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A divulgação dos serviços e produtos oferecidos por instituições requer 
a utilização de uma ferramenta de comunicação efetiva para obter a máxi-
ma visibilidade junto ao seu público usuário e, assim, atingir suas metas e 
objetivos pré-estabelecidos. Toda instituição deve, por meio da sua equipe 
de comunicação social, desenvolver um plano de marketing, por ser este um 
instrumento estratégico para estruturar as macroações de divulgação.

De acordo com a American Marketing Association, associação internacio-
nal de profi ssionais de marketing, com 38.000 membros em todo o mundo, 
“o marketing é uma função organizacional e um conjunto de processos que 
envolvem a criação, a comunicação e a entrega de valor para os clientes, 
bem como a administração do relacionamento com eles, de modo que sejam 
benefi ciados a organização e o público interessado”. 

Segundo Phillip Kotler, (2000):

Marketing é a atividade humana dirigida para a busca da satisfação 
das necessidades e dos desejos dos consumidores, através dos pro-
cessos de troca. (...) Um processo social por meio do qual pessoas e 
grupos de pessoas obtêm aquilo de que necessitam e o que desejam 
com a criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de 
valor com outros.

Trazendo essas considerações para o cenário da organização pública, 
busca-se também o conceito de Marketing Social que orienta para a mu-
dança de comportamento social, em especial nas áreas de saúde, educação, 
meio ambiente e desenvolvimento social.

Apresentação



10

Na concepção de Kotler (apud LEVEV et al., 2002) o Marketing Social 
consiste em:

O projeto, a implementação e o controle de programas que procuram 
aumentar a aceitação de uma idéia social num grupo-alvo. Utiliza 
conceitos de segmentação de mercado, de pesquisa de consumidores, 
de confi guração de idéias, de comunicações, de facilitação de incen-
tivos e a teoria da troca, a fi m de maximizar a reação do grupo-alvo.

O plano de marketing abrange tudo o que é necessário para apresentar 
produtos ou serviços e divulgá-los ao público-alvo, fazendo com que este 
último mude seus paradigmas e costumes e comece a utilizá-los para 
atender às suas necessidades específi cas.

No campo organizacional, a fi nalidade da elaboração de um plano 
de marketing é tornar a instituição conhecida, assim como seus serviços, 
fortalecendo sua imagem e proporcionando um vínculo mais efetivo com 
o cliente. O processo de implementação é geralmente de médio a longo 
prazo e subdividido em etapas. Dentre essas etapas está a de divulgação de 
produtos e serviços, a qual é o objeto deste guia.

Para Schiavo (apud KOTLER, 2002) para a estruturação de um plano 
de marketing deve-se seguir a seguintes recomendações:

• Considere a missão da organização;
• Analise o ambiente externo (oportunidades e ameaças);
• Analise o ambiente interno (pontos fortes e fraquezas);
• Formule as metas;
• Formule as estratégias;
• Formule os programas;
• Implemente a ação;
• Crie instrumentos de feedback e controle.

Já a metodologia desenvolvida por Westwood (apud LAS CASAS, 
2001) recomenda as seguintes etapas:

• Estabeleça os objetivos corporativos;
• Realize pesquisa externa de marketing;
• Realize pesquisa interna de marketing;
• Realize uma análise de pontos fortes e fracos / oportunidades e ameaças;
• Estabeleça objetivos de marketing e planos de ação;
• Desenvolva estratégias de marketing e planos de ação;
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• Defi na programas que incluam propaganda / plano de promoções;
• Estabeleça orçamentos;
• Escreva o plano;
• Comunique o plano;
• Use sistema de controle para o plano;
• Reveja e atualize o plano. 

Conforme citado anteriormente, este guia não visa auxiliar na constru-
ção de um plano de marketing, mas tem como foco a apresentação de dados 
que auxiliem na estruturação das atividades de promoção institucional das 
unidades de informação e de comunicação do setor Saúde. Nele serão deta-
lhados os tipos de estratégias de divulgação e as recomendações gerais para 
promover produtos e serviços de informação em saúde. 

As estratégias aqui apresentadas têm inspiração na divulgação dos 
produtos e serviços da Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde 
(BVS MS).

A Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde é resultado da 
parceria com o Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em 
Saúde (Bireme/Opas). Tem como objetivo cooperar na coleta, organização 
e disseminação de informações do setor Saúde, permitindo que os usuários 
possam interatuar e navegar no espaço de uma ou várias fontes de infor-
mação geradas, atualizadas e armazenadas na internet, obedecendo a me-
todologias comuns que integram uma rede de entidades afi ns à Biblioteca 
Virtual em Saúde Pública (http://www.saudepublica.bvs.br).

