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RESUMO 

 

A seguinte campanha, veiculada pela mídia outdoor, visa propor através de análises e 

pesquisas, que é possível manter-se em forma, de maneira saudável, através do consumo de 

alimentos compostos em cardápios simples e diário, sem recorrer a dietas intituladas 

"milagrosas", que acabam prejudicando a saúde. O objetivo da campanha é alertar e 

conscientizar a população dos malefícios acarretados pela falta de informação sobre as 

questões alimentares e, principalmente, àqueles que seguem dietas consideradas de cunho 

duvidoso, e sobre a necessidade de orientação profissional. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Alimentação Saudável; Campanha Publicitária; Dietas Perigosas; 

Orientação Nutricional. 

 

 

 INTRODUÇÃO 

 

Pesquisas realizadas
5
 mostram que o índice de pessoas acima do peso no Brasil 

cresceu nos últimos anos, bem como a busca de uma dieta que proporcione uma rápida perda 

de peso. Dados de pesquisas realizadas pelo Vigitel em parecia com o Ministério da Saúde 

mostram que nos últimos quatro anos, 51% da população (acima de 18 anos) estão acima do 

peso ideal.  

Em Aracaju, o percentual de pessoas acima do peso é de 51,5%, dentre 60% são 

homens e 44,6% mulheres.
6
 Com este crescimento, a busca do corpo perfeito, vem levando a 

maioria destas pessoas a recorrerem a dietas sem controle, o que acaba por agravar ainda mais 

                                                 
1 Trabalho submetido ao XXII Prêmio Expocom 2015, na Categoria Publicidade e propaganda, modalidade outdoor (avulso). 
2 Aluna líder do grupo e estudante do 3º. Semestre do Curso Publicidade e Propaganda, email: joyce.fb@hotmail.com 
3 Estudante do 3º. Semestre do Curso Publicidade e Propaganda, email: stefany_doria@hotmail.com 
4 Orientadora do trabalho. Professora do Curso de Publicidade e Propaganda, email: alinelisboa.silva@gmail.com  
5
 Pesquisa realizada pelo Vigitel em parceria com o Ministério da Saúde e Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição 

e Saúde da USP. 
 
6
 Fonte: Revista Nutrição Volume 25. n.6. 
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a situação por colocarem a saúde em risco ao privar-se da ingestão de nutrientes necessários 

para manter-se com a saúde em dia.  

Dietas como da água, dieta do suco, dietas de proteínas, shakes que substituem 

refeições, comprimidos que inibem a vontade de comer, são exemplos dentre os quais as 

pessoas, através da internet, influenciadas pela mídia e por opinião do ciclo de convivência, 

buscam a promessa da perda de peso rápida. 

 Entretanto, a falta de informações corretas conduz a comportamentos arriscados ao 

aderirem dietas que leva a uma alimentação incorreta ou, até mesmo, a não ingestão de 

alimentos. Tal fato ocasiona a perda de nutrientes, vitaminas e sais minerais necessários para 

a saúde e traz consigo efeitos colaterais como cansaço, dores de cabeça, intoxicação 

alimentar, alterações metabólicas do sistema digestivo, que podem ocasionar doenças como 

diabetes, osteoporose, anemia e até perda temporária de movimento dos membros. 

Em uma sociedade em que 51,5% que a compõe estão acima do peso, a busca por uma 

melhor qualidade tende a ser constante, principalmente com o surgimento de um novo estilo 

de vida saudável.
7
 Consequentemente, percebemos que esse tipo de escolha deve ser realizada 

com cautela, a começar pela busca de informações em fontes confiáveis, seguindo para a 

orientação profissional, que indicará qual a melhor forma, adaptável ao perfil de cada pessoa, 

para alcançar ao objetivo desejado, sem que esta não afete sua saúde.  

Com a acessibilidade crescente à internet, de fato estamos expostos a um mundo de 

informações diversas, dentre elas, estão as inúmeras dietas rápidas indicadas por qualquer 

pessoa com promessas de perda de peso acelerada. A publicidade possui um papel 

significativo no combate a essa prática, levando o indivíduo a ficar mais atento e motivando-o 

à busca de informação, a fim de que procure por orientação profissional. Desta forma é 

possível fazer com que as pessoas compreendam as consequências da adesão dessas dietas, 

consideradas muitas vezes como “milagrosas”. 

