulas em 

jolnellle.sc.gov.br/coronavirus 

Secretaria de Educação Prefeitura de 
Joinville 

Dimesoes originais: 30"21 Filme 30" disponivel no pen drive em anexoO. 
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Cliente: SIPS - Sindicato das Industrias de Produtos Suinos 

Titulo da campanha: Fomento ao consumo da carne suina 

Data de produ~ao: novembro e dezembro/2021 

Pe~i~d~ de veicula~ao: dezembro/2021 a mar90/2022 

Ex1b1~ao: Estado do Rio Grande do Sul 

Resumo do problema que a campanha se prop6s a resolver 

0 SIPS - Sindicato das Industrias de Produtos Suinos do Estado do Rio Grande do Sule a 

entidade representativa das agroindustrias que atuam na integra9ao, abate e processamento 

de carne suina, uma cadeia produtiva que envolve desde criadores e abatedores ate 

fornecedores e prestadores de servi90, alcan9ando centenas de empresas e industrias. 

Nos ultimas anos, a situa9ao econ6mica vivida no Brasil tern se encontrado bastante 

debilitada, com recessao em diversas areas, cenario que piorou ainda mais com a pandemia 

de coronavf rus. Os reflex as disso no cotidiano das famflias foi forte, impactando diretamente 

na maneira coma as pessoas consumiam diferentes itens do seu dia a dia, coma a carne, 

que passou a ser menos frequente na mesa devido ao seu alto valor. 

E nesse cenario de dificuldade que a came suf na se apresenta coma uma excelente op9ao. 

Historicamente de men or pre90, a came suf na e uma alternativa saudavel, acessfvel e 

deliciosa para as familias , mesmo que nao tenha o mesmo "status" da came bovina ou ate 

mesmo do frango. 

Diante dessa conjuntura, o SIPS percebeu a oportunidade para impulsionar o consumo 

de came suina e fortalecer as vendas em todo o Rio Grande do Sul. Ainda persiste um 

desconhecimento do consumidor a respeito das qualidades e propriedades da came suf na, 

bem coma um preconceito cultural antigo e fora da realidade atual associando os animais a 

sujeira e doen9as. Alem disso, a maioria das pessoas associa a proteina suina aos produtos 

embutidos e nao coma uma op9ao de came a mesa. 

A campanha tinha o objetivo de dar inicio a uma mudan9a nesse cenario, mostrando a 

came suina coma uma excelente op9ao e fazendo as pessoas se conscientizarem sabre 

seus beneficios e todos os aspectos positivos relacionados a sua compra e consumo. 

Solu~ao encontrada 
A solu9ao proposta foi a cria9ao de uma campanha de conscientiza9ao para falar sabre as 

qualidades da came suina e fomentar o consumo junta a popula9ao do Rio Grande do Sul. 

A mensagem dessa comunica9ao precisava destacar as qualidades da carne, coma a de (' ./) 

ser rica em prate[ nas, seu sabor e maciez caracteristicos, alem de ser fonte de vitaminas V 
e minerais. Essencialmente, a campanha deveria mostrar ao publico que o consumo de 

carne suina e uma op9ao atrativa economicamente, que passa par um rigido controle de 1 
qualidade na produ9ao e que traz diversos beneficios a saude - sem jamais menosprezar 

as demais carnes. \ 

Para alcan9ar o maior numero de pessoas, foi criado um conceito capaz de falar com 

diferentes publicos atraves de uma un!ca f~ase empatica, simples e direta. "Carne ~~ina: e 

boa, e pra voce" foi a linha de comun1ca9ao adotada para afirmar sabre os benef1c1os da 

came suina ea sua versatilidade. Esse conceito resumiu os objetivos da campanha, sendo \ ·.,,, 

aplicado em um selo, coma se estivesse certificando a mensagem. ~ 

Com a definii;ao do conceito, a estrategia foi desenvolvida no sentido de alcani;ar 



0 engenho de ideias -
da carne suina. Esses publicos foram encontrados atraves de um estudo sobre os ha'b't 

da I - I . . i os 

pop_u_ ac;ao, o que nos evou a cnar cinco personagens para estampar toda a proposta e 

trans~1t1r as_ amplas possibilidades de prepare e os beneffcios da proteina. 