O acesso à BVS MS é feito por meio do endereço eletrônico <http://
www.saude.gov.br/bvs>.
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“Quanto maior o acesso à 
informação governamental, 

mais democrática é a relação 
 entre o Estado e a Sociedade.”

(autor desconhecido)

1.1 Unidades de informação

Segundo Tarapanoff, Araújo Júnior e Cormier (2000) as unidades de 
informação são as bibliotecas, os centros e os sistemas de informação e de 
documentação. Os autores citam também que essas instituições são tradi-
cionalmente organizações sociais sem fi ns lucrativos, cuja característica 
como unidade de negócio é a prestação de serviços para os indivíduos e a 
sociedade, e que cada vez mais utilizam a internet para atender a sua co-
munidade de usuários.

O objetivo deste guia é atender especifi camente às unidades de infor-
mação em saúde que contribuem e cooperam para o sistema de saúde pú-
blica adotado pelo Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS). Muitas dessas 
unidades fazem parte da Rede de Bibliotecas e Unidades de Informação 
Cooperantes da Saúde, a Rede BiblioSUS.

A Rede BiblioSUS foi criada por iniciativa do Ministério da Saúde 
(MS), em parceria com a Rede BVS Brasil, e tem como objetivo ampliar e 
democratizar o acesso às informações em saúde pública, disseminadas por 
meio do modelo BVS e da distribuição da produção editorial do MS, com 
economia de recursos, multiplicidade de opções bibliográfi cas e efi cácia de 
resultados. 

1 Trabalhando 
com conceitos
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O desafi o da Rede BiblioSUS é consolidar a participação das unidades 
de informação e instituições do SUS, por meio de articulações políticas, de 
estratégias e metodologias integradas que garantam a representatividade do 
conhecimento institucional em bases de dados bibliográfi cas especializadas, 
permitindo a formação da ColecionaSUS e trazendo um novo patamar de 
participação institucional na formulação de políticas públicas de saúde.

A Rede conta hoje com 1.427 instituições cadastradas, entre elas:

• Bibliotecas federais do SUS; 
• Núcleos estaduais do MS; 
• Secretarias estaduais; 
• Conselhos de saúde;
• Escolas técnicas do SUS; 
• Hospitais federais do SUS; 
• Ministérios;
• Tribunais Superiores;
• Rede RVBI;
• Ministérios Públicos;
• Universidades;
• Bibliotecas públicas e privadas;
• Bibliotecas de ONGs;
• Telecentros.

1.2 Defi nindo o público-alvo

Por defi nição, público-alvo é “um segmento particular ou segmentos da 
população que se deseja servir.”

Ao identifi car o público-alvo, a instituição deve focar a sua escolha nas di-
retrizes e nos objetivos institucionais de sua unidade de informação. Isto é, vin-
cular a identifi cação do seu público ao tipo de produtos e serviços oferecidos. 
No caso das Unidades de Informação em Saúde, que buscam promover o aces-
so à informação técnico-cientifi ca respaldada e confi ável, seu público deman-
dante são os gestores do setor Saúde, pesquisadores, estudantes e profi ssionais 
que lidam com o tema e os servidores e empregados da própria instituição.

Para cada público é necessário prever uma estratégia de divulgação di-
ferenciada, eleger o método a ser aplicado e, a partir daí, elaborar o material 
promocional adequado para atingir o objetivo, ou seja, a utilização do produ-
to ou serviço da instituição pelo seu cliente.
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O trabalho desenvolvido por uma unidade de informação em saúde 
tem um objetivo social: fornecer ao cliente o acesso à informação técnico-
científi ca em saúde por meio de serviços e produtos especializados.

A atividade de divulgação de seus produtos e serviços deve estar focada 
no objetivo da instituição e deve sinalizar o diferencial do trabalho rea-
lizado em prol das necessidades do público-alvo, ressaltando a qualidade 
dos serviços, a preocupação com o tipo de produto e o modo como ele é 
oferecido.

As estratégias de aproximação entre “fornecedor” e “cliente” podem 
ser também estendidas às novas proposições do Governo. Por meio de ações 
de incentivo ao uso de sistemas e fontes de informação automatizadas, sites 
governamentais e outras plataformas, o Estado fi ca mais próximo do ci-
dadão, fazendo cumprir sua responsabilidade na prestação de serviços de 
forma transparente, pontual e aberta a debates. 