O conceito da campanha propõe fazer com que o público alvo dedique mais atenção na 

hora de escolher a dieta a qual seguir e que antes de tudo procure se informar, pois nem toda 

dieta é saudável. Já foi comprovado que uma refeição composta por 2 porções de arroz, 1 

porção de feijão, 1 filé de frango, 3 folhas de alface, 3 rodelas de tomate, possui 390Kcal.
8
 Se 

compararmos a pílula emagrecedora como Caneless, Nutrilipo e Goji Barry
9
, onde a 

                                                 
7
 Fonte: Jornal do Comércio - Estilo de vida saudável conquista mais mercado. 

8
 Dados retirados do G1 Bem estar fornecidos por Juliana Lopez, nutricionista do Departamento de Pediatria da 

Unifesp. 
9
 Marcas de pílulas redutoras de peso 
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indicação é de duas pílulas a cada refeição principal, com base em uma dieta de 2000kcal por 

dia, o indivíduo estará ingerindo 666kcal. A partir disso, notamos uma grande diferença 

nutricional, que perpassa a questão da diferença em valores calóricos, afinal algumas dessas 

dietas não possuem nutrientes necessários para a manutenção de uma vida saudável. Portanto, 

é essencial alertar o público das possíveis consequências dessas dietas e incentivar a 

população a ter uma alimentação mais saudável. 

 

 

2 OBJETIVO 

 

O objetivo principal da campanha é fazer um alerta ao crescente número de pessoas 

em busca de dietas, para a rápida perda de peso, sem a devida consulta e orientação de um 

profissional especializado, o que acaba desencadeando diversos efeitos colaterais, prejudiciais 

à saúde. Além disso, outro objetivo é incentivar a população a ter uma alimentação mais 

saudável, nutritiva e que custe menos do que a compra de produtos redutores de peso. A partir 

da devida orientação de profissional especializado, o público que deseja manter-se em forma, 

alcança tal objetivo de maneira correta e saudável, evitando problemas ocasionados pela má 

dieta, imposta através de líderes de opinião e da mídia. 

O cliente desta campanha é a Secretaria de Estado de Saúde de Sergipe – SEDE e o 

meio de divulgação escolhido foi o outdoor. A proposta é  espalhá-los em diversos pontos da 

cidade, tais como os locais onde se concentra maior número de pessoas, especialmente 

ambientes de prática de exercícios físicos, bem como próximos a shoppings e outros locais de 

alcance de maior público, alertando e instruindo a população sergipana a manter-se em forma 

de maneira correta e saudável, orientando não só aqueles que querem adquirir o peso ideal, 

mas também, aqueles que querem manter uma forma de vida mais saudável.  

 

3 JUSTIFICATIVA 

 

Nessa busca pela perda de peso, a rapidez e facilidade torna-se algo desejável e 

também o início do problema. Perder muito peso em pouco tempo e comendo bem menos 

ainda faz com que as pessoas busquem e aceitem dietas sem sequer pensar em procurar um 

profissional especializado. Os riscos que essa atitude traz a saúde é um fator que pode 
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futuramente se tornar um problema para o Ministério da Saúde, uma vez que os índices de 

doenças e reações causadas por tais dietas possam subir. 

Com apenas um clique em um site de busca estamos expostos a diversos tipos de 

dietas, mas o que poucas pessoas sabem é que por trás dessas dietas existem vários riscos a 

saúde: 

A internet é, sem dúvida, fantástica, mas pode ajudar a propagar dietas 

milagrosas, sem fundamento científico. Muito cuidado com esses 

modismos que acabam levando à exclusão dos cereais da dieta. É 

preciso separar o joio do trigo para não privar o organismo de 

nutrientes importantes. Somente modificações de hábitos de vida, com 

adoção de uma dieta equilibrada, com valor calórico adequado a cada 

pessoa e a realização de exercícios físicos regulares podem reduzir o 

grave distúrbio metabólico que é a obesidade. (BROINSTEIN, 

2012, p. 17). 