Atraves de ~lust~ac;oes, uma familia de personagens foi desenvolvida para fazer toda a 

re_pre_sentac;ao visual da campanha, dando vida aos diferentes publicos e possibilitando a 

cnac;ao d~ uma ligac;ao afetiva das pessoas com a mensagem. Nos desdobramentos, cada 

pec;a traz,a um protagonista interagindo com uma ac;ao diretamente ligada ao cotidiano e 

ao consume da carne sufna por ele. Um personagem destacava o aspecto da saude, outro 

ressaltava a versatilidade do produto, um terceiro reforc;ava a economia e assim por diante. 

Ess_e_ apelo visual , criado com um tom de descontrac;ao e alegria para mostrar os atributos 

pos1t1vos da carne sur na, foi ampliado com a escolha de meios e formates adequados 

para a divulgac;ao da mensagem. A soluc;ao foi desenvolver uma comunicac;ao integrada 

nos ambientes off-line - com material para radio, midia exterior e TV, como no patrocinio 

do programa El Topador, do SST, no qual o apresentador ensinava como preparar a 

came suina - e on-line, com o desenvolvimento de um site com todas as informac;oes e 

receitas para a populac;ao consultar. Ainda no digital , foram realizadas diversas ac;oes com 

influenciadores ligados a gastronomia e conhecidos pela populac;ao gaucha, como Diogo 

Carvalho, Gugu Streit, Lela Zaniol e Adriano Domingues, o que potencializou o impacto da 

campanha. Alem disso, a soluc;ao tambem chegou a ac;6es de nao-midia nos PDVs, com a 

entrega de f6lderes explicando sobre os beneficios da carne suina para quern trabalha com 

ela e ainda adesivos com o selo e call to action da campanha para aplicac;ao em balc6es e 

freezers de carnes. 

Resultados 
Nos primeiros 30 dias de veiculac;ao, a campanha ja mostrou a sua forc;a e os resultados 

apareceram. O site www.carnesuina.com.br teve 30.644 acessos unicos no periodo, um 

numero muito expressive que tambem se refletiu em outros dados, como as 589.500 mil 

impress6es entre rede display, rede pesquisa e Spotify, os 13 mil hoes de impactos em TV com 

o programa especial El Topador, os 4,2 milh6es de ouvintes em radio e os quase 3 milh6es 

de impactos em mfdia exterior, alem das 643 mil contas no lnstagram alcanc;adas e as 74 

mil interac;oes de engajamento que vieram das ac;6es realizadas com os influenciadores. 

Como se pode observar pelos numeros apresentados, a campanha chamou a atenc;ao e 

despertou interesse, marcando um novo olhar do publico em relac;ao a carne suina. 

Eu, Rogerio Kerber, referendo e atesto a veracidadiz:ase. 

xecutivo 
strias de Produtos 

Sufnos 
Contrato s/n° datado de 01/11/2021 

----,LJ.l.+-,1-'---,L/---------

Thiago D t onso 

S6cio-Gerente ( esponsavel pela 

elaborac;ao do referendo) 
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Pec;a 1: Anuncio pagina jomal 

Problema que a pec;a se propos a resolver: 
Se a campanha pretend1a falar sabre as diversas qualidades da came suina, a peya aqui 
exemphficada tinha o objetivo especifico de comunicar a populayao gaucha o papel dela 
no cu1dado com a saude. lsso foi feito atraves de um dos desdobramentos da campanha, 
mostrando a ilustrayao de uma senhora idosa praticando exercicios e informay6es sobre 
como a came su1na e saudavel e importante para quern busca saude. 
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Dimensoes origin is. 26, 1 x 35 cm 5 ~ 
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Pe~a 2: Mega Painel Freeway 