Mas o objetivo da divulgação não se restringe apenas à apresentação 
e ao uso de produtos e/ou serviços. Também é importante para seu êxito a 
manutenção do relacionamento entre instituição e usuário. O produto ou 
serviço, para atingir seus propósitos, deve atender à demanda da melhor 
maneira possível. Para tanto, os serviços prestados devem ser testados e ava-
liados pelo usuário. Esse relacionamento também responde pelo fenômeno 
da interatividade, verifi cado pela infi nidade de SAC, chats, enquetes sobre 
a qualidade dos serviços e dos “testes” de novos produtos e/ou serviços. 
Cada dado fornecido pelo cliente nessas relações é armazenado de forma 

2 Para que divulgar?
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que possa ser usado estrategicamente para avaliar e melhorar a qualidade 
do trabalho desenvolvido.

A avaliação deverá ser realizada por meio de um mecanismo direto com 
o cliente. Só será possível saber se o trabalho está satisfatório se o usuário 
tiver suas necessidades atendidas e esta avaliação for positiva. A instituição 
deverá estar atenta aos resultados obtidos com a avaliação, pois, se forem 
negativos, será necessário um exame minucioso e prováveis modifi cações 
em sua estratégia de atuação até que alcance a maneira ideal de apresentar 
e oferecer seus produtos e serviços.

2.1 Tipos de estratégia de divulgação

A divulgação dos produtos e serviços oferecidos ao público das unidades 
de informação pode ser veiculada de diversas formas:

• Distribuição de mídia impressa em eventos, cursos, reuniões, etc.;
• Distribuição de brindes promocionais;
•  Fornecimento de informações para sites na internet especializados na 

divulgação de eventos e serviços na área de saúde pública, bem como 
para sites governamentais e institucionais;

• Envio de release para a imprensa local ou nacional;
•   Realização e/ou participação em eventos que reunirão pessoas com 

o perfi l do seu público-alvo, etc.

2.1.1 Materiais impressos

Os materiais impressos como fi lipetas, fôlderes, cartazes, folhetos 
e grandes formatos são os mais utilizados para a divulgação de serviços, 
produtos, campanhas, eventos, reuniões, inaugurações, lançamentos, cur-
sos, entre outros. Para facilitar a compreensão do usuário deste guia, se-
rão apresentadas as defi nições de cada formato. A título de exemplo, serão 
utilizadas imagens dos modelos de material impresso elaborados para o 
Ministério da Saúde e recomendações de uso:
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Filipeta: pequeno impresso sem dobra, utilizando-se uma ou duas faces (frente 
e/ou verso), usado para fi ns de divulgação de eventos, ações, publicações, etc.

Figura 1 – Frente da fi lipeta da BVS MS, modelo marcador de página.

Ministério da Saúde
www.saude.gov.br/bvs

Figura 2 – Verso da fi lipeta da BVS MS, modelo marcador de página.

Conheça também as  
Áreas Temáticas BVS MS

Produtos e serviços 
 

Acesso on-line e gratuito às publicações
e periódicos institucionais;
Terminologia da Saúde;
Legislação Federal em Saúde – Saúde Legis
www.saude.gov.br/saudelegis;
Rede BiblioSUS – www.saude.gov.br/bibliosus;
Dicas em Saúde;
Estação BVS – www.saude.gov.br/estacaobvs;
Serviço de Atenção ao Usuário
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Figura 3 – Frente da fi lipeta do Sistema Saúde Legis, modelo postal.
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Figura 4 – Verso da fi lipeta do Sistema Saúde Legis, modelo postal.

Saúde Legis

O Ministério da Saúde  disponibiliza, via internet,  
o Sistema de Legislação da Saúde (Saúde Legis), que  
reúne os atos normativos da esfera federal do SUS 
publicados no Diário Oficial da União e nos Boletins  
de Serviço.

O Saúde Legis apresenta, de forma referenciada, mais  
de 58 mil atos normativos publicados desde 1947,  
entre eles: portarias, resoluções, consultas públicas e 
instruções normativas, permitindo ao usuário recuperar  
a informação por assunto, data de publicação, tipo e número 
do ato. As normas publicadas a partir de 2001  
já estão disponíveis em textos completos.