 

Em entrevista à Folha de Pernambuco, a nutricionista e conselheira do Conselho 

Nacional de Nutricionistas (CNR), Cláudia Porto(2014) diz que “A adoção de dietas 

monótonas, que não privilegiam a variedade e o equilíbrio entre o grupos alimentares podem 

prejudicar a oferta de micronutrientes essenciais, causando prejuízos à saúde.” 
10

e acrescenta 

que “a substituição de uma refeição por shake pode não ser uma troca tão saudável e coerente 

do ponto de vista de oferta de nutrientes, como vitaminas e minerais.”.  

Mesmo diante de alguns alertas, a adesão dessas dietas é cada vez mais frequente, o 

que mostra que estes não são o suficiente para evitar um problema que virá a se tornar mais 

grave no futuro.  A pouca exploração do assunto dificulta ainda mais a prevenção do 

problema. Na internet, revistas, televisão, a abordagem do assunto é quase mínima e não são o 

suficiente. Logo, a publicidade se torna um grande auxílio, uma vez que, tem o poder de levar 

até a população mensagens que as incitem a procurar maiores informações, bem como alertá-

las do perigo e consequência das dietas. 

Tendo em vista tal problema faz-se necessário que esses alertas se tornem maiores e 

em diversos meios de comunicação, principalmente os de maior acessibilidade ao público 

alvo e que instigue a procura de maiores informações. A campanha é de grande importância 

para a população Aracajuana, bem como nacional, possibilitando assim evitar futuros 

                                                 
10

 Entrevista à coluna Cultura e Sabores do portal Folha de Pernambuco.  
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problemas de saúde tornando a vida do brasileiro mais saudável evitando a propagação e 

falsas informações. 

 

4 MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS 

 

Para a realização do trabalho foi utilizada a pesquisa bibliográfica na qual foram 

retirados dados e informações sobre o tema proposto, a partir do briefing, fornecido pela 

disciplina de Redação Publicitária I, e de uma proposta de criação de campanha para a 

Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe. O outdoor foi escolhido, pelo fato de percebermos 

o grande alcance e visibilidade que este possui diante do público, além do fato de que o 

objetivo de comunicação da campanha está diretamente aliado às potencialidades do veículo. 

Em seguida, diante da proposição do tema, iniciamos o planejamento da campanha e, por fim, 

a criação da peça.  Dentro das exigências da Secretaria da Saúde de Sergipe, órgão 

responsável por administrar as ações de investimento na saúde no estado, a peça foi produzida 

e a campanha apresentada em fevereiro de 2015. 

O conceito da campanha foi definido a partir da ideia de que cabe a cada indivíduo a 

responsabilidade de procurar maiores informações antes de submeter seu corpo a qualquer 

tipo de meio para redução de peso.  Diante disso e do problema a ser solucionado, conclui-se 

que, além de enfatizar a escolha, o texto seria de grande importância para passar a mensagem 

de forma clara.   

Entretanto, como diz Figueiredo (p.103, 2005) “visualmente, não se recomenda mais 

de uma imagem, e o texto deve ser o mais compreensível e curto possível.”, o texto então teria 

que ser curto, objetivo, mas que possuísse todas as informações necessárias para a 

compreensão. O texto da peça foi pensando com base no intuito de passar uma mensagem que 

incitasse as pessoas a procurarem maiores informações sobre o assunto.  

Com base nesse fato, a composição do texto deu-se da seguinte maneira: Exórdio – 

com o título fazendo referência a liberdade de escolha de qual caminho seguir, ou seja, a 

decisão da melhor forma de chegar ao objetivo desejado – em fonte Times New Roman  

destacado no centro da peça;  Narração, trazendo o observador para o assunto proposto. Por 

fim a peroração, concluindo a mensagem e incentivando ao indivíduo a recorrer à informação 

de fontes segurar antes de se submeter a qualquer tipo de dieta. Portanto, nota-se a 

necessidade do apoio de um texto curto onde a mensagem seja passada de forma clara e 

objetiva. 
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5 DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU PROCESSO  

 

A peça outdoor é de suma importância para se alcançar um maior número de pessoas 

em pontos estratégicos. Ao optar por ela foi necessário um planejamento da composição 

fotográfica da imagem que seria utilizada, tendo ciência que a mesma teria que chamar a 

atenção do público. A fotografia foi feita em estúdio com câmera D31 Canon, com o fundo 

composto por uma cartolina branca e iluminação natural. 

