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INTRODUÇÃO 

 

Em cumprimento ao Capítulo VII, Art. 81 do Regulamento do Trabalho 

de Conclusão do Curso de Comunicação Social da Universidade Católica de 

Santos 2013, as autoras apresentam o Projeto Experimental de Relações 

Públicas II como requisito para a graduação na Habilitação Relações Públicas. 

Ainda conforme o Art. 85, alínea III, do referido Regulamento, este trabalho 

insere-se na categoria Comunitária e Terceiro Setor. Sob o título RELAÇÕES 

PÚBLICAS EM MOVIMENTOS SOCIAIS: Planejamento de Comunicação 

Organizacional Estratégico para organização do terceiro setor e defesa da 

vida, o presente trabalho foi desenvolvido para a organização-cliente 

Movimento de Apoio aos Protetores de Animais e da Natureza com sede no 

município de Santos (SP).  

Para sua elaboração, as autoras idealizaram uma agência fictícia, 

denominada Rodaviva, cuja atividade-fim está voltada para o atendimento de 

organizações do Terceiro Setor no que se refere à assessoria profissional no 

campo das Relações Públicas, visto que estas instituições dependem de uma 

comunicação eficiente e eficaz com a sociedade na busca de recursos e de 

credibilidade. De acordo com Kunsch (2007), a comunicação de uma 

instituição refere-se ao relacionamento com outra(s) entidade(s) e indivíduo(s). 

Essas comunicações são de via dupla – processo dialógico – e, por meio 

desses processos comunicacionais, há mudanças de comportamento nas duas 

partes envolvidas.  

Por se tratar de uma produção acadêmica e com finalidade de avaliação 

do conhecimento teórico-prático das autoras, o trabalho é composto por duas 

partes: o referencial teórico-científico e o projeto de Relações Públicas. Na 

primeira parte, dos itens 2 ao 2.3 abordou-se a Comunicação Social, as 

Relações Públicas, Públicos, em conformidade com a área de formação 

profissional das autoras. Ressalte-se que as referências bibliográficas formam 

a sustentação teórica de acordo com as convicções das autoras e as 

características da organização-cliente. 
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Para compreender melhor a causa abraçada pelo MAPAN, foi 

importante estudar a relação afetiva entre o ser humano e os animais 

domésticos e o crescente mercado pet, respectivamente apresentados nos 

itens 2.5 ao 2.6.   

A segunda parte é de apresentação da organização-cliente em sua 

quase totalidade e cumpre o estabelecido nos Artigos 89 e 95 do 

Regulamento.  No item 3 reúne a História Institucional e o Briefing, descritos 

nos itens 3.2.  Como principal objeto de estudo das Relações Públicas, os 

públicos do MAPAN foram identificados e classificados pelas autoras, segundo 

Fábio França, e estão relacionados nos itens 3.2.1. Para compor uma 

sequência lógica de informações, a missão, a visão e os valores atuais da 

organização-cliente foram transcritos nos itens 3.2.3, 3.2.4 e 3.2.5 , assim 

como suas estruturas administrativas, hierárquica e de comunicação, seguido 

do estudo de cenários no item 3.3. 

 Também nesta parte, no item 4 estão publicadas as pesquisas 

realizadas com alguns dos públicos de interesse; no caso, os voluntários, os 

proprietários de comércio pet; os donos de animais; veterinários e voluntários. 

As análises dos relatórios das pesquisas contribuíram para a definição do 

diagnóstico, da estratégia geral, objetivo geral e dos objetivos específicos.  

Antes do emprego do ferramental de comunicação, as autoras sugerem 

algumas propostas de caráter administrativo, justificando-as como pontos 

iniciais para uma administração estratégica que deve ser adotada como 

condição para o sucesso do planejamento organizacional e estratégico de 

Relações Públicas – item 9.1.  As ações, especificamente dessa área, estão 

descritas no item 9 a 9.2.13.1, acompanhadas, na sequência, pelo 

Cronograma de Atividades e a Estimativa Orçamentária, divulgados nos itens 

5.3 e 5.4. 
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1  AGÊNCIA RODAVIVA  

 

 

Agência Rodaviva foi criada para a elaboração de projetos que visem à 

intermediação do relacionamento entre organizações do Terceiro Setor com o 

Primeiro e Segundo Setores, além da consolidação da reputação dessas 

instituições com demais públicos estratégicos. 

Nascida por iniciativa de quatro estudantes no período final do Curso de 

Comunicação Social, habilitação em Relações Públicas da Universidade 

Católica de Santos, a Agência Rodaviva recebeu este nome por ter o propósito 

de representar a dinâmica e rotatividade cíclica de todas as formas de vida. 

Em 28 de fevereiro de 2013, foram iniciadas suas atividades, especializadas 

em Relações Públicas para instituições do Terceiro Setor, com a produção do 

Projeto Experimental: Relações Públicas e Captação de Recursos para o 

Movimento de Apoio aos Protetores dos Animais e da Natureza- MAPAN. 

A Rodaviva realiza suas atividades com base no compromisso com o 

cliente, cumprindo com excelência seu papel social em um ambiente interno 

harmonioso. As integrantes possuem total liberdade de expor ideias e 

organizar suas atividades e funções, sempre realizadas com êxito e no prazo 

estabelecido. 

Objetivos: a Agência Rodaviva tem como principal objetivo suprir as 

necessidades dos seus clientes, de maneira profissional e responsável, a fim 

de se consolidar no mercado da comunicação no Terceiro Setor. 

Metas: conquistar espaço e obter reconhecimento no segmento da 

Comunicação no Terceiro Setor, no período de três anos. 

Missão: estabelecer comunicação clara e eficiente entre as instituições 

do Terceiro Setor e seus públicos-estratégicos. 

Visão: a Agência Rodaviva pretende ser referência na Baixada Santista 

entre as Agências de Comunicação especializadas no Terceiro Setor e obter 

reconhecimento por possuir uma equipe qualificada e comprometida com o 

desenvolvimento e concretização de seus trabalhos. 

Valores: Transparência, eficiência, sustentabilidade e competência. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Processo de Relações Públicas e Técnicas de Comunicação 

Dirigida  

 

           Para Waldyr Gutiérrez (2003), instaurar um processo de Relações 

Públicas é posicionar uma organização em direção de seus objetivos maiores, 

de maneira coerente e sistematicamente racional, à procura de resultados 

concretos estabelecidos com antecedência.  

             De acordo com Kunsch (2007), a comunicação é uma importante 

estratégia utilizada pelas organizações para a efetivação do relacionamento 

com seus diversos públicos e as técnicas de comunicação dirigida têm como 

objetivo transmitir as informações específicas para pessoas determinadas, que 

são os públicos.  

As organizações se relacionam com grande quantidade e variedade de 

públicos, como funcionários, familiares de funcionários, concorrentes, 

acionistas, governo, comunidade e outros, o que demanda a utilização de um 

veículo adequado para cada público. O conteúdo da mensagem a ser 

transmitida deve ser totalmente adequado ao receptor para que a comunicação 

seja efetivada com sucesso. Para cada público e objetivo, existe uma técnica 

de comunicação dirigida específica. 

“A comunicação dirigida nas suas várias formas - escrita, oral, 

aproximativa e auxiliar -, constitui um poderoso instrumento utilizado pelas 

organizações para efetivação da comunicação com seus diversos públicos [...]” 

(CESCA, 2009, p. 349). 

Andrade (2003) reafirma que os veículos de comunicação dirigida têm 

como objetivo conduzir a comunicação para determinados públicos e podem 

ser de quatro tipos: escrita, oral, auxiliares (visuais e audiovisuais) e 

aproximativas. 

Os eventos são uma importante ferramenta de comunicação dirigida 

aproximativa, pois estreitam relacionamentos entre a organização e seus 

públicos estratégicos, aumentam a exposição na mídia, criam oportunidade de 

reforçar a marca, valores e identidade. 
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É notório que as organizações lidam com diversos tipos de públicos e, 

que para manter um bom relacionamento com cada um deles, é necessário se 

comunicar de maneira clara e adequada, utilizando sempre os veículos de 

comunicação que mais se encaixem nas características de cada um deles. A 

comunicação dirigida possibilita gerir melhor a comunicação de forma 

integrada, ou seja, elabora uma estratégia global de comunicação alinhada às 

metas e estratégias corporativas e depois se transforma em pequenas 

estratégias e ações de comunicação dirigida destinadas a cada público da 

organização.  

 “O conteúdo da mensagem da comunicação dirigida é totalmente 

adequado ao receptor, nos termos, na linguagem, nas imagens e nas formas 

de respostas para completar o esquema de comunicação [...]” (FORTES, 2009, 

p. 240). 

Quando bem utilizadas, as técnicas de comunicação dirigida são um 

excelente instrumento para criar um efetivo canal de comunicação entre 

organização e público, além de contribuir para a divulgação de temas, 

mensagens e produtos, e também são eficientes para prestar contas das 

atividades institucionais com os públicos de interesse.   

Além da adequada utilização de técnicas de comunicação, todo e 

qualquer projeto de Relações Públicas deve ser precedido de um planejamento 

estratégico, isto é, com planejamento as chances de errar são menores, os 

objetivos são atingidos com maior facilidade e os custos são mensurados mais 

facilmente. 