Problema que a pe~a se propos a resolver: 
0 objetivo da pe9a aqui apresentada era incentivar o consume da came suina por um publico 
que se desloca para o literal gaucho, o qua I tern como habito com um fazer churrasco. E para 
isso, desenvolvemos um painel com uma mensagem direta, mostrando um corte suino para 
transmitir a mensagem e gerar o desejo na popula9ao em um espa90 com alta frequencia 
de pessoas durante o verao. 
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Pe~a 3: Hots1te 

Problema que a pcca sc propos a rosolvcr: 
A peca aqu1 exemphficada tmha o desat,o de reunir mu,tas informac;oes sobre a carne 
sulna com uma hnguagem acesslvel e de facll entend,mento O hots1te pretend1a fazer 1sso 
fomeoendo subsldros para o pubhco entender que a carne e acessivel, nutrit1va e que pode 
ser preparada de d1versas mane1ros. Tudo isso fo1 abordado atraves das rlustrar;oes crradas 
para a campanha onde que cada uma delas se ltgava a uma quahdade e mostrava que 
para todo o tipo de pubhoo a came suina e uma 6tima escolha 
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Varios a>rtes para dar 
mais sabor a sua mesa. 

Qjque e confira. 
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Pe~a 4: Spot 

Problema que a pe~a se propos a resolver: 
A pe9a aqui apresentada buscava trazer uma das qualidades da came suina para o publico, 
mostrando que ela e uma op9ao levee saudavel para desmistificar uma percepc;ao antiga a 
respeito da proteina. A partir disso, criamos um dialogo em um restaurante, onde o garc;om 
indicava para a cliente a melhor escolha para o seu pedido. No fim , o spot enderec;ava ao 
site para quern queria saber mais sabre o assunto. 
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Pe~a 5: Filme 

Problema que a peca se propos a reso lver : 
Consc entizar a populac;ao sabre as qualidades da came sulna e fomentar o consume Junto 
a popula\'ao do Rio Grande do Sul era o obJet1vo da campanha do SIPS O filme cnado 
tinha esse proposito e usou da estet1ca da campanha para levar a mensagem a todos os 
gauchos Ele traz1a prates com a came sulna e os desdobramentos cnados que mostravam 
lustra<;oes de personagens cansmat,cos para dar v1da a d1ferentes publlcos mostrando 
que para cada um deles a came suma e ind1cada. No fim, a pei;:a traz,a o selo conce1to e o 
hots te com ma1s nformai;:oes sobre a proteina. 
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C_liente: Ministerio Publico Federal I Procuradoria da Republica no Rio Grande do Sul 

Titulo da cam pan ha: Forum Gaucho de Combate aos lmpactos dos Agrotoxicos - FGCIA 

Data de produ~ao: setembro a outubro/2021 

Periodo de veicula~ao: outubro a dezembro/2021 

Exibi~ao: Estado do Rio Grande do Sul 

Resumo do problema que a campanha se prop6s a resolver: 

Uma das furn;:oes constitucionais do Ministerio Publico Federal presente em 18 cidades 

do R~ ~ na capi!al gaucha, e dialogar sobre os interesses colet
1

ivos, como o impacto dos 

agro_tox,cos na vIda das pessoas, a protec;:ao do meio ambiente e a saude da populac;:ao. 

Por 1sso, em 2013, o MPF, juntamente com outras instituic;:6es, criou o Forum Gaucho de 

C?m_bate _aos lmpactos dos Agrotoxicos (FGCIA) , congregando sociedade civil, Ministerio 

Publl~o, orgaos publicos, universidades, conselhos, para dialogar e buscar soluc;:oes a 

~espe,to de quest6es humanas e ambientais referentes ao tema, alem de permitir a troca de 

!nformac;:oes e a divulgac;:ao de materiais. O Forum, hoje, e um canal para a propagac;:ao de 