O sistema é uma importante ferramenta de pesquisa 
para gestores, profissionais, conselheiros e usuários, 
representando um avanço na qualidade dos serviços de 
informação prestados pelo Ministério da Saúde. 

www.saude.gov.br/saudelegis

Serviço de Atenção ao Usuário – Fale conosco: 
saude.legis@saude.gov.br 

Conheça a Biblioteca Virtual em Saúde  
do Ministério da Saúde (BVS MS) 

 
www.saude.gov.br/bvs
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Recomendações

•  Este material é normalmente utilizado em eventos nos quais se dese-
ja que o usuário fi xe rapidamente o nome do produto, institui ção e/
ou endereço do site.

•  A tiragem anual a ser produzida deste tipo de material deverá ser cal-
culada levando-se em conta as participações da unidade de informa-
ção em eventos com temas afi ns, como congressos, seminários, cur-
sos, fóruns, etc., e ainda, considerando a possibilidade da divulgação 
de seus produtos em eventos realizados por instituições parceiras.

•  Deve-se manter sempre um pequeno estoque desse tipo de impres-
so, algo entre 150 e 200 unidades. Por ser um material pequeno e 
“fi ninho”, poderá ser usado para complementar uma informação, di-
vulgar um serviço ou produto que esteja relacionado a outro, isto é, 
poderá ser colocado de maneira estratégica dentro de livros, fôlderes 
ou em apostilas de curso ou treinamento.
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•  Deve-se inserir na parte frontal da fi lipeta:
– o nome da instituição e/ou produto ou serviço;
–  a URL do site, isto é, o endereço da instituição na internet, caso 

tenha site, de maneira destacada;
– a logomarca ou nome da instituição.

• No verso, coloca-se normalmente:
– frase de impacto ou slogan;
–  informações sucintas sobre o produto ou serviço;
–  URL de sites de instituições parceiras na elaboração do produto 

ou serviço;
–  opcional, porém estratégico: inserir link para divulgar outro 

produto ou serviço da sua instituição que esteja relacionado a 
este produto ou serviço;

–  é obrigatória a inclusão das logomarcas do governo obedecendo 
a hierarquia. Pode ser da direita para esquerda ou de baixo para 
cima, conforme a diagramação do material (ex.: na extrema-di-
reita ou mais abaixo, a logomarca do Governo Federal, depois a 
do governo estadual, e assim por diante).

Fôlder: também chamado de volante, é constituído de uma só folha im-
pressa, com uma, duas, três ou mais dobras. É utilizado na veiculação de 
conteúdos informativos, educativos e publicitários/promocionais.

Figura 5 – Lado externo do fôlder da BVS MS.

Serviço de Atenção ao Usuário 
www.saude.gov.br/bvs

Solicite pesquisas, tire dúvidas e envie-nos suas sugestões e/
ou críticas sobre os serviços prestados pela BVS MS. 

Público-alvo

Cidadãos, gestores, pesquisadores, 
estudantes, profissionais em saúde.

Vantagens para o usuário

  od seõçamrofni sà otiutarg e ocitárcomed  ossecA
Ministério da Saúde por meio de serviços e

pesquisas em bases de dados e visualização
 de publicações, independentemente 

de sua localização física.

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Coordenação de Biblioteca

Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Térreo
CEP: 70058-900, Brasília – DF

Tel.: (61) 3315-3200 / 2410
Fax: (61) 3315-2563

Visite também:

Portal do Ministério da Saúde – www.saude.gov.br
Rede BiblioSUS – www.saude.gov.br/bibliosus

Saúde Legis – www.saude.gov.br/saudelegis
Centro Cultural da Saúde (CCS) – www.ccs.saude.gov.br

Editora MS – www.saude.gov.br/editora
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Figura 6 – Lado interno do fôlder da BVS MS.

Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde:
um serviço público de atendimento ao cidadão.

Democratizar o acesso à informação, 
uma prioridade da saúde pública.

A Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da 
Saúde (BVS MS) atua na coleta, na organização 
e na disseminação de informações e utiliza as 
tecnologias e metodologias desenvolvidas pelo 
Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação 
em Ciências da Saúde (Bireme/Opas).
A BVS MS  integra a Rede de Centros Cooperantes 
da BVS na América Latina e no Caribe. 

Conheça também a BVS Saúde Pública – Brasil,
um espaço de integração da informação em saúde 
(www.saudepublica.bvs.br).

Produtos e Serviços

Terminologia da Saúde
 

Objetiva desenvolver o vocabulário e o 
glossário de termos e siglas do MS de 
acordo com a linguagem utilizada na 
instituição.

Dicas em Saúde

Informações de utilidade pública
sobre doenças, prevenção de acidentes,
cuidados com a higiene, entre outras. 