“[...] planejar é potencializar resultados. Para as relações públicas é, 

também, buscar transformar imagem em reputação, construída em longo prazo 

e por meio de relacionamentos estáveis” (FARIAS, 2011, p. 51). 

Kunsch (2003) enfatiza a importância do planejamento como: 

 

[…] inerente ao processo do desempenho das funções e do 
desenvolvimento das atividades de relações públicas nas 
organizações. Constitui, portanto, uma função básica para a prática 
profissional no gerenciamento da comunicação das organizações 
com seus diversos públicos e a opinião pública. Possui finalidades, 
tipologias e se processa por meio de etapas ou fases        
(KUNSCH, 2003, p. 317). 
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Um processo de Relações Públicas baseado em um bom planejamento 

estratégico deve ser composto por doze etapas, segundo Kusch (2003, p. 218) 

são: 1) identificação da realidade organizacional - analisar e identificar a 

organização em um todo, como identidade organizacional, clima 

organizacional, objetivos, metas, visão e valores; 2) levantamento de 

informações e dados de registros formais e informais da organização, como 

histórico, briefing e todas as informações relacionadas à organização que 

sejam importantes; 3) análise de dados e construção de um diagnóstico - 

análise das informações anteriormente obtidas e verificação de relevância e 

veracidade das mesmas, com atenção aos principais pontos de fragilidade e 

do encaminhamento para sua resolução; 4) identificação dos públicos 

envolvidos, os públicos de interesse das organizações são o ponto-chave no 

processo de planejamento, em qualquer projeto de Relações Públicas é 

essencial que os públicos sejam mapeados, já que influenciam as decisões em 

todos os níveis das organizações; 5) determinação de objetivos e metas, os 

objetivos devem ser estabelecidos para que haja sucesso no projeto, nem 

sempre os objetivos desejados podem ser alcançados, cabe ao profissional de 

relações-públicas analisá-los; 6) a adoção de estratégias - por meio das 

estratégias que os objetivos serão efetivados - sendo que para cada objetivo 

uma estratégia e técnica de comunicação adequada deve ser utilizada; 7) 

previsão de formas alternativas de ação para situações em que o previsto saia 

do controle; 8) estabelecimento de ações efetivas, a definição de ações 

ajustadas à demanda exata do planejamento é o ponto de partida para seu 

sucesso; 9) definição de recursos a serem alocados - é necessário observar a 

necessidade e a viabilidade dos recursos humanos, como equipe, materiais, 

equipamentos, espaços necessários e também a verba ou orçamento 

destinados ao projeto; 10) fixação de técnicas de controle, cada etapa do 

planejamento deve ter instrumentos de controle para que se permitam ajustes 

necessários ao percurso; 11) implementação do planejamento - após todas as 

avaliações e ajustes, deve-se colocar em prática o planejamento; 12) avaliação 

de resultados para comprovar o alcance dos objetivos inicialmente propostos; 

dos programas, métodos e técnicas, orientando as reformulações que forem 

necessárias. 
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No mundo contemporâneo, as organizações, mais do que nunca, 

precisam estabelecer bons relacionamentos com a sociedade e o 

planejamento estratégico de Relações Públicas. Quando bem estruturado, 

proporciona uma comunicação organizacional integrada e contribui muito para 

que essas organizações alcancem suas metas e objetivos. 
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2.2 Administração Estratégica e Planejamento Estratégico de Relações 

Públicas 

 

 

   Partindo do princípio que as Relações Públicas têm como atribuição 

buscar o equilíbrio entre os interesses de uma organização e os de seus 

públicos de interesse, de uma organização social junto aos seus públicos, seu 

planejamento estratégico é fundamental para sistematizar a comunicação 

integrada nas organizações.  

   As Relações Públicas podem contribuir para a administração de forma 

conjugada com o emprego do ferramental de áreas como Relações Públicas, 

Publicidade e Propaganda, Jornalismo. O planejamento de Relações Públicas 

nas organizações poderá minimizar problemas que ocorrem devido à falta de 

interação entre as organizações e seus diversos públicos, oriundo de uma 

inexistência de comunicação sistemática e planejada, que permita também o 

conhecimento da instituição pela opinião pública. A comunicação é 

imprescindível para qualquer organização. Esse sistema organizacional se 

viabiliza graças ao sistema de comunicação existente. 

   O planejamento estratégico de Relações Públicas deve ter como 

premissa inicial os cenários, no âmbito das transformações sociais, políticas e 

econômicas, presentes na sociedade, possuidores de grande influência na vida 

das organizações. Instrumento que tem como princípios básicos a busca da 

eficácia e da eficiência organizacional.  

      As organizações têm adotado nova postura, necessitando de um 

planejamento mais detalhado da sua comunicação para se relacionar com os 

públicos, a opinião pública e a sociedade em geral.  

Segundo Armand Mattelart (1994, p. 246-247):  

 

“Não somente a empresa se converteu em um ator social de pleno 
direito, exprimindo-se cada vez mais em público e agindo 
politicamente sobre o conjunto dos problemas da sociedade, mas, 
também, suas regras de funcionamento, sua escala de valores e 
suas maneiras de comunicar foram, progressivamente, impregnando 
todo o corpo social. A lógica ‘gerencial’ instituiu-se como norma de 
gestão das relações sociais. “ 
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    Com o planejamento estratégico de Relações Públicas é permitido 

fazer uma análise de ambiente, externa ou interna, obtendo um diagnóstico 

organizacional capaz de fazer um levantamento dos aspectos positivos e 

negativos, ou seja, traçar um perfil da organização nos contextos econômico, 

político e social. Tendo o mapeamento e estudo do ambiente em mãos, a 

organização poderá reavaliar a  situação e definir sua missão e visão, rever 

seus valores corporativos, redefinir o negócio, elaborar filosofias e políticas, 

traçar objetivos, formular macroestratégias, metas e planos emergenciais, 

elaborar o orçamento e implantar as ações. São essas, de forma sintetizada, 

as etapas principais para desenvolver e realizar um planejamento.  

Na atual contemporaneidade, as Relações Públicas se estabelecem nas 

organizações com um papel mais estratégico, e para cumprir esta função, faz-

se mister o planejamento. O profissional de relações-públicas responsável 

precisa ter domínio dos ensinamentos das teorias de gerenciamento e/ou 

administração, pois são atuações claras do planejamento.  

   Essa função estratégica exercida pela Relações Públicas tem como 

objetivo final ajudar as organizações a se posicionar perante a sociedade, 

apresentando a razão de ser do seu empreendimento, ou seja,  sua missão, 

seus valores, no que acreditam e o que cultivam, sua cultura organizacional, 

sua função e como querem ser vistos. Com sua função estratégica, são 

elaborados canais de comunicação entre a organização e públicos, em busca 

de confiança mútua, construindo a credibilidade e valorizando a dimensão 

social da organização, enfatizando sua missão e seus propósitos e princípios, 

fortalecendo sua dimensão institucional.  
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2.3 Públicos para Relações Públicas    

 

O principal objetivo das Relações Públicas é conquistar a aceitação de 

uma instituição perante seus públicos de interesse e, assim, manter uma 

imagem positiva e consolidada. Os públicos são a matéria-prima desse 

profissional, o propósito de estudos e de todas as ações de comunicação, seja 

no Primeiro, Segundo ou no Terceiro Setor. 

Os públicos podem ser classificados sob diversos critérios, dentre eles: 

quanto à localização, quanto ao vínculo com a organização, quanto ao tipo de 

relacionamento com a organização e quanto à influência daquele grupo em 

relação à organização. 

De acordo com Peruzzo (2007), público quer dizer o segmento com 

interesses comuns para qual se dirige uma ação específica – comunicacional 

ou não e que manifesta comportamento coletivo e consciência dos seus atos. 

Para França (2004), um dos principais desafios dos comunicadores é 

definir com precisão quem são seus públicos e a forma de relacionamento com 

eles, a base para a atuação das Relações Públicas. O mapeamento de 

públicos contribui para tornar eficaz qualquer projeto de relacionamento com 

os diversos segmentos de interesse de uma organização e cria um novo 

paradigma de comunicação dirigida a cada um desses públicos. 

As definições clássicas de públicos em interno, externo e misto 

(FRANÇA, 2004) não são mais consideradas satisfatórias para as 

organizações contemporâneas, diante da complexidade e diversidade dos 

relacionamentos organizacionais. Os conceitos de públicos ainda são tema de 

grandes discussões e estudos, mas ultimamente as definições são mais 

dinâmicas e influenciam a organização de modo constante.  

Existem várias classificações julgadas corretas e aceitáveis para a 

definição de públicos no Terceiro Setor. Entre as classificações apresentadas 

por Peruzzo (2007, p.13, grifo do autor), a mais adequada às necessidades 

atuais das organizações sem fins lucrativos classifica os públicos em: 

Beneficiários: pessoas a quem a ação direta da organização se 
destina, ou melhor, são a razão de ser da mesma; 
Colaboradores: funcionários, voluntários e suas famílias; 
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Vizinhança: “comunidade” onde estão inseridas a sede e a ação 
principal da organização; 
Órgãos públicos: aqueles que afetam diretamente a vida da 
organização por meio de políticas, legislação, órgãos de repressão, 
entre outros aspectos; 
Parceiros reais e potenciais: organizações, secretarias, 
universidades, entre outros; 
Mídia: meios de comunicação impressos, radiofônicos, televisivos e 
internet, tanto os de longo alcance como os comunitários e locais; 
Aliados: movimentos e organizações congêneres e aproximativas, 
ou seja, que atuam no mesmo universo mas desenvolvem atividades 
distintas, como por exemplo, o movimento de moradia versus igreja; 
Opositores: aqueles que se opõem a sua linha político-ideológica e 
ao trabalho desenvolvido por “ódio de classe”.  