1nformac;:6es sobre os impactos dos agrotoxicos e sobre novas perspectivas e alternativas, 

tais como a agroecologia. 0 Forum desempenha um papel relevante para a sociedade, 

com planejamento, conteudo e credibilidade ao seu favor. No entanto, grande parte da 

populac;:ao ainda desconhece o Forum e os impactos dos agrotoxicos na saude e no meio 

ambiente. Esse era o grande problema a ser solucionado pela campanha do FGCIA e do 

MPF: romper a barreira do desconhecimento da populac;:ao em relac;:ao aos impactos dos 

agrotoxicos e a agroecologia. 
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Solu~ao encontrada: 
l8 

A soluc;:ao encontrada foi a criac;:ao e veiculac;:ao de uma campanha institucional capaz de : 

sensibilizar e informar um grande numero de pessoas em todo o estado do Rio Grande ~ 
Q) 

do Sul. 0 principal objetivo era levar conhecimento sobre os riscos associados ao uso de E 

8 
agrot6xicos, principalmente para a populac;:ao rural, bem como promover a agroecologia e ,, 

fortalecer o FGCIA. 
~ 
12 

Por se tratar de uma comunicac;:ao amp la, desenvolvemos uma campanha com abrangencia ~ 

estadual e total integrac;:ao entre os meios on-line e off-line. Priorizamos radios do interior ~ 

para falar com a populac;:ao do campo, e da capital com spots em linguagem especifica para g 
cada perfil de publico. Alem disso, tivemos TV aberta nas principais emissoras do estado, § 

~ 
midia exterior (6nibus e trem) e entrega de materiais de nao midia (sacolas ecologicas, "' 

adesivos, folders) para ac;:oes de ativac;:ao em eventos (Feira do Livro, feiras agroecologicas j 
de Porto Alegre, entre outros). No digital, a campanha teve presenc;:a em redes sociais, ~ 

portais segmentados, rede display programatica, rede pesquisa e You Tube. Todas as ( ". I 
pec;:as tin ham coma foco direcionar_ o_ publico para um si_te onde estavam as informac;:oes \J 'i 
pertinentes aos impactos dos agrotox,cos ea agroecolog1a. . .g 

Para impactar e despertar a atenc;:ao dos gauchos, trabalhamos dentro da ideia de que as \/~ 

pessoas utilizam os agrot6xicos e as suas substancias nocivas muitas vezes sem saber ded) ,. ~ 

todos os danos que elas causam. Assim, colocamos o nome de "Agrot6xico" em produtos ~ ~ 

que costumamos utilizar no dia a dia, passando a ideia de que esse tipo de substancia ~ 

esta presente na vida de todos de forma quase invisivel, concluindo que essa situac;:ao nao § 

deveria ser tratada de modo tao corriqueiro. A mensagem das pec;:as ainda ganhava o apoio ; 

da chamada "Algumas substancias nao deveriam fazer parte das suas refeic;:oesll ~ 

Essa foi a forma encontrada para ilustrar a ideia a popula,ao. Uma solw;ao visualmente \ 
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impactante, capaz de fazer as pessoas despertarem a consciencia para o tema. Em outras 

palavras, primeiro a campanha buscava chamar a atern;:ao e o interesse das pessoas para 

a gravidade do assunto e o quanta os agrot6xicos estao inseridos na vida de todos. Em 

seguida, ap6s a abordagem sabre os perigos desses aditivos, era apresentada, coma 

alternativa, a agroecologia. 

Portanto, ao inves de simplesmente trazer informac;:oes sob re a agroecologia, correndo o risco 

de nao ter a mensagem principal assimilada pelo publico, optamos par inicialmente impactar 

as pessoas, expondo os perigos dos agrot6xicos, para somente em seguida transmitir o 

restante do conteudo, garantindo melhores resultados e absorc;:ao da mensagem. Toda a 

campanha estava unida sob um mesmo conceito, que ainda ganhou a forma de selo: "Agro 

sem t6xico". Assim, realizamos uma comunicac;:ao contundente, objetiva e necessaria, cuja 

eficacia se comprovara a seguir. 