A composição da imagem se deu através do conceito da campanha e do texto. Baseado 

nisso, a ideia da escolha da maneira ideal de manter o corpo saudável ou no peso ideal foi 

traduzida na disposição de duas mãos sobre o plano branco remetendo ao poder que cada um 

exerce nessa escolha. Em uma das mãos foi colocado um prato branco com uma refeição 

composta por tomate, alface, arroz, feijão e frango, que equivale uma refeição, atento para a 

utilização dos alimentos em uma quantidade mínima apenas representativa, mas com a ilusão 

de ser um prato comum, com o intuito de poder expor o prato sem que a mão ficasse oculta. 

Os alimentos foram selecionados em sua melhor qualidade e dispostos de forma harmoniosa 

em cores vivas. 

Na mão direita foram dispostas duas pílulas de óleo de coco promovendo, assim, uma 

comparação entre as duas mãos. O objetivo final da composição da imagem foi indicar que a 

escolha da dieta a ser seguida está nas mãos da pessoa. Ao lado de cada mão optou-se por 

colocar escrito valor quilo calórico consumido a cada refeição, com base na dieta proposta nas 

embalagens das pílulas. 

Dispostos sobre elas na busca de informar que uma refeição saudável tem o valor 

calórico bem menor do que o indicado a se consumir na dieta sugerida, fazendo assim com 

que as pessoas tenham noção de que a falta de informação pode levar a pessoa a se privar de 

uma quantidade maior, natural de alimentos que trariam maiores benefícios.  Foi utilizado o 

software Photoscape – utilizado para edições simples de imagens, tais como efeitos, 

iluminação, corte e dentre outros efeitos simples - que permite a facilidade de inserir o texto e 

movimenta-lo sobre a imagem. Na edição do texto foi utilizada a fonte Times New Roman em 

todo texto unificando-o. Foi utilizado o logotipo da Secretária da Saúde de Sergipe em PNG, 

fornecido pela disciplina Redação Publicitária I, facilitando assim o processo de corte, desse 

modo foi facilitado o recorte e disposição na peça com a utilização Software Gimp, 

semelhante ao Photoshop. 
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6 CONSIDERAÇÕES  

 

A produção da peça proporcionou um conhecimento prático sobre as etapas de criação 

e um aprofundamento no tema do problema a ser solucionado. Foi notória a escassez de 

fontes que fornecessem os alertas necessários para evitar que o problema se torne ainda maior 

no futuro. Na internet, jornal, livros, nas ruas, pouco se encontra informações sobre as 

consequências de aderir a uma dieta sem antes passar por um profissional especializado. 

Com isso a campanha se torna de extrema importância para a sociedade, não só de 

Aracaju, mas de todo o Brasil. A surpresa ao se deparar com a peça nas ruas leva a população 

a um questionamento sobre as informações e suas fontes. A informação objetiva disposta no 

outdoor pode trazer grandes benefícios para todos e ser um pontapé inicial no combate do 

problema que se torna cada vez mais frequente. Por ser uma mídia de apoio, a campanha pode 

se seguir para a internet, revistas e jornais fazendo o mix com a peça, criando maior 

repercussão em relação à campanha, levando assim a informação a um maior número de 

pessoas. 

A campanha traz um benefício social ao auxiliar no combate a essa prática que se 

dissemina cada vez mais diante ao novo estilo vida que vem tomando força, bem como o 

corpo ideal imposto pela própria sociedade. Logo a publicidade e sua força de propagação de 

mensagem, são de extrema importância para alcançar, não somente o público alvo, mas todos 

sujeitos a aderir a dietas sem controle, fazendo assim com que a população tenha mais atenção 

não só com as fontes de onde retira as informações, mas a sua saúde evitando, assim, 

problemas futuros.  
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