Políticas e Diretrizes 
para o SUS

Políticas nacionais, relatórios de 
conferências, seminários, 
tratados e outros marcos teóricos 
da saúde pública brasileira.

Áreas Temáticas

Sítios de fontes de informação referentes a 
temas específicos de interesse da saúde, 
entre eles: DST e aids, vigilância em saúde, 
saúde do trabalhador, saúde mental, 
humanização e outros.

Legislação em Saúde
Saúde Legis

Base de dados que disponibiliza os atos 
normativos do setor Saúde de forma 

referenciada e em texto completo, 
possibilitando realizar pesquisas, 

sistematizar e aperfeiçoar a gestão dos atos
normativos publicados a partir de 1947.

Bases de Dados 
Bibliográficos

Acesso aos acervos institucionais 
das bibliotecas federais do SUS

 e da Coleção Multimídia do MS em 
textos completos.  

Estação BVS

Espaço com profissional treinado e 
computadores que permite acesso livre e 
gratuito a informações técnico-científicas 

de saúde geradas por instituições do SUS e 
acadêmicas disponibilizadas na Biblioteca 

Virtual em Saúde Pública – Brasil 
(BVS SP – Brasil).

Rede BiblioSUS

A Rede de Bibliotecas e Unidades de 
Informação Cooperantes de Saúde – Brasil 

tem os objetivos de ampliar e democratizar 
o acesso às informações em saúde pública 

disseminadas por meio do modelo BVS 
e de distribuir a produção editorial 

do Ministério da Saúde e das entidades 
vinculadas.

  Outros serviços:
    Informação para Saúde (IS); 
    Linha do Tempo da Saúde;
    Palestras;
    Publicações...
                                     e muito mais.

Recomendações

•  Este tipo de material também é utilizado em eventos nos quais se 
deseja que o usuário fi xe não só o nome da instituição ou endereço 
do site, mas para que também tenha acesso a informações resumidas 
referentes aos produtos e serviços oferecidos, breves dicas de como 
utilizá-los, etc. 

•  A tiragem anual a ser produzida deste tipo de material deverá ser cal-
culada levando-se em conta as participações da unidade de informa-
ção em eventos, com temas afi ns, como congressos, seminários, cur-
sos, fóruns, etc., e ainda, considerando a possibilidade da divulgação 
de seus produtos em eventos realizados por instituições parceiras.

•  Deve-se manter sempre um estoque razoável desse tipo de impresso, cerca 
de 500 unidades. Este material é muito importantes: se bem estruturado 
e escrito poderá por si só fazer a divulgação dos produtos e serviços ofer-
ecidos pela instituição.

•  Na parte externa do fôlder estão a capa e o verso da capa indepen-
dente da quantidade de dobras.

• A capa deve apresentar obrigatoriamente:
–  nome da instituição, produto ou serviço;
–    se a instituição tiver um site, deverá conter a URL de maneira 

destacada; 
–  não é necessário colocar na capa a logomarca da institui ção.
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• As informações que compõem o verso da capa são:
–  os créditos;
–  as logomarcas institucionais (obrigatório);
–  endereço físico da instituição, “fale conosco” (correio eletrôni-

co) e telefone para contato.
• Na parte interna do fôlder:

–   este espaço deve ser bem aproveitado para que a pessoa que 
estiver com o fôlder nas mãos possa identifi car, de uma manei-
ra sucinta, tudo que precisa saber sobre os produtos e serviços 
oferecidos;

–  é possível colocar um resumo de todos os serviços oferecidos, 
o que o usuário poderá encontrar e como utilizar o serviço ou 
produto.

Cartaz: mensagem publicitária, informativa ou educativa, impressa em 
apenas uma face do papel, que pode ser apresentada em diferentes formatos e 
dimensões próprias. Pode ser afi xado em paredes, murais, estandes e armações 
de madeira ou de metal. Serve de suporte à divulgação de informações curtas 
e objetivas sobre eventos, ações ou campanhas institucionais.
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Figura 7 – Cartaz de divulgação da campanha de vacinação
contra paralisia infantil, Ministério da Saúde.

Nota da Revisão: deveria ser utilizada uma peça atual que contenha as 
logos atualmente utilizadas!

Recomendações

•  Por ser um material de grande dimensão e de fácil visualização, é 
normalmente utilizado para chamar a atenção do grande público. 

•  A validade do material deverá ser calculada levando-se em conta o 
tempo de vigência das informações do cartaz, as participações da 
unidade de informação em eventos com temas afi ns, como congres-
sos, seminários, cursos, fóruns, etc. e, ainda, considerando a possi-
bilidade da divulgação de seus produtos em eventos realizados por 
instituições parceiras.