Resultados: 
Os 60 dias de veiculac;:ao da campanha obtiveram bans resultados, com estimativa de mais 

de 15 milh6es de impactos em TV, radio e midia externa. 0 site criado especialmente para 

promover o Forum no periodo teve 8.859 visitantes unicos, com media de 147 visitantes/ 

dia - deste volume, 24% dos acessos foram na sec;:ao "campanha publicitaria", mostrando 

o interesse do publico ao conteudo disponibilizado. Quanta as entregas de midia digital, 

obtivemos mais de 1,6 milhao de impress6es das pec;:as de banners display, distribuidos em 

diversos canais e nas plataformas de redes sociais, sempre em segmentac;ao de publico 

com inteligencia de servidores de midia programatica. Reforc;:ando a comunicac;:ao, tambem 

tivemos entrega atraves da estrategia de anuncios para a pesquisa do Google, onde 

alcanc;:amos resultados de mais de 4,6 milh6es de impress6es. Tambem tivemos o filme, 

que, dentro da estrategia de Youtube, foi assistido mais de 54 mil vezes, resultando em 

2.606 cliques ao site. Ao todo, a estrategia de midia digital obteve mais de 6,4 milh6es de 

impactos totais entre todas as pec;:as e ferramentas trabalhadas. A principal consequencia 

da campanha foi o alerta a populac;:ao sobre os impactos dos agrot6xicos para as pessoas e 

para o meio ambiente, e a divulgac;ao da agroecologia, trazendo mais conhecimento sabre 

o assunto, com diversas midias espontaneas e um feedback positivo para o MPF. Diferentes 

publicos foram impactados pela campanha e, sem duvida, levaram a mensagem do "Agro 

sem T 6xico" para outras pessoas, expandindo o conhecimento ea conscientizac;ao obtidos. 

Divulgac;ao autorizada, nos termos do Oficio n° 1151 /2022/PR/RS (PR-RS-00018329/2022). 
Ass,nado eletrorncamente por 
Thiago Dalmas Alfonso 
CPF· 001.327 450-38 
Data 28/03/2022 15 05:00 -03:00 
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Harold Hoppe I Procurador-Chefe Substituto 
da PR/RS 

~ 
Thiago Dalmas Affonso S6cio-Gerente (1 ·n ~ 
(responsavel pela elaborac;ao do referenda) V ~ 
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PR-RS-00018329/2022 

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO SUL 

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

Oficio n° l 151 2022/PR/RS 

Porto Alegre, data da assinatura digital. 

Ao Senhor 

TIDAGO DALMAS AFFONSO 

S6cio-Gerente Engenho de Ideias Comw1ica9ao Ltda. 

( encaminhado vi a fel i pe@engenhodeidei as. com. br) 

Assunto: autoriza a divulgar;iio do documento em anexo. 

Prezado Senl1or, 

Cumprirnentando-o, autorizo a divulga9ao do documento em anexo, nos 

termos do item 24.9 do Edita! de Tomada de Pre9os n° 01/2020, desta PR/RS. 

"24.9 A CONTRATADA s6 podera divulgar informa96es acerca da 

presta9ao dos servi90s objeto desta Tomada de Pre90s, que envolvam o 

name da PR/RS, do FDD ou ainda do FGCIA, se houver expressa 

autoriza9i.io destes." 

Cordialmente, 

HAROLD HOPPE 

PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO DA PR/RS 
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MANIFESTO DE 

ASSINATURAS 

C6digo de validac;ao: 58QX7-63UE5-8H4EB-FZMKU 

Esse documento fo1 assinado pelos seguintes signatarios nas datas indicadas (Fuso 

horario de Brasilia): 

~ Thiago Dalmas Affonso (CPF 001 .327.450-38) em 28/03/2022 15:05 - Assinado 

eletronicamente 

Enderey0 IP Geolocaliza9ao 

177.19.178.39 Nao disponivel 

Autenticai;ao th iago@engenhodeideias.com .br 

Email verificado 

ID~ 

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validai;ao deste documento: 

https://app.ideiasigner.com.br/validate/58QX7-63UE5-8H4EB-FZMKU 

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponivel no link abaixo e informe 

o c6digo de validai;ao: 

https.//app.ideiasigner.com.br/validate 
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I O engenho de ideias 
I 
I Peca 1 · F1lme 

