


A Oraculum nasceu a partir da necessidade da indústria farmacêutica e 

alimentícia de desenvolver conteúdos científicos adaptados,  para a utilização 

em materiais de divulgação e estratégias de vendas.

Para aqueles que desejam se aproximar de profissionais de saúde e ter credibilidade 

científica, a Oraculum oferece todo seu conhecimento especializado em saúde e 

comunicação, contribuindo na geração de valor de marcas e produtos



PESSOAS

TREINAMENTO DE 
REPRESENTANTES

Treinamento e 
desenvolvimento de 

materiais para 
representante de 

vendas.

CICLO DE VISITAÇÃO PARA 
NUTRICIONISTAS

Escolha, gestão e treinamento 
dos representantes + acesso a 

base de nutricionistas da 
Oraculum.

| Aulas sobre determinado produto ou assunto relacionado

| Gerenciamento das visitas e representantes

 Seleção dos profissionais

Validação da aula

Treinamento dos profissionais

 Interface entre profissional e 

empresa



PESSOAS

GERENCIAMENTO DE FOCUS GROUP

Técnica de pesquisa qualitativa, pela qual um tema é discutido por 
um grupo, com o objetivo de entender as percepções de 

determinado público sobre o assunto de interesse.

Pesquisas

Técnica utilizada em pesquisas qualitativas, visa gerar

insights, a partir da opinião de público específico sobre

determinado produto e/ou tema.

| Permite que os participantes exponham suas ideias e

percepções

 Criação de roteiro

 Disponibilização de moderador

 Gravação, transcrição e análise

 Locação de espaço 



PESSOAS

PESQUISA QUANTITATIVA

Pesquisa quantitativa online com 
profissionais de saúde sobre tema 

escolhido. Elaboração de 
questionário, aplicação e relatório.

| Identificar e reconhecer quais são as

dúvidas e/ou conhecimento sobre o

assunto escolhido.

| Envio de questionário online ou

aplicação pessoal

 Escolha do público-alvo 

Criação do roteiro/ perguntas

 Coleta de dados

 Análise de dados

 Relatório com diagnóstico e sugestões

Pesquisas

**A Oraculum possui uma base robusta com emails de diversos profissionais de saúde, que pode ser utilizada por nossos clientes.



CONTEÚDOS

MONOGRAFIAS

Desenvolvimento de monografias 
científicas com referências atualizadas e 

adaptada a público escolhido.
Funciona como um “dossiê” sobre 
determinado assunto ou produto.

Elaboração de material técnico-científico sobre determinado

produto, explorando todas as particularidades e benefícios.

| Material desenvolvido, geralmente, para profissionais de saúde

 Identificação de profissional especializado ou revisão de artigos científicos

 Entrega digital e/ou impressa

 Entrega dos artigos de referência



GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO E PÁGINAS 
EM REDES SOCIAS

Desenvolvimento de conteúdo adaptado para 
redes sociais + sugestão de cronograma e 

temas. Página da marca ou conceitual

CONTEÚDOS

 Criação e adaptação de posts com referência 

científica

Programação de postagens

 Acompanhamento e geração de relatórios

CONTEÚDOS DIGITAIS

Textos sobre alimentação saudável, saúde, 
nutrição e bem estar e utilização de produtos 

no dia a dia.

Textos para sites com foco em 

consumidores e/ou profissionais



CONTEÚDOS

DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS PROMOCIONAIS

Desenvolvimento de conteúdo com referências 
científicas para utilização em materiais promocionais 

diversos, como lâminas, folders, site e newsletter.

Utilização em pontos de venda, visitas de promotores,

dentre outras.

| Material desenvolvido tanto para profissionais de

saúde quanto para consumidores finais.

 Conteúdo científico, com adequação para profissionais ou 

consumidores finais

 Entrega dos artigos de referência

 A Oraculum possui parceiros que podem ficar responsáveis 

pelo layout do material



DESENVOLVIMENTO DE RECEITAS

Desenvolvimento de receitas com 
determinado produto ou temática.

Receitas testadas.
Produção e fotos.

CONTEÚDOS

Desenvolvimento de receitas criativas para

utilização do produto. Mostrar as

possibilidades de aplicação no cotidiano.

| Material desenvolvido para consumidores

finais e utilização de profissionais de saúde.