•  Não é necessário manter este material estocado, pois o seu uso tem 
como função básica informar sobre ações pontuais com data previa-
mente defi nida. Depois do período do lançamento do produto ou ser-
viço, grande parte do público-alvo já estará sabendo da novidade e se 
encarregará de dar continuidade à divulgação.
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•  Este material deverá ser afi xado em corredores, salas de treinamen-
to, halls de elevadores, bibliotecas, refeitórios ou lugares de grande 
circulação. Lembre-se sempre de verifi car, junto ao setor responsável 
pela logística de sua instituição, se há alguma norma especifi ca para 
a fi xação deste tipo de divulgação.

Folhetos: publicação não-periódica impressa, de natureza técnica, cientí-
fi ca, educativa ou informativa, tem de 4 a 48 páginas. Os folhetos são objeto 
de ISBN e devem apresentar, entre outros elementos:

•  Folha de rosto, contendo as seguintes informações: anverso da folha 
de rosto – nome dos autores, título e subtítulo, indicação de edição e 
reimpressão, numeração do volume (quando houver), local da publi-
cação, editora e ano de publicação;

•  Verso da folha de rosto – direito autoral (que é representado pelo 
símbolo © seguido do ano da publicação e do nome do detentor dos 
direitos autorais), direito de reprodução da publicação, título origi-
nal (quando o li vro for tradução), indicação de outros suportes em 
que a obra pode ser encontrada, fi cha catalográfi ca e créditos (nome 
e endereço do editor/editora, incluindo correio eletrônico e homepa-
ge1, créditos institucionais, comissão científi ca, técnica ou editorial, 
créditos técnicos (projeto gráfi co, normalização, copidesque, revisão, 
diagramação e formatação, capa e ilustrações, entre outros), órgão 
de fomento, nome e endereço da distribuidora, outras informações 
(NBR 6029:2002);

•  Este impresso é utilizado para publicar informações direcionadas à 
população em geral, trazendo informações de interesse mais amplo, 
não direcionadas para técnicos. Normalmente tem o custo mais bai-
xo por ser menor que um livro e ser produzido com material mais 
barato;

•  A tiragem anual a ser produzida deste tipo de material deverá ser 
calculada também levando-se em conta as participações em eventos 
internos e externos, as distribuições previstas e as possíveis divulga-
ções feitas por meio de instituições parceiras;

• O estoque deste tipo de impresso deverá fi car a critério da instituição. 

1 Primeira página que é visualizada quando o navegador (Internet Explorer, Firefox, Opera, etc.) é aberto.
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Grandes formatos: impressos em grandes dimensões que se destinam à 
exposição de mensagem publicitária e/ou de informações sobre eventos em 
espaços públicos.2

Recomendações

•  Este material é normalmente utilizado em eventos nos quais se de-
seja que o público visualize destacadamente o nome da institui ção, o 
produto ou serviço apresentado.

•  A quantidade a ser produzida deste tipo de material deverá ser calcu-
lada de acordo com o espaço destinado à sua fi xação. Não há necessi-
dade de produção para estoque, pois o material deve ser retirado do 
local após a realização do evento e armazenado para compor o acervo 
da memória técnica da instituição. 

•  Este material, após avaliação de conteúdo e estado de conservação, 
ainda poderá ser reutilizado.

•  É recomendável que, mesmo que o material tenha dupla-face, as in-
formações sejam idênticas em ambos os lados.

•  Os dados que devem constar são:
–  o nome do produto ou serviço;
–  informações sucintas sobre o produto ou serviço;
–  a URL do site de maneira destacada;
–  slogan ou frase de impacto;
–  nome e logomarca da instituição;
–  logomarcas de instituições parceiras, do produto ou serviço;
–   link para divulgar outro produto ou serviço da sua instituição 

que esteja relacionado a este produto e serviço (opcional);
–  as logomarcas do Governo. (é obrigatória a inclusão)

2  Dados retirados do Sistema MS Produtos Editoriais produzido pelo Departamento de Informática do 
SUS do Ministerio da Saúde – 2007 http://www.saude.gov.br/mseditoriais. 
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2.1.2 Brindes promocionais

Existe outra maneira de divulgar produtos ou serviços: promover um 
evento ou treinamento com distribuição de brindes promocionais, que são 
pequenos objetos úteis de valor simbólico, aos clientes ou aos futuros clien-
tes. Normalmente, contêm breves informações sobre a instituição ou o pro-
duto divulgado. 