I Problema que a peca se propos a rcsolvor 
Frente a esse oenano de despertar a atencao das pessoas para a gravidade dos agrot6xicos 
e alertar a populayao sob re o f requente uso desses ad1t1vos no d1a a dia de todos, o MPF 
precisava ter uma comunicavrio direta e de facil assimila9ao O filme criado para a campanha 
ut1hzava o tom de surpresa para passur a mensagem pretendida. Ele foi desenvolvido 
mostrando produtos allmentic10s e uma locu9ao relatando sobre algo que e murto comum 
a mesa da populayfio, buscado gerar uma associa9ao com a com1da . No fim revelava 
que a mensagem estava se d1rigindo aos agrot6x1cos e apresentava a agroecolog1a uma 
altemat,va mats saudavel para a produ9ao e o consumo de alimentos 
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( engenho de ideias 

Po~a 2: Busdoor 

Probloma quo a pc~a so propos a rosolvor 
A pc~a aqu, exemplif1cadu pretend1a serum canal d1reto de cantata com a popula9ao sabre 
os po, 190s dos agrotox1cos para a saude de todos Atraves de uma mensagem rapida e 
surp1eendente, com a ap1esenta9ao de um produto comum a popula9ao, a pe9a buscava 
transm1t11 a mensagem que algumas subst~ncias nao devenam fazer parte do nosso dia a 
dia buscando levar o p(iblico para o hots1te cnado para a campanha e o informando sobre 
os beneflc10s da agroecolo91a 
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( engenho de ideias . 

Pe~a 3: Painel trem 

Problema que a pe~a se propos a resolver: 
A pe9a tinha o obJetivo de apresentar a mensagem e ser um canal de contado com a 
populac;;ao em um espac;;o onde circulam mllhares de pessoas d1anamente. Por essa razao, 
o painel aqu, apresentado tinha um produto e a mensagem a respeito dos agrot6xicos, 
mostrando seus perigos e revelando que a agroecologia e uma alternativa para evitar o uso 
desses ad1t1vos Alem d1sso, o painel tambem trazia informac;;oes sobre o site criado para 
a campanha, instigando o publico a acessar e conhecer mais sobre o F6rum Gaucho de 
Combate aos lmpactos dos Agrot6xicos. 
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Qengenho de ideias 

Peça 4: Hotsite 

Problema que a peça se propôs a resolver 
Dentro dos objetivos da campanha de informar a população sobre os perigos dos agrotóxicos 
e sobre os beneficios da agroecologia, muitas informações estavam disponiveis para 
serem compartilhadas pelo MPF. A peça aqui apresentada buscava reunir todas elas e ser 
uma fonte segura e de fácil acesso sobre os assuntos. O hotsite criado também estaria 
presente em todos os materiais como um caminho, chamando os públicos a acessarem e 

encontrarem ali tudo que precisavam saber. 
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MENU Q 

SAIBA ONDE ESTÃO 

OCORRENDO FEIRAS 
ECOLÓGICAS NO RS! 

FÖRUM GAÜCHO 
DECOMBATE 
AOS INPACTS 
DOS AGROTOKICOS 

APRESENTAÇÃO MENU Q 
O Forum Gaucho de Combate o0s impoctos dos 

Agrotdxicose um espaço plural para o debate 

iculbçao de agoes concretas em defesa da 

Ministério Publico do Estado do Rio Grande do Sul 
conta coma participac.ao de dezenas de 

organizaçce 

SAIBA MAIS 

Pintura da obra 'A Dança dos Espantalhos, com 

uma famma de tros es pantalnos. 

A AGROECOLOGIA 
PROMOVE SAUDE PARA 
AS PESSOAS E PARA1 
0 METO AMBIENTE. 