 

A identificação dos públicos de uma organização é fundamental para 

que haja sucesso nos programas de comunicação. É muito importante que o 

profissional de relações-públicas conheça seus públicos e saiba lidar com as 

especificidades de cada um, de maneira a conquistar os objetivos almejados.  

A elaboração do mapeamento dos públicos é essencial para nortear as 

estratégias e tomadas de decisão de todas as ações da instituição, pois 

somente conhecendo e identificando os públicos, torna-se possível lidar com 

eles de forma produtiva, conquistando um canal aberto de comunicação e um 

relacionamento bem-sucedido. 

De acordo com Fábio França (2009), nas Relações Públicas é 

fundamental identificar os públicos, conhecê-los, para que ao lidar com eles, as 

organizações sejam bem-sucedidas nesse relacionamento. Sem a 

identificação e o mapeamento correto dos públicos não se pode fazer um 

programa eficaz de relacionamento, nem de comunicação com os públicos da 

organização.  

Outro ponto muito importante na identificação dos públicos de interesse 

das organizações é a expectativa do público em relação à instituição. Afinal, 

toda e qualquer organização só existe para atender algum tipo de necessidade 

da sociedade, no caso do Terceiro Setor, para buscar alternativas para 

solucionar problemas sociais. A razão de existir das organizações é 

diretamente ligada ao público de interesse e é exatamente por isso que as 

pessoas esperam ser bem atendidas, ouvidas e respeitadas. As organizações 

só conseguem manter esse bom relacionamento se identificarem e 
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reconhecerem, muito bem, os públicos com quem se relacionam, seus 

objetivos e expectativas. 
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2.4 TERCEIRO SETOR 

 

2.4.1 A Prática da Cidadania pela sociedade civil organizada 

 

 

 As iniciativas de Instituições de Terceiro Setor tornam-se cada vez mais 

amplas e abrangentes, deixando clara a importância que esse segmento tem 

como ator social, no que diz respeito ao atendimento às demandas e 

necessidades da sociedade.  

Para Szazi (2006), é um universo que pode englobar desde sua forma 

mais simples, como movimentos comunitários e populares, à sua forma mais 

complexa e estruturada. Atualmente, o Terceiro Setor tem o poder de 

mobilização na evolução do conhecimento, experiência, recursos humanos e 

materiais, além de se tornar uma potência socioeconômica mundial, 

fornecendo também grande demanda de emprego. Com o crescimento do 

Terceiro Setor, a responsabilidade do governo não deixa de existir, este ainda 

tem por obrigação garantir os direitos essenciais e universais de cada cidadão, 

direitos que devem ser exigidos.  

Aboudib (2004) explica que o Terceiro Setor teve grande ascensão na 

contemporaneidade, porém, estudos sociológicos e antropológicos comprovam 

o surgimento dessas ações não governamentais muito antes desse período, 

por meio de relatórios e pesquisas, nas tradições culturais, denominados folkes 

e mores de povos e civilizações.  

Para Aboudib (2004, p.26):  

 

São célebres os casos de indivíduos cognominados mecenas, por 
meio dos quais a arte, a cultura e as ações de filantropia eram 
financiadas, investindo-se, por exemplo, em pensadores, artista e 
inventores, como também propiciando a  existência e manutenção de 
locais destinados à prática da criação e propagação  do 
conhecimento, da cultura, da caridade e outros, encontrados 
inicialmente no Egito e posteriormente na Grécia, de forma mais 
institucionalizada, apesar de,  por um período de tempo, terem sido 
proibidas pelo poder público as escolas de  filósofos, pelo poder 
constituído, inclusive o recebimento de doações ou a posse  de bens, 
receoso de que a disseminação de novas ideias, implicasse em  
mudanças na organização sociopolítica da época. 
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Este perfil organizacional, apesar de possuir maior predominância 

atualmente, com novas modalidades, tendências, surgiu nos tempos mais 

primórdios. Estimulado pelo espírito de solidariedade, com parentescos e laços 

comunitários, essência eminente ao ser humano. 

Oliveira (2005 p.32) destaca o ano de 1980 como o do surgimento da 

utilização do termo Organização Não Governamental (ONG), definida como 

entidades ditas “assessoria e apoio” ou “a serviço de grupos e movimentos 

populares”.  

Para a prática dessa nova ordem social nasceram algumas instituições 

sociais: entidades filantrópicas, entidades de direito civis, movimentos sociais, 

ONGs, organizações sociais, agências de desenvolvimento sociais, órgãos 

autônomos da administração pública descentralizada, fundações e instituições 

sociais – entidades essas que, em paralelo com o Estado e a sociedade civil, 

formam o denominado Terceiro Setor.  

Merege (2008) explica que foi nos EUA, na primeira metade do século  

XX, que surgiu a definição de Terceiro Setor, nasceu de uma mistura do poder 

público – Estado, com o privado, representado pelo empresariado geral. Essa 

manifestação provém do comportamento filantrópico que as empresas norte-

americanas carregam ao longo da história.  

O termo filantropia, que tem como origem etimológica da palavra 

“amizade pela humanidade’’, hoje tão usado no Brasil, também é usado em 

grandes organizações como Ford, Rockfeller e Carneggie, as quais “juntas 

possuem um patrimônio de mais de 170 milhões de dólares em projetos 

educacionais, de cultura e assistência social”. Além disso, não só empresas 

têm esse perfil filantrópico, uma grande demanda de doações do Terceiro 

Setor provém de pessoas físicas.  

 

 

 

 

 

 



15 
 

2.4.2 Relações Públicas no Terceiro Setor   

 

Acadêmicos da área de Relações Públicas estudam e definem o 

Terceiro Setor como um grande número de entidades e articulações entre o 

público e o privado, que vão desde associações esportivas, fundações até 

grupos móveis de assistência e organizações filantrópicas destinadas a 

atender grupos restritos e hiper localizados (KUNSCH, 2007). 

Cicilia Maria Krohling Peruzzo (2007), uma das principais autoras de 

Comunicação e Relações Públicas Comunitárias do Brasil, define o Terceiro 

Setor como constituído por organizações da Sociedade Civil (OSCs), que 

abrange entidades sem fins lucrativos, privadas, mas de caráter público, que 

atuam a serviço dos interesses coletivos. 

As organizações do Terceiro Setor podem variar muito entre si, em área, 

objetivo, visão, público, localização, mas todas, independente dos objetivos e 

estruturas, precisam realizar um bom trabalho na administração, captação de 

recursos e relações públicas estratégicas para conseguir alcançar os objetivos 

propostos. 

O Terceiro Setor é um campo de atuação rico e vasto para as Relações 

Públicas. Por ser uma atividade que visa o relacionamento harmonioso entre 

seus públicos, o profissional dessa área da Comunicação Social está apto a 

desempenhar a mediação entre o Estado e a iniciativa privada, buscando 

parcerias, apoio e captação de recursos. 

Para Kunsch (2007), a comunicação de uma instituição refere-se ao 

relacionamento com outra(s) entidade(s) e indivíduo(s). Essas comunicações 

são de via dupla – processo dialógico – e, por meio desses processos 

comunicacionais, há mudanças de comportamento nas duas partes envolvidas.  

De acordo com França (2004), as Relações Públicas são uma atividade 

de relacionamentos estratégicos das organizações com seus públicos e seu 

objetivo é gerenciar de maneira adequada esses relacionamentos que podem 

ser múltiplos, interatuantes, coletivos, efêmeros, duráveis, permanentes, 

internos e externos.  

Peruzzo (1986) reforça o conceito das Relações Públicas como uma 

atividade que tem por base atuar sobre a mente das pessoas buscando  
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harmonizar interesses entre instituições e seus públicos, seu principal objetivo 

é conquistar a aceitação ante esses públicos, visando sempre uma boa 

reputação. 

As Relações Públicas, na gestão da comunicação institucional no 

Terceiro Setor, exerce o planejamento da comunicação entre os públicos 

envolvidos, sempre visando a interação entre a sociedade, o poder público e o 

privado e as instituições.  

Para Kunsch (2007, p.311): 

 

As organizações precisam se comunicar com os diversos públicos ao 
seu redor de forma transparente e quase que imediata. A gestão de 
comunicação institucional e o desenvolvimento de práticas de 
relações públicas no Terceiro Setor têm características distintas 
daqueles nos setores empresarial e governamental. Um grande 
diferencial é a defesa de causas sociais, ambientais ou ideológicas 
se sobrepor à finalidade de lucro ou de interesse político. Esse 
pressuposto exige uma qualidade maior do nível de comunicação, 
pois as “trocas” envolvidas nesse contexto são extremamente 
simbólicas, o que aumenta a complexidade dos processos no 
Terceiro Setor. 