O brinde promocional deve corresponder ao produto ou serviço que divulga 
e ao público-alvo (ex.: no lançamento de um livro, o ideal é oferecer marcadores 
de páginas como brinde). Só assim poderá ser um instrumento efi ciente de divul-
gação, pois o cliente fará uso do objeto diariamente e estará sempre visualizando 
o nome da instituição, do produto ou serviço por ela oferecido. 

Os brindes podem ser camisetas, bonés, canetas, relógios de mesa, 
calculadoras, porta-cartões de visita, isqueiro, porta-CDs, sacolas, blocos 
de anotação, entre outros. No mercado encontra-se uma diversidade muito 
grande de brindes (com preços variados) facilitando a escolha do melhor 
modelo para cada tipo de produto a ser divulgado.

Recomendações para alguns tipos de brindes

•  Camiseta/sacola: estes modelos de brinde têm normalmente uma 
ampla área para colocação de informação da instituição ou do pro-
duto a ser promovido. Podem ser impressos o nome do produto, a 
logomarca da instituição e do Governo e demais informações como 
contato, site, frase de impacto, etc. O uso de imagens é opcional. 

•  Boné: este tipo, por ser geralmente esportivo, é bem aceito pelo pú-
blico masculino e mais jovem. Não possui uma área de impressão 
muito extensa, por isso deve ser estrategicamente aproveitada.

•  Caneta/calculadora/porta-cartão, entre outros: estes modelos de 
brindes têm normalmente um espaço muito pequeno e estrei to para 
impressão. Deverão ser priorizadas as informações como nome da 
instituição, do serviço ou produto e contato.

Cabe aqui sugerir que cada unidade faça uma planilha com a progra-
mação anual dos materiais impressos e brindes que poderão ser produzidos 
e utilizados. Essa planilha auxiliará na identifi cação das necessidades e da 
previsão de custos.
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Alguns dados são imprescindíveis para o sucesso dessa programação 
anual de impressos. A coleta de informações referentes a cada material pro-
duzido facilitará o controle de estoque, a memória de gastos e a memória 
técnica. O formulário para a realização desta programação deve conter:

Título do material impresso: Ex.: Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério 
da Saúde. Normalmente é incluído o nome do serviço ou produto.
Tipo do impresso: Ex.: Filipeta – modelo “marcador de livro”. Se houver outros 
modelos de fi lipetas, estes deverão também ser identifi cados.
Formato/emissão: Ex.: 21cm x 4,5cm.
Mídia utilizada: Ex.: papel couché, gramatura 180. Existem diversos tipos de 
papel disponíveis em diferentes gramaturas.
Tiragem: Ex.: 10.000 unidades. Usa-se “unidade” quando se trata de banners, 
fôlderes, cartazes e fi lipetas. No caso de livros, livretos e CDs ou DVDs usa-se a 
expressão “exemplares”.
Data da solicitação: Ex.: 30/11/2007.
Data de entrega: Ex.: 20/12/2007.
Gráfi ca ou editora: preencher com nome fantasia e a razão social da empresa. Caso o 
produto seja feito por uma gráfi ca ou editora públicas, mencionar a que órgão ela pertence.
Observação: neste campo podem ser colocados detalhes importantes que caracteri-
zem melhor o material: se será colorido ou monocromático, isto é, se será impresso 
com tons de cinza, preto e branco; quantidade de dobras, impresso frente e verso, 
como e onde deverá ser entregue, etc..

2.1.3 Mídia eletrônica

A divulgação por meio de mídia eletrônica pressupõe basicamente a 
inserção da informação na internet. A internet é entendida como um veículo 
fundamental de disseminação da informação e uma poderosa ferramenta 
de comunicação.

Para difundir o uso dos seus produtos e serviços, a instituição 
deverá pesquisar quais os sites que seu público-alvo provavelmente visita 
e avaliar a perspectiva de produzir banners eletrônicos, isto é, formato 
publicitário comumente utilizado na internet. Deste modo, aumentará o 
leque de possibilidades de divulgação de seus produtos e serviços. Para 
promover produtos específi cos é que se torna necessário buscar os sites 
especializados.
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Como este guia é direcionado para as instituições que fornecem a 
informação como produto, e o serviço é a organização, seleção e tratamento 
desta informação, geralmente de cunho governamental, deve-se considerar, 
para a realização da divulgação, os sites governamentais, os sites de 
instituições parceiras, os sites de ONGs e das instituições mundiais, etc. 
É importante lembrar que esta ação requer acordos de parceria entre as 
instituições para a inserção de chamadas promocionais.  