 Criação e teste de receitas

 Apresentação, degustação e seleção das 

melhores receitas

 Elaboração de fichas técnicas

 Produção das fotos de cada receita



CONTEÚDO PARA APPS

Desenvolvimento de conteúdo para 
aplicativos relacionados à saúde e bem-

estar, adaptado a público específico. 
Interface com agência digital.

CONTEÚDOS

Conteúdos sobre alimentação saudável, saúde, nutrição e

bem estar desenvolvidos para aplicativos.

http://bit.ly/2m3rd5E
http://bit.ly/2m3rd5E
http://bit.ly/2mSa16j
http://bit.ly/2mSa16j
http://abr.ai/2mALORt
http://abr.ai/2mALORt


AULAS

Criação de aulas sobre determinado 
assunto e/ ou produto com 
referências bibliográficas e 

adaptada a público específico.

CONTEÚDOS

 Desenvolvimento do conteúdo

Entrega em ppt

Pode ser feita na identidade visual do cliente

Sugestão de palestrante

Utilização em congressos, convenção de vendas, webmeetings, etc.



CONTEÚDOS

CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EMAIL MARKETING

Conteúdos criados para serem disparados a uma base 
de, aproximadamente, 4000 nutricionistas. 

A Oraculum tem parceiros para layout e disparo.

Conteúdos com embasamento científico para público específico

| Material desenvolvido para profissionais de saúde.

| Disparo para base de 4.000 nutricionistas

 Desenvolvimento de 

conteúdo

 Validação de layout

Disparo dos e-mails

Relatório de desempenho

**A Oraculum possui uma base robusta com emails de diversos profissionais de saúde, que pode ser utilizada por nossos clientes.



EVENTOS

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS E CORPORATIVOS

Organização e gerenciamento de eventos próprios da marca
Identificação dos principais eventos de relevância para a marca 

Apoio às empresas na participação em eventos de interesse
Organização de eventos de promoção a saúde e bem-estar

Aproximar a marca/produto de profissionais de saúde e 

consumidores finais por meio de aulas, conferências, 

ações de divulgação em stands em área de exposição ou 

eventos para maior experiência com a marca.



WEBMEETING

Aula online com palestrante e tema 
escolhidos de acordo com o produto.

EVENTOS

Disseminar o conhecimento de forma didática e com maior

custo-benefício.

| Possibilita atingir públicos de diversas regiões do país

 Identificação de especialistas formadores de opinião

 Confecção da aula;

 Divulgação do evento via email marketing



PRODUTOS

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO

Assessoria em reformulação e 
desenvolvimento

na parte nutricional de novos produtos

Identificação de oportunidades no 
mercado quanto a 

composição/formulação do produto

Adequação de claims e informações de rotulagem de

acordo com a legislação estabelecida.

 Identificação de irregularidades na embalagem dos produtos

 Identificação de claims que valorizem o produto, de acordo 

com a legislação vigente

Relatório de avaliação e sugestão de adequação



TEMAS E ASSUNTOS JÁ TRABALHADOS PELA ORACULUM

 Disfagia

 Nutrição parenteral

 Probióticos

 Colágeno

 Suplementos de fibras

 Multivitamínicos

 Consumo de açúcar

 Suplemento para gestantes

 Aveia

 Produtos cárneos

 Refluxo gastroesofágico

 Alimentação cardioprotetora

 Água

 Suplementos esportivos

 Ômega 3

 Fitosterol

 Nutracêuticos

 Gorduras boas

 Suplementos para terceira idade

 Sal light

 Suplementos para pacientes 

oncológicos

 Suplementos e dietas enterais



CONTATO

Entre em contato para que possamos entender as necessidades de 
sua empresa, podemos oferecer a melhor solução em Marketing, 

Nutrição e Saúde.

Nosso site possui diversas informações, dentre as quais quem 
somos, nossos consultores, outros clientes, notícias que saíram na 
mídia e nossas soluções descritas. Acesse: www.oraculum.com.br

contato@oraculum.com.br

(11) 4301-8808

Rua Cubatão, 86 – Cj. 602 – Vila Mariana
São Paulo/ SP – CEP: 04013-000

/oraculuminteligencia

http://www.oraculum.com.br/