 

Peruzzo (1986) ainda enfatiza que os principais objetivos dos processos 

comunicativos no Terceiro Setor são mobilizar os segmentos envolvidos da 

causa social, tornar real as mudanças pretendidas, tornar as organizações 

conhecidas e respeitadas pela integridade de suas propostas e ações, 

conquistar apoios e recursos financeiros, tornar públicas as propostas da razão 

principal da instituição ter sido criada e assim mudar a cultura da sociedade e 

atingir as transformações esperadas.  

Com o desenvolvimento do Terceiro Setor, percebe-se a necessidade 

de uma comunicação eficaz, para garantir a divulgação da organização e do 

trabalho realizado por ela, consolidar uma imagem junto à comunidade e criar 

um relacionamento com seus diferentes públicos. Além disso, no caso das 

organizações não governamentais (ONGs), é uma forma de mobilizar as 

pessoas para que participem de uma causa, bem como prestar contas de suas 

atividades, demonstrando transparência e ética (PAIVA, 2010). 

A comunicação estratégica no Terceiro Setor tem como função 

promover positivamente a real imagem da instituição, o que ela é de verdade, 

para que foi criada. A comunicação deve ser planejada de acordo com a 
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necessidade da instituição, sendo indispensável a aplicação de pesquisas a 

fim de encontrar os pontos fortes e fracos a serem trabalhados. É de extrema 

importância o agir estratégico das ONGs, buscando condições favoráveis ao 

elevar problemas e projetos a um certo consenso social, conquistando seu 

espaço nas mídias e na sociedade.  

O profissional de Relações Públicas que atua nas organizações do 

Terceiro Setor tem o desafio de fazer com que a organização tenha 

reconhecimento e, principalmente, um excelente relacionamento perante todos 

os públicos de interesse, conseguindo assim, aplicar suas estratégias de 

comunicação com eficácia. 
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2.4.3 Profissionalização do Terceiro Setor 

 

Um assunto muito discutido em relação às organizações do terceiro 

setor é a profissionalização das organizações não governamentais. Apesar de 

muitas instituições terem aperfeiçoado suas atividades, ainda existe a ideia 

generalizada de que o terceiro setor é mal gerido e ineficaz e que as 

organizações sem fins lucrativos não são capazes de impactar a realidade de 

forma significativa.  

Muitas organizações surgem de pessoas bem intencionadas, mas, que 

em sua maioria, não possuem experiência e capacitação profissionais 

necessárias para um bom desempenho na gestão administrativa e 

institucional. Em um ambiente com grande escassez de recursos é evidente 

que algumas dessas organizações deixam de lado o aspecto organizacional e 

acabam sustentadas apenas pela paixão e crença de seus fundadores. 

Entretanto, o quadro de dificuldades na gestão dessas instituições pode 

ser revertido quando seus dirigentes e colaboradores entendem que somente 

com o bom desempenho das atribuições e atividades e competência na gestão 

de recursos é possível angariar apoio e conquistar uma boa imagem pública.  

Isso implica em um novo modelo gestor, em que o conhecimento técnico de 

pessoas preparadas contribui para o sucesso da instituição, com resultados 

positivos para a causa defendida. 
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2.4.4 Terceiro Setor no Brasil e em Santos 

 

 

De acordo com o artigo Terceiro Setor e Governo: a máquina social: 

 

No período que engloba do Império até a 1ª República, as ações 
sociais realizadas possuíam um caráter unicamente religioso por 
influência da colonização portuguesa e o domínio da Igreja Católica. 
Da Revolução da década de 30 até a década de 60, com o Estado 
mais poderoso e detentor do interesse público, foi criada a primeira 
lei brasileira que regulamentava as regras para declaração de 
utilidade pública, além do Conselho Nacional do Serviço Social. Ao 
mesmo tempo, novas ações filantrópicas de famílias privilegiadas 
foram ganhando espaço no cenário social brasileiro. Entre as 
décadas de 60 e 70, com a ditadura militar limitando a participação 
popular na esfera pública, microiniciativas, muitas de cunho político, 
representadas por movimentos e ONGs, foram nascendo com o 
objetivo de combater, dentre outros, a ditadura, a pobreza e o 
capitalismo (RESPONSABILIDADESOCIAL.COM, 2013). 

 

Após os anos 1970, com o fortalecimento da sociedade civil e o Estado, 

as organizações não governamentais vem evoluindo firmemente, redefinindo o 

modelo de relação da sociedade com o Estado. Esse processo teve ascensão 

nos anos 1990, em modelos poderosos de parcerias entre Estado, empresas e 

ONGs. Estes modelos estão fazendo o papel de interlocutores das políticas 

governamentais. É neste momento que o mercado e o Segundo Setor 

assumem um papel importante no cenário social, atuando por meio dos 

códigos de ética e da responsabilidade social. Pela primeira vez na história do 

Brasil, os três setores da economia se encontram e se relacionam entre si, 

dentro de um sistema em que a preocupação e o foco principal é o 

crescimento das políticas sociais.  

Nessa atuação, o Terceiro Setor se apresenta como um parceiro 

importante para o governo, é por meio dele e de todo o conhecimento 

sistematizado, que o Terceiro Setor vem disseminando ao longo dos anos que 

o governo pode estabelecer planos de ação e controle, otimizando o resultado 

final. A parceria com o Terceiro Setor faz com que o governo chegue a 

potencializar todas as suas iniciativas de interesse público com o apoio dos 

agentes que estão mais perto da sociedade. Por outro lado, o Terceiro Setor 

começa a exercer uma atuação mais significativa no âmbito de políticas 

públicas, agregando a elas conhecimentos práticos, ricos em sua base e já 
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implementados de alguma forma na sociedade, com indicadores de resultados 

e perspectivas de aprimoramento.  

Chegando ao século XXI, podemos observar que os principais 

problemas, aparentemente locais, tornaram-se questões globais e, como 

decorrência, um novo comando internacional tem sido montado com o objetivo 

de caminhar junto aos mesmos assuntos. Podemos identificar este novo 

caráter nos Fóruns Sociais e Ambientais mundiais, como em outros eventos 

internacionais que discutem planos de ações para as mesmas causas 

(RESPONSABILIDADESOCIAL.COM, 2013). 

Avaliando os maiores problemas mundiais, a Organização das Nações 

Unidas (ONU), estabeleceu no ano de 2000 os 8 Objetivos do Milênio (ODM),  

conhecidos no Brasil como “8 Jeitos de Mudar o Mundo”, que devem ser 

atingidos em  todos os países até 2015. Os Objetivos são: 1. Acabar com a 

fome e a miséria - reduzir pela metade, até 2015, a proporção da população 

com renda inferior a um dólar por dia e a proporção da população que sofre de 

fome; 2. Educação básica de qualidade para todos - garantir que, até 2015, 

todas as crianças, de ambos os sexos, tenham recebido educação de 

qualidade e concluído o ensino básico; 3.  Igualdade entre sexos e valorização 

da mulher - eliminar a disparidade entre os sexos no ensino em todos os 

níveis, até 2015; 4. Reduzir a mortalidade infantil - reduzir em dois terços, até 

2015, a mortalidade de crianças menores de 5 anos; 5. Melhorar a saúde das 

gestantes - reduzir em três quartos, até 2015, a taxa de mortalidade materna. 

Deter o crescimento da mortalidade por câncer de mama e de colo de útero; 6. 

Combater a AIDS, a malária e outras doenças - até 2015, ter detido a 

propagação do HIV/AIDS e garantido o acesso universal ao tratamento, deter a 

incidência da malária, da tuberculose e eliminar a hanseníase. 7. Qualidade de 

vida e respeito ao meio ambiente - promover o desenvolvimento sustentável, 

reduzir a perda de diversidade biológica e reduzir pela metade, até 2015, a 

proporção da população sem acesso a água potável e saneamento básico; 8. 

Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento - avançar no desenvolvimento 

de um sistema comercial e financeiro não discriminatório; tratar globalmente o 

problema da dívida dos países em desenvolvimento; formular e executar 

estratégias que ofereçam aos jovens um trabalho digno e produtivo; tornar 
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acessíveis os benefícios das novas tecnologias, em especial de informação e 

de comunicações. (8 jeitos de mudar o mundo: o voluntariado e os objetivos da 

ONU,  (OBJETIVOSDOMILENIO.ORG, 2013) 

Outro marco na evolução do segmento do Terceiro Setor foi a escolha 

do primeiro ano do novo milênio, 2001, como o Ano Internacional do 

Voluntariado pela Organização das Nações Unidades (ONU). 

A cidade de Santos, distinguida em seu brasão como a “Terra da 

Liberdade e da Caridade”, é referência no setor e considerada como o berço 

do trabalho voluntário do Brasil por abrigar a primeira Santa Casa de 

Misericórdia do País, que teve grande importância em todo o processo de 

colonização, garantindo aos navegantes a certeza de um acolhimento solidário 

na nova Terra. Além do atendimento médico já praticado com auxílio a viúvas 

pobres, amparo para peregrinos, dotes para casamento e enterro para 

indigentes, a Santa Casa de Santos passou também a exercer funções 

beneméritas. Para que tais atividades fossem colocadas em prática, o hospital 

carecia de doações e serviços voluntários. 