Uma recomendação importante: a divulgação por meio de mídia 
impressa e eletrônica/virtual deverá ser realizada, preferencialmente, pela 
área de comunicação social da sua instituição, pois requer trabalho do 
profi ssional de jornalismo ou de publicidade que irá escrever o texto/nota e 
divulgar a informação objetivamente.
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Para promover seus produtos ou serviços a instituição poderá organizar 
eventos técnicos ou participar de eventos promovidos por outras instituições. 
O evento facilita a interação entre a instituição e o cliente e normalmente 
gera uma situação propícia para a divulgação do seu produto ou serviço 
diretamente ao seu público-alvo. Há ainda uma grande concentração de 
representantes das instituições ligadas ao público que se quer atingir.

Para selecionar os eventos ideais para a participação, recomenda-se 
que a unidade de informação faça uma pesquisa nos sites de instituições 
parceiras e no Diretório de Eventos da Saúde (Direve), disponível na BVS 
MS (www.saude.gov.br/bvs).

No Direve, é possível encontrar todos os eventos na área de saúde 
pública e técnico-científi ca promovidos pelo MS e entidades vinculadas, e 
ainda eventos promovidos por associações de profi ssionais da área de saúde 
e da área de informação.

A partir desta seleção, é possível defi nir que tipo de participação será 
realizada. As participações poderão ser:

•  Se o evento prevê uma área destinada a exposições, é possível montar 
um estande para divulgação dos seus produtos e serviços;

•  Se o evento não tiver previsão para a montagem de uma área de ex-
posição, a divulgação poderá ser realizada por meio de folheteria 
estrategicamente colocada nas pastas dos participantes junto com 
o material do evento. Para esta ação é necessário que a instituição 
interessada em fazer a divulgação de seus produtos e serviços entre 
em contato com a organização do evento e obtenha a autorização de 
utilização deste meio para a divulgação;

•  É possível apresentar trabalhos ou pôsteres sobre os produtos e ser-
viços para os participantes de um evento. Esta modalidade é nor-

3 Participação ou 
realização de eventos



30

malmente prevista em evento de maior magnitude, tipo congressos, 
seminários, encontros, fóruns, etc. Este material fi ca dis ponível em 
um espaço de grande circulação durante o período de realização do 
evento. Assim, os participantes podem conhecer cada trabalho ex-
posto. 

A divulgação poderá ser realizada de várias maneiras:

•  Abordagem pessoal para apresentar a instituição, produto ou serviço. 
Neste tipo de abordagem é necessário fazer a distribuição de fi lipetas, 
fôlderes, cartazes, etc.;

•  Se a instituição ou serviço tiver endereço na internet é possível apre-
sentá-lo ao público desde que haja computadores disponíveis no es-
tande para auxiliar o usuário na navegação on-line;

•  É possível ainda organizar palestras temáticas de curta duração. Para 
tanto, deve-se preparar um espaço para apresentações que poderá 
ser uma sala no local do evento ou no próprio estande da instituição 
(para mais ou menos 20 pessoas). Nestas palestras é possível apresen-
tar, de uma só vez, a informação que se deseja passar a um número 
maior de pessoas.

Ao término da apresentação individual ou ao término da apresentação 
das palestras sobre os serviços ou produtos, lembre-se de entregar os fôlderes 
informativos para fi xar a informação e para que, se houver necessidade, 
a pessoa possa entrar em contato posteriormente. Peça às pessoas que 
ouviram a palestra que preencham uma fi cha com os dados da instituição 
que representam. A partir dessas informações listadas na fi cha é possível 
criar um mailing que será bastante útil para futuros contatos.

É importante fazer uma avaliação geral da participação após o término 
de cada evento, tanto os promovidos pela própria instituição quanto os de 
outras instituições, para mensurar os resultados obtidos com a participação. 
Isto é, avaliar se a quantidade de material produzido para a distribuição 
foi sufi ciente, se o material impresso foi bem aceito pelo público, se as 
informações contidas atenderam às expectativas, etc. No caso das palestras 
e do auxílio na navegação do site, deve-se considerar também quais dúvidas 
e difi culdades foram mais freqüentes. A partir desses dados é possível fazer 
melhorias na forma de apresentação dos produtos e serviços oferecidos pela 
unidade, fazer alterações ou ajustar o material impresso para atender ao 
público de maneira mais adequada e efi caz.
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