B dMPF 

AGROECOLOGIA 
A agroecologia e uma Ciencia que se basesa no respeito à 

natureza. Ela promove mals saüde para as pessoase 0 

neio ambiente, estimul ando os ciclos naturais Alm aissa 

roduz alimentos saudaveis e de elevado valor blologico, 

recupera e conserva 0s ecurS0S natoais, estmulando o 

desenvolvimento d05 comunaued r 

SAIBA MAIS 

Hotsite 1/2 260 



AGROECOLOGIA 

Apgoecoba tun cencs u baseia no reseto 
elo amblente estimdando os ciclos naturais. Aem dissa 

taudaves e ce eerado valor biolbgco, 

cperae conserva os recursos natureia, estmulanda o 

desenvchmento das comurcaoes nur 

SAIBA MAIs 

RELATÓRI0 ABRASC 

SOBRE DESONERAÇAO 
DOSSIE ABRASCO DOCUMENTO "AS 10 

AGROECOLOGIA PRINCIPAIS 
ALTERAÇÕES 

Lmia uma des mas poreies e respetadas 

pubicagbes scbre o impocto dos agrotddoos 

na nosso da a da 
FISCAL DE 

encia que se baseia no 

goeoiog espeto & atuneza Eia pramove mais saúde para as AGROTÓXIcos PROPOSTAS PELO 

Encaadeod PACOTE D0 VENENO pessoas e omeio ambiente, estimulando os ciclos 

naturais Aem daso, produz alimentos saudáveise de 

eievado vaior bioidgc, recupers e conserva os 

recursos aturais, estimulando o desenvolvimento das 

Faça o downlcad do documento que mostra 

Desoubra como o Projeto de Lei em romite na 

Camara dos Deputados pode traee riscos à 

saúde e à biod veraidade do palis. 

Dannlon 
comunidades rurais Downioad 

SAIBA MAIS 

MANUAL DE ORIENTAÇÃO 
PARA DENUNCIAS 

aba como farer sua denuncia enohendo agrotdaicos 

FAÇA O DOWNLOAD! 

Reabzado Apoio: Rua Otávio Francisco Caruao da Rocha4 
n 7c0/sala 707 - Prala 0u Belin-lo Aee 

d EMPF 9CO10395

conatod lga co 

Hotsite 2/2 27) 



Qengenho de ideias 

Peça 5: Spot 

Problema que a peça se propôs a resolver: 
O spot de 30" tinha a necessidade de comunicar ao público a mensagem em um tom 
de surpresa, fortalecendo a finalidade da campanha de falar sobre os perigos do uso de 
agrotóxicos. A partir disso, os objetivos foram traduzidos em uma peça que trazia um diálogo 
à mesa, falando sobre os ingredientes de uma janta saborosa. A virada da comunicação 
estava na presença de agrotóxico como parte da receitae na explicação sobre produtos que 
estão na nossa alimentação e que a gente não sabe. No fim, o spot indicava a agroecologia 
para superar issoeo hotsite criado para a campanha. 

28) 



Spot 30" disponível no 

pen drive em anexo. 

Dimensões originais: 30" 29 



Qengenho de ideias 

Porto Alegre, 30 de março de 2022. 

07.895.771/0001-33 
ENGENHO DE IDEIAS 
COMUNICAÇÃO LTDA 

Av. Ipiranga, 7464, saia 1005 
Jardim Botânico CEP 91530-000 

PORTO ALEGRE - RS 

ENGENHO DE IDEIAS coMUNICAÇÃO LTDA. 
CNPJ 07.895.771/0001-33 
Luiz Ricardo Felix Jaques 

Sócio-Administrador 
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DE PÚBLICO A GENTE ENTENDE 

51 3273.3100 

engenhodeideias.com.br 

Sede - Porto Alegre / RS 

Av. Ipiranga. 7464 / 1005 

Jardim Botánico/91530 000 

Caxias do Sul/ RS 

Avenida Itália, 482/501 

São Pelegrino /95010 040 

Balneário Camboriú/ sC 
Rua 1822. 330/02 

Centro/88330 484 