Ao longo do tempo, a comunidade santista nunca deixou de atuar na 

busca de uma melhor qualidade de vida para os mais necessitados. São 170 

entidades assistenciais inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social 

(CMAS), que prestam serviços de extrema importância para a harmonização 

social do município. Nelas, os voluntários doam seu tempo, dedicação e 

grande força de trabalho, representando uma das principais armas de combate 

às desigualdades (SANTOS, 2001). 
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2.5 O Mercado Pet no Brasil 

 

 

A Organização Mundial da Saúde estima que em cidades de grande 

porte, para cada cinco habitantes há um cachorro, destes, 10% estão 

abandonados. Só no Brasil, existem 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães. 

De acordo com o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

São Paulo, em São Paulo, o número de cães abandonados pode chegar a um 

milhão. As mortes de animais capturados pelos Centros de Controle de 

Zoonozes chegam a centenas por dia no Estado. Na Capital, os procedimentos 

de eutanásia são por injeção letal.  

Crianças e adolescentes são as principais justificativas para que muitas 

famílias tenham um ou mais animais de estimação. Além deles, idosos e 

casais sem filhos também são responsáveis pelo crescimento de lares onde 

humanos e animais de estimação convivem felizes. Pesquisas comprovam que 

os animais de estimação são companheiros e exercem uma relação muito forte 

de afetividade nas famílias em que vivem. 

De acordo com a jornalista e veterinária Rose Lopez (2013), o Brasil 

registra o segundo maior faturamento do mercado de animais domésticos e 

serviços destinados aos bichos de estimação, atrás somente dos Estados 

Unidos. A cadeia do setor envolve alimentos, acessórios, saúde animal, 

medicamentos, clínicas, pet shops, hotéis, creches, hospitais, canis, gatis e 

criadores de animais e, até, crematórios. 

De acordo com o jornalista Afonso Ferreira (2012), o setor faturou R$ 

14,2 bilhões ― um crescimento de 16,4% em comparação ao ano anterior, 

segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de 

Estimação – Abinpot. Deste total, 68,5% ― R$ 9,72 bilhões, representam o 

segmento de alimentação para animais. Para 2013, a previsão foi de que o 

mercado crescesse entre 8% e 15%.  

Esse crescimento na indústria animal se deve ao estilo de vida e às 

mudanças sociais no século 21: fragmentação familiar, melhor distribuição de 

renda e aumento de moradias verticais ― fatores que têm exercido impacto na 
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relação entre seres humanos e animais de companhia. As mulheres detêm 

69% da posse dos pets e 44% das casas no Brasil têm cães ou gatos. 

Uma grande variedade de profissionais atua nesta área. São médicos 

veterinários, gerais ou especializados, atendentes, auxiliares, dog walkers, dog 

sitters, taxi dogs, adestradores e especialistas na relação entre humanos e 

animais de companhia. O Conselho Federal de Medicina Veterinária tem 

registradas 304 instituições de ensino superior oferecendo cursos. Há 22 

residências reconhecidas pelo CFMV e especializações em medicina intensiva, 

anestesiologia, homeopatia, patologia, dermatologia, odontologia, 

inseminação, medicina felina, animais silvestres e não convencionais. 

Para animais domésticos existem produtos diferenciados e até de luxo, 

atendimento domiciliar 24 horas, massagens terapêuticas, recreação, saúde 

bucal, diagnósticos com recursos modernos (imagem) e tratamentos 

preventivos. Ainda de acordo com a veterinária Rose Lopez (2013), também 

existe o oferecimento de serviços especializados, como laboratórios de 

análises clínicas e por imagem, clínica oftalmológica, tratamento dentário para 

animais de estimação ou equinos.  

Grande número de pessoas adquire um filhote por impulso, porém, 

quando cresce, o dono se desfaz do animal, abandonando-o nas ruas. Muitos 

morrem de frio, fome e doenças contagiosas. Estatisticamente, para cada 

filhote comprado, outro chega às ruas, perdido ou abandonado.  Esse fato 

acontece devido à crescente procriação de cães e gatos sem raça definida, 

que muitas vezes são desprezados pelos donos e sofrem os riscos de morrer 

por atropelamento, envenenamento, ou por contrair doenças e acabam 

abandonados nas ruas. Uma das razões deste antagonismo é a procriação 

indiscriminada estimulada por essas pessoas que visam exclusivamente um 

negócio lucrativo, uma fonte de renda e que consideram os animais uma 

mercadoria, um bem de consumo. Por outro lado, animais com pedigree são 

considerados fontes de renda e recebem outro tratamento e cuidados, já que 

são adquiridos por pessoas dispostas a pagar o preço que a raça possui no 

mercado. 

De acordo com Peter Singer (2008), para combater os maus tratos e o 

abuso contra animais, surgiram no mundo instituições de proteção animal. No 
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Brasil, o primeiro registro foi em 1895, quando Wallace e Cochrane fundaram a 

União Internacional Protetora dos Animais – UIPA, pioneira na defesa e 

proteção. As ações e o posicionamento da UIPA na sociedade tinham como 

base a legislação em vigor nos países europeus, no início do século 20.  

Existem campanhas promovidas pelo setor público e por instituições 

sem fins lucrativos para a castração destes animais como forma de controle da 

população, contudo, por ser um mercado lucrativo, os criadores incentivam a 

procriação. 

O fato é que, em muitos casos, o animal de estimação representa um 

objeto de consumo. A relação simples e afetiva entre pessoa e animal deixou 

de ser uma relação de cuidado e afeto para representar um status, os animais 

passaram a ser vistos como um produto descartável, um mercado que gera 

muito lucro. 
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2.6 Relação Homem e Meio Ambiente 

 

 

Os processos industriais criados pelo homem são a principal causa dos 

problemas da relação entre homem e natureza. A industrialização e o 

agronegócio oferecem grandes benefícios para a sociedade, como as 

facilidades tecnológicas, geração de emprego, grande desenvolvimento e até 

aumento da expectativa de vida, mas, por outro lado, o homem foi se 

afastando cada vez mais da natureza e pior, foi contaminando o ar, a água, o 

solo, os alimentos, os animais, desmatando ambientes naturais, tudo isso 

pensando no grande processo de industrialização. 

Grande parte dos recursos naturais do planeta está se esgotando ao 

logo do tempo e o causador desse índice elevado é o próprio homem, que não 

se deu conta de que todos esses processos industriais transformam o meio 

ambiente, por meio da poluição e degradação dos recursos naturais. 

O crescimento populacional é outro fator que agrava os problemas com 

o meio ambiente, pois aumentando o número da população, maior será a 

utilização dos recursos. De acordo com o artigo publicado no site Ecoviagem 

(2005), o maior problema do planeta hoje é entender e resolver as relações 

Homem-Terra, para que se consiga viver em harmonia e em equilíbrio com o 

planeta. 

Os grandes problemas ambientais tiveram início há muito tempo, 

quando, na Europa, desenvolveu-se o sistema industrial. Nos dias de hoje, 

existe uma consciência sobre a intervenção do homem na natureza, a 

sociedade começou a encontrar meios para minimizar os danos causados, um 

desses meios é a reutilização dos materiais, conhecida como reciclagem. As 

maiores vantagens deste processo são a minimização da utilização de fontes 

naturais e a minimização da quantidade de resíduos que necessitam de 

tratamento final, como aterramento ou incineração.  

A reciclagem ganha cada vez mais espaço no século 21. Cresce o 

número de pessoas que separam o lixo limpo do orgânico em suas casas, e já 

existem caminhões exclusivos para esse tipo de coleta. A reciclagem urbana é 

uma medida que vem sendo adotada em algumas cidades, em benefício tanto 
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para o homem, consumidor e produtor de lixo, e, principalmente, para a 

indústria, que aproveita o material reciclado. 

Essas técnicas, entretanto, ainda não são suficientes para resgatar toda 

devastação que já foi feita. Existe um grande número de pessoas e ativistas 

que luta pela preservação do meio ambiente e proteção da vida animal, 

existem grupos conhecidos mundialmente como Greenpeace, Whalle e o 

MAPAN, cliente deste projeto. 

É preciso entender o meio ambiente, as técnicas humanas devem 

auxiliar no equilíbrio das técnicas da terra.  

 

Ciência e tecnologia são ferramentas fundamentais para a 
preservação e recuperação do ecossistema planetário, pois 
contribuem em forma de conhecimento profundo, técnico, científico, 
sobre o ciclo de vida e as complexidades do planeta, aplicando 
métodos para gerar o equilíbrio entre os participantes (ECOVIAGEM, 
2005). 

 

É de grande importância que haja um processo participativo e 

sustentável entre homem e planeta, em que o homem interaja e respeite o 

ciclo de cada ser, cuide dos resíduos gerados para proteção da natureza e não 

para destruí-la.  
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2.7 Animais Domésticos em Santos 

 

                                

      No Brasil, a população de animais de estimação é a segunda maior 

do mundo, ultrapassando o número de 34 milhões de cães, segundo a 

Associação Nacional de Fabricantes de Produtos para Animais de Estimação, 

a Anfalpet. Movimentando uma média de 6 bilhões de reais anualmente, o 

mercado animal vem se tornando uma “febre”. O brasileiro gasta em media R$ 

350,00 reais ao mês com o seu animalzinho de estimação. Só na cidade de 

Santos, existe um gato para cada 17 pessoas e um cachorro para cada 7 

pessoas. Para comportar essa mania, a cidade de Santos conta com 94 pet 

shops, que vendem os mais diversos produtos e tratamentos, variando entre 

roupas, caminhas, coleiras, entre outros. Cães que costumam tomar banho 

semanalmente proporcionam um valor ainda mais alto para os seus donos. 

Porém, ao adquirir um animal, muitas pessoas não se dão conta do cuidado e 

dos gastos que irão demandar, e os animais acabam abandonados ou 

maltratados. Em 2011, a cidade de Santos contabilizou 493 denúncias de 

maus-tratos contra os animais, a maioria delas, cerca de 70%, ocorre no 

período de novembro a fevereiro, período em que muitas famílias viajam e não 

têm com quem deixar o animal. As denúncias podem ser feitas para o telefone 

da Polícia Militar (190) e, após a realização de um boletim de ocorrência, o 

caso é encaminhado à Coordenadoria de Proteção a Vida Animal - Codevida, 

que toma as devidas providências, deixando o nome do denunciante em sigilo. 

Quando o animal é resgatado, o dono é acusado por maus-tratos e é aplicada 

uma multa que varia entre R$1mil e R$2 mil reais. Em 2011, a prática resultou 

em 113 intimações e 23 multas (A TRIBUNA, 2011).  

Para continuar lutando na defesa da vida animal, ativistas se unem cada 

vez mais, e se mobilizam para mudar a legislação, objetivando o bem-estar 

animal. Em Janeiro de 2012, uma mobilização coletou 1,5 milhões de 

assinaturas para mudar a legislação. Lei 9605/98 - Lei de Crimes Ambientais - 

(METRO, 2011).  

Os maus-tratos e o abandono de animais de estimação vem aumento a 

cada ano e, segundo um levantamento realizado pela Associação Humanitária 
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de Proteção Animal (ARCA – Brasil), nos meses de novembro a fevereiro, por 

conta das festas comemorativas de final de ano e férias, o aumento no 

abandono de animais chega a 70% em relação aos outros meses do ano. Para 

Marco Ciampi, presidente da ARCA, esse cenário é uma somatória de 

negligência e posse irresponsável dos animais, destacando a procriação sem 

controle, cuja melhor forma de evitar esse fator é a esterilização ou castração 

(BOQNEWS, 2012). 

A cidade de Santos, em 2011, contabilizou 493 denúncias de maus-

tratos contra animais domésticos, somando 113 intimações e 23 multas no 

valor de R$1.000,00, números esses da Coordenadoria de Proteção a Vida 

Animal – Codevida. 

A Codevida realiza cerca de 350 castrações por mês e 100 cirurgias 

especiais. Em maio de 2013, o atendimento, incluindo cirurgias, foi de 1.420. A 

coordenadora da Codevida informou que, devido a falta de espaço para abrigar 

os animais e a não recomendação pelos canis, solicitam às pessoas que 

encontrarem cães e gatos abandonados que os levem para casa ou procurem 

efetuar a doação. Porém, o órgão deixa clara sua total responsabilidade e 

suporte para os atendimentos e remédios que o animal precisar. 
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 3 O CLIENTE 

 

                                   

3.1 Histórico Institucional 

 

  

A iniciativa de fundar o Movimento Apoio aos Protetores dos Animais e 

da Natureza - MAPAN partiu de Marina Lefévre Massariol, que se identificou 

com o trabalho realizado por Yolanda Castaldelli, uma protetora ativista que 

lutava e defendia os animais abandonados nas ruas da cidade de Santos, em 

1993.  

A fundadora Marina Massariol possuía um abrigo na cidade de Praia 

Grande, que era mantido com doações em dinheiro e ração. Os animais 

levados ao abrigo eram retirados da rua em situações precárias e 

permaneciam no local até encontrarem um doador. Na tentativa de fidelizar 

mais doadores, Marina começou a frequentar eventos em prol dos animais e a 

divulgar o seu abrigo. Em um dos eventos, Marina foi apresentada a Márcia 

Lenah de Roque que, em novembro de 2003, começou a distribuir panfletos 

contendo informações da Secretaria de Saúde e do Centro de Controle de 

Zoonoses, em locais públicos, com o intuito de conscientizar a população para 

evitar a procriação irresponsável de cães e gatos, orientando os visitantes e 

interessados sobre a castração.  

Inicialmente, o movimento recebeu o nome de Yolanda Castaldelli, em 

homenagem ao seu trabalho, que foi mantido até 24 de julho de 2004, quando 

a ONG, legalmente registrada, passou a exibir sua própria identidade: 

Movimento de Apoio aos Protetores de Animais e da Natureza -  MAPAN.  

O MAPAN teve sua primeira sede na Avenida Saturnino de Brito, 271, 

Bairro Parque Prainha, e foi fundado a partir da união de Marina, como 

presidente, Márcia como vice-presidente e mais cinco pessoas que assumiram 

os cargos de conselheiros e diretores, todos motivados pelo mesmo objetivo. O 

endereço foi utilizado apenas para registro da ONG e abrigo da administração, 

já que os principais trabalhos eram realizados nas ruas. 



30 
 

O principal objetivo do MAPAN era o de lutar contra os maus-tratos aos 

animais e alertar a população sobre a conservação do meio ambiente, 

cobrando políticas das administrações públicas, conscientização da população 

para a valorização da vida, independente da espécie e, principalmente, para 

dar apoio aos protetores dos animais, a fim de lutar pela adoção responsável 

de cães e gatos. 

Nos primeiros meses de funcionamento da ONG, os protetores se 

depararam com graves situações de abandono e péssimas condições de 

saúde dos animais encontrados nas ruas. Conforme os trabalhos eram 

realizados, encontravam histórias de estupros em animais, como cavalos, cães 

e gatos, animais sacrificados para rituais religiosos e outros vivendo em 

péssimas condições, abandonados em quartos ou canis, amarrados em 

coleiras no quintal, dormindo na chuva, sem comida, água ou qualquer tipo de 

cuidados básicos necessários a qualquer ser vivo. Diante dessa situação, os 

protetores resolveram iniciar o trabalho de resgate de animais nessas 

condições, contando com a ajuda da Secretaria de Saúde de Santos e da 

Zoonose, responsável na época pelos cuidados de cães e gatos da cidade. 

Após o resgate dos animais, o MAPAN oferecia um lar temporário, tratamento, 

vacinação e buscava a adoção para o animal. 

Os protetores do MAPAN perceberam que cães e gatos abandonados 

não tinham o cuidado necessário, já que eles eram vistos somente como 

transmissores de doenças. A Secretaria de Saúde, por meio da Zoonose, não 

oferecia o tratamento necessário aos animais, preocupava-se muito mais com 

as consequências à saúde da população. 

 Diante dessa situação, o MAPAN e os órgãos responsáveis pela saúde 

animal da cidade decidiram que a CODEVIDA - Coordenadoria de Proteção à 

Vida Animal, um órgão também pertencente à Secretaria de Saúde da 

Prefeitura de Santos, que na época não respondia pelos cães e gatos 

abandonados, passaria a oferecer apoio, abrigo e tratamento a esses animais.  

Com o número de animais resgatados e abandonados aumentando, 

sem espaço físico e recursos financeiros para mantê-los, surgiu a ideia das 

feiras de adoção, bastante conhecidas no bairro do Gonzaga. 
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 As primeiras feirinhas, como ficaram conhecidas, surgiram em 2004, 

eram realizadas na Concha Acústica de Santos, localizada na Avenida 

Bartolomeu de Gusmão com canal 3. Em novembro desse mesmo ano, devido 

às questões climáticas que atingiam o local, as feiras foram transferidas para a 

Avenida Ana Costa, no bairro do Gonzaga, coração da cidade de Santos. Com 

essas feiras sendo realizadas no Gonzaga, o MAPAN conseguiu grande 

visibilidade na sociedade e, com isso, promover a adoção de muitos animais e 

arrecadar doações como ração, roupas e recursos financeiros para manter o 

projeto. Coordenada pela Márcia, a feira conta também com voluntários 

cadastrados no banco de dados da ONG, que dividem diversas atividades no 

local. A princípio, as feiras foram realizadas somente para doação dos animais 

resgatados pelos protetores do MAPAN, entretanto, protetores independentes 

e cidadãos sensibilizados com a causa passaram a solicitar ajuda para doar os 

animais que haviam sido resgatados por eles. O MAPAN cedeu o espaço para 

que esses animais também tivessem a oportunidade de encontrar um lar. 

Com uma grande quantidade de animais para serem doados, a 

instituição identificou a necessidade de abrigá-los em um local em que 

tivessem contato com seres humanos. Para isso, foram implantados os lares 

temporários, onde voluntários cuidam dos animais até a sua adoção e recebem 

um valor em dinheiro para exercer a atividade. 

A presidência da ONG sofreu alteração no dia 04 de Julho de 2012, 

mediante eleição do quadro administrativo, cuja escolha feita elegeu a Sra. 

Márcia Lenáh como presidente. Ocupam os cargos de vice-presidente a Sra. 

Regina Cheida Viudes, tesoureira a Sra. Solange Cunha, secretária a Sra. 

Suneiva Cunha e conselheiros os Srs. Luis Carlos Cahal, Walter Vietes Filho e 

Marina Lefévre Massariol.                                                                                     
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3.2 Briefing  

 

 

O Movimento de Apoio aos Protetores de Animais e da Natureza ― 

MAPAN ― é uma associação civil, de caráter ambientalista e humanitário, sem 

fins lucrativos e considerada do Terceiro Setor. De acordo com seu Estatuto 

(ESTATUTO MAPAN, 2004), tem por finalidade educar para o futuro, promover 

atividades culturais, visando o contato de crianças e adolescentes com áreas 

de preservação ambiental e contato com os animais, prestar assistência às 

pessoas que abrigam em suas casas um número maior de animais que suas 

posses, permitindo que acabe com o preconceito aos cães e gatos sem raça 

definida. Embora definida nos artigos 3º, 4º, 5º e 6º, a atuação do MAPAN está 

centralizada no incentivo à adoção de animais domésticos abandonados e na 

captação de recursos para a defesa desses animais. Trata-se de uma 

organização não governamental, de nacionalidade brasileira, nascida e 

registrada no município de São Vicente, (SP), a 4 de junho de 2004, e 

cadastrada  como pessoa jurídica sob o CNPJ 07.012.405/0001-99. O MAPAN, 

embora originário naquele município, é atuante e tem endereço no município 

de Santos porque a maioria dos membros de sua diretoria é de moradores 

locais, bem como seus voluntários e associados. Não possui uma sede 

administrativa oficial e própria, usando o endereço residencial da atual 

presidente como referência e onde estão sob sua guarda os documentos da 

organização. 

Os principais documentos das organizações do Terceiro Setor são o 

estatuto social e o regimento interno, pois estabelecem princípios legais, 

institucionais, competências e obrigações a serem seguidos por dirigentes em 

qualquer época e gestão. O MAPAN possui estatuto social, elaborado e 

registrado no cartório Oficial de Registro e Títulos e Documentos e Civil de 

Pessoa Jurídica, em São Vicente, porém ainda não tem regimento interno e 

também não registra em atas as deliberações da Assembleia e da Diretoria. A 

prestação de contas é divulgada por meio eletrônico. Esta situação pode 

comprometer sua imagem diante dos órgãos competentes que fiscalizam 

instituições sem fins lucrativos e a captação de apoio e parcerias futuras. 
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Com base em princípios estatutários, é possível definir a identidade 

corporativa de uma organização, revelando e apontando sua missão, visão e 

valores como indicadores para seus processos institucionais e administrativos. 

O MAPAN definiu apenas sua missão ― “um mundo melhor para os animais 

abandonados”, divulgada nas redes sociais pelo Facebook. Visão e valores 

ainda não foram definidos. Por outro lado, a diretoria atual definiu os seguintes 

objetivos: incentivar a adoção com posse responsável; manter canis e gatis; 

promover a Feira de Adoção e orientar a comunidade quanto à coragem de 

reconhecer que não somente aqueles que com as mesmas características e 

semelhança físicas, sociais e econômicas que as nossas, mas todas as vidas 

merecem respeito. Como metas, estabeleceu a captação de parcerias com 

empresas com responsabilidade social; a reformulação do site; a publicação do 

Balanço Social; patrocinadores para realização da Feira; e conseguir espaço 

publicitário gratuitamente em mídias locais. Entretanto, essas metas não 

possuem prazos, o que as torna outros objetivos a serem atingidos. 

Sua estrutura hierárquica e administrativa é composta por uma 

assembleia, constituída por 180 associados e uma diretoria executiva, 

constituída pela presidência, vice-presidência, tesouraria, secretaria, três 

conselheiros e duas diretorias, uma para a supervisão de felinos e posse 

responsável para a feira de doação e uma para a supervisão do cadastramento 

de cães para feira de doação. Esta estrutura está representada em um 

organograma elaborado pela Agência Rodaviva para atender ao Regulamento 

do TCC II. 

 Atualmente, o Movimento conta com a participação de cerca de 40 

voluntários cadastrados e 15 protetores, entre os quais, Márcia Lennah de 

Roque e Marina Lefèvre Massariol, presidente e vice-presidente da instituição, 

nessa sequência. Os voluntários ajudam na Feira de Adoção e os protetores 

são os que se responsabilizam pelo acompanhamento de cada animal doado, 

orientando o resgate de animais em estado crítico e captando apoio e recursos 

para o movimento. Além destas pessoas, que se dedicam ao cumprimento de 

sua atividade, existem outros colaboradores para a gestão operacional, que 

são a equipe de montagem da feira e os responsáveis pela contabilidade e a 
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administração. Estas pessoas são remuneradas por tarefas executadas, sem 

vínculo empregatício ou institucional. 

Com base em informações fornecidas pela diretoria, por meio da 

observação in loco, da análise dos depoimentos de voluntários e dos contatos 

periódicos com a presidência, a Agência Rodaviva pode afirmar que sua 

administração apresenta características de gestão autocrática e centralizada 

na pessoa da presidente, cujo perfil proativo a mantém à frente das iniciativas 

e remete para si decisões administrativas, operacionais e institucionais. Este 

comportamento representa, segundo seus pares e demais pessoas envolvidas, 

dificuldades na relação interpessoal e com os públicos de interesse, limitando 

a expansão de atividades e captação de recursos financeiros. 

Além de não contar com uma sede administrativa própria, a organização 

também não é a proprietária de locais adequados ao abrigo dos animais 

resgatados. Os cães sob sua posse são abrigados em lares temporários 

selecionados, de acordo com as necessidades e características do animal. Os 

gatos são abrigados em pet shops. Até 2012, os cães e gatos eram levados 

para um abrigo no bairro do Jardim Samambaia, em Praia Grande. Mesmo 

apropriado aos animais, a diretoria considera que o local ainda não é a melhor 

opção para abrigá-los até a adoção porque, na maior parte do tempo, os 

animais ficam isolados da convivência com pessoas. A diretoria decidiu, então, 

não mais destinar os animais para este abrigo e estabeleceu como objetivo a 

sua desativação definitiva. Essa medida exige da diretoria, um trabalho intenso 

para aumentar o número de adoções1 e encontrar novos lares para os animais. 

A Rodaviva acredita que tal decisão seja responsável pela realização de ações 

sem um planejamento estratégico administrativo e de comunicação. 

 O faturamento anual do MAPAN gira em torno de R$120.000,00  

(DIRETORIA, 2013), que são provenientes de mensalidades e donativos. As 

contribuições mensais dos associados são feitas por boleto bancário. 

Estimando-se a contribuição mínima de R$20,00 por associado, a arrecadação 

mensal pode atingir R$3.600,00. No entanto, ressalta-se que o fato de não 

haver assiduidade nos pagamentos pelos associados faz com que tal valor não 

corresponda à realidade financeira. Os donativos também são feitos por meio 

                                                           
1 Atualmente em torno de 60 por mês. 
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de depósitos bancários em conta nominal à organização e, ainda, cobra-se 

uma taxa de adoção, no valor de R$ 30,00 (DIRETORIA, 2013), quando o 

animal é escolhido. Este modelo, denominado doação com encargos, é usual 

para a captação de recursos pelo Terceiro Setor e defendido pela Comissão do 

Terceiro Setor da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção São Paulo 

(CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O TERCEIRO SETOR – ASPECTOS 

JURÍDICOS, 2011). Em média, 60 animais são adotados por mês. 

O site do MAPAN permite doações de qualquer valor e de forma 

anônima, utilizando-se o PagSeguro ― um site de cobrança da UOL. Esta 

opção oferece mais de 20 formas de pagamento, entre elas, cartão de crédito 

e boleto bancário, além do parcelamento do valor doado em até 18 vezes. A 

vantagem de se usar o PagSeguro é que os dados financeiros do doador não 

são de conhecimento da instituição destinatária.  

Outra receita provém da parceria com uma empresa varejista local ― a 

Pet Shop Ebenezer, que divulga o movimento junto aos clientes para a 

arrecadação de verba em dinheiro, que é revertida na compra de produtos da 

própria loja (ração e outros). 

As despesas mensais vão muito além das verbas recebidas. O MAPAN 

gasta por volta de R$4.500,00 na compra de cerca de 500 quilos de ração e 

com a manutenção de 90 cães abrigados em lares temporários 2  e de 48 

animais que ainda se encontram no abrigo de Praia Grande, além das 

consultas veterinárias, tratamentos, medicamentos e despesas com a equipe 

que ajuda na Feira de Adoção (DIRETORIA, 2013). Segundo a presidente, até 

o início de novembro deste ano, a organização gastou cerca de R$ 90.000,00 

com ração e lares temporários.  

Mesmo não se valendo da identificação e da classificação de públicos 

em Relações Públicas, a presidente tem sua atenção dirigida para alguns dos 

públicos de interesse do MAPAN, para divulgação da organização aos 

internautas em geral e às pessoas envolvidas diretamente nos eventos e na 

gestão e para angariar doações em geral. Porém, é fundamental que outros 

                                                           
2 Cada lar temporário recebe o valor entre R$ 50,00 e R$ 250,00 por mês para alimentação e 

cuidados com o animal. Este valor varia de acordo com as características do animal (porte, 

raça, problemas de saúde etc.). 
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públicos sejam reconhecidos porque são importantes como formadores de 

opinião. A Agência Rodaviva identificou estes públicos, descritos segundo o 

nível de envolvimento com o MAPAN e para os quais sugere um 

relacionamento sistemático e simétrico de duas mãos. 

Nos nove anos de existência, a organização ainda não desenvolveu 

ações voltadas para o meio ambiente, apesar de existirem algumas propostas 

da atual diretoria. Uma delas, denominada “A Sustentabilidade do MAPAN 

através da Implantação da Oficina de Reciclagem e Cultura”, consiste em 

oferecer à população carente capacitação profissional e desenvolver sua 

consciência ambiental. O projeto pretende firmar parceria com a Seção de 

Reabilitação Psicossocial - SERP3, para a realização de oficinas de trabalhos 

manuais e confecção de produtos para animais e sua comercialização na Feira 

de Adoção e em pet shops parceiros. 

Desde sua criação, em 2004, as principais formas de divulgação são a 

comunicação interpessoal (boca a boca), a Feira de Doação, a distribuição de 

panfletos informativos e de adesivos, o site institucional e o envio de e-mails 

assinados pela presidente com vistas à conscientização dos internautas a 

respeito dos direitos dos animais.  

O principal meio empregado para a consecução de sua finalidade, 

objetivos e divulgação é a promoção e realização da Feira de Doação. O 

evento é conhecido no bairro do Gonzaga, em Santos, e em outras localidades 

do município, já que acontece há 10 anos, todos os sábados, das 14 às 18 

horas. Se por um lado, a Feira apresenta resultados positivos na adoção de 

animais, por outro deixa a desejar na identificação do MAPAN como sua 

idealizadora e, mais preocupante do ponto de vista de imagem institucional, é 

a repercussão negativa junto ao comércio do entorno e, até por parte de 

turistas e frequentadores do bairro, no trecho onde o evento é montado. A falta 

de organização do espaço físico, as instalações, a aglomeração de pessoas, a 

agitação e o odor das fezes e urina dos animais, entre outros problemas, 

                                                           
3 Sessão de Reabilitação Psicossocial – SERP pertence ao Programa de Saúde Mental da 

Secretaria Municipal de Saúde e tem como objetivo desenvolver frentes de trabalho para os 

pacientes. Os usuários inseridos no programa são enviados pelo Núcleo de Apoio 

Psicossocial, Núcleo de Atenção ao Toxicodependente (NAT) e centros de convivência 

(cecons) e continuam em tratamento nos locais de origem. 
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provocam críticas, ameaçando a causa dos animais e o esforço da diretoria 

para obter a simpatia das pessoas e apoio financeiro de lojistas, órgãos 

públicos e imprensa. 

Do ponto de vista estratégico, a comunicação social não cumpre seu 

papel e nem vem contribuindo para o sucesso organizacional, pois não segue 

um planejamento adequado para a implantação e desenvolvimento de 

projetos, planos ou programas nesta área, e não dispõe de dotação 

orçamentária específica e, até o final de outubro deste ano, nem de 

profissionais habilitados para isso. Contudo, faz-se necessário registrar que o 

site institucional apresenta, desde a última semana de outubro, mais dois 

setores acrescentados à relação de setores, cargos e componentes da atual 

diretoria ― são a Assessoria de Relações Públicas e a Assessoria de 

Comunicação.4 Não é possível descrever suas competências e atribuições ou 

justificar se o fato é decorrência do convívio entre a presidente e as autoras 

deste Projeto Experimental ou porque um grupo de universitários, alunos de 

Comunicação Social da Universidade Católica de Santos (Publicidade e 

Propaganda), estar, desde agosto passado, responsável pelo conteúdo do 

Facebook da organização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Assessoria de Imprensa é uma atividade dentro da Comunicação Empresarial cujo objetivo é 

o fortalecimento da imagem de uma marca, produto ou empresa por meio da imprensa. O 

assessor de imprensa trabalha para que as notícias de seu cliente apareçam na mídia e com 

isso ele ganhe mais visibilidade junto aos seus públicos-alvo. 
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3.2.1 Públicos do MAPAN 

 

 

O movimento de Apoio aos Protetores dos Animais e da Natureza 

relaciona-se com diversos públicos, entre eles, destacamos os adotantes, que 

são as pessoas que adotam os animais, como já evidenciado no briefing. Com 

esse público, o contato é feito por meio de telefonemas, e-mails e visitas, com 

a finalidade de acompanhar a estadia do animal no novo lar. Essa 

comunicação é utilizada para que a ONG tenha noção das condições nas 

quais o animal está vivendo. Esse acompanhamento é feito pelo protetor, que 

é o responsável por cada animal que ele encaminha para doação. Podem ser 

considerados protetores, todos aqueles que lutam pela causa dos animais, 

retiram da rua ou disponibilizam abrigos. Os protetores do MAPAN, também 

devem auxiliar na captação de recursos e no atendimento pessoal ou 

telefônico às pessoas que queiram resgatar um animal das ruas, em estado 

crítico.  

O acompanhamento pelos protetores é realizado nos lares fixos, que é 

para onde os animais são levados depois de adotados e nos lares temporários, 

que são os lugares cedidos por pessoas que não tem, necessariamente, 

ligação com a ONG. Esse espaço deve ser adequado para que o cão se 

desenvolva de acordo com as suas necessidades e pode abrigar mais de um 

cachorro. Tudo vai de acordo com o espaço cedido e tamanho do animal. A 

pessoa responsável pelo local recebe de R$ 50,00 a R$ 250,00 por cada 

cachorro, variando de acordo com o tamanho do animal. Esse espaço deve ser 

dentro de uma residência, pois o ideal é que o cachorro conviva com os 

barulhos e acontecimentos cotidianos. Esse público, geralmente, vai até os 

protetores do MAPAN manifestar o interesse em se tornar lar temporário, por 

tempo indeterminado. 

A instituição também se relaciona muito com os voluntários e esse 

público, na maioria das vezes, é quem vem à procura da ONG e, geralmente, 

por já conhecerem a reputação ou por terem passado em frente à feirinha. 

Como processo administrativo, o voluntário deve preencher uma ficha de 

cadastro, dessa maneira, fica cadastrado em um banco de vagas e, a partir 
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desse momento, deve estar completamente comprometido com os valores do 

MAPAN. O voluntário é responsável por atuar nas feirinhas, entregar 

comprovantes de depósitos aos sócios e colaborar com ideias para 

campanhas e atividades que ajudem a ONG a captar recursos. Com esse 

público, a comunicação interna é feita de maneira informal e a presidência e os 

protetores utilizam o telefone para trocar informações.  

No que diz a respeito aos parceiros, são três tipos diferentes. Os 

veterinários, os pet shops e os doadores. A parceria entre o MAPAN e os 14 

veterinários aconteceu por meio do bom relacionamento da Márcia Lenáh com 

esses profissionais. Partiu dela a iniciativa de ir, pessoalmente, até cada um 

desses consultórios e tentar descontos nas consultas. 

Atualmente, esses veterinários colaboram com a instituição, realizando 

tratamentos, entre eles a primeira consulta e descontos nas vacinas mais 

importantes para os cães e na castração. Já os pet shops ajudam com uma 

espécie de poupança, em que as pessoas que desejam ajudar o MAPAN 

deixam uma quantia em dinheiro para que a instituição possa retirar em 

produtos. Os doadores são de extrema importância para a manutenção da 

ONG. Apesar do número de doadores fixos ser muito pequeno, apenas 180, 

essa colaboração somada à ajuda vinda dos recursos arrecadados nas feiras e 

pela conta corrente do Movimento é, basicamente, o que faz com que a 

instituição prossiga ajudando os animais. Para esses colaboradores não há, 

obrigatoriamente, nenhuma prestação de contas formal, mas o MAPAN expõe, 

para quem se interessar, como está sendo feito o uso dos recursos 

arrecadados. Com esse público, a presidência se comunica, por meio de e-

mail e dos telefonemas, para agradecer a ajuda. 

O MAPAN conta, também, com a parceria entre a instituição e a 

Coordenadoria de Proteção à Vida Animal – CODEVIDA. Nesta coordenadoria, 

são realizadas as cirurgias, as castrações e os primeiros atendimentos. No 

caso de alguém encontrar um animal em estado crítico e não ter condições 

financeiras para tratá-lo, poderá ficar com o animal e, por meio de um contato 

com o MAPAN ou diretamente com a coordenadoria, receber total apoio da 

CODEVIDA com todos os tratamentos veterinários e qualquer remédio que o 
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animal precisar, sem nenhum custo. Todos os cães e gatos resgatados pelo 

MAPAN são levados primeiramente à CODEVIDA. 

Um público que se depara frequentemente com os efeitos das ações do 

MAPAN, principalmente, as feiras, é a comunidade ao redor. A feira acontece 

no Gonzaga, em uma calçada onde passam grande número de pessoas aos 

sábados, dia que ocorre o evento. Com essa comunidade, no entorno da feira 

de doações, não há nenhuma comunicação por parte da instituição. A ONG 

procura apenas agir de maneira que incomode menos os lojistas e pedestres 

que visitam a feira e o bairro do Gonzaga. 

Podemos citar, também, o bom relacionamento entre a presidência e o 

Poder Legislativo Municipal. A instituição conta com o apoio e a atenção 

permanente do Vereador Benedito Furtado que, além de ser um ativista em 

relação à proteção animal, intitulou o dia quatro de outubro como homenagem 

aos protetores dos animais de Santos. A presidente do MAPAN, Márcia 

Lennah de Roque, ganhou a medalha Amigo Protetor, no ano de 2010. 

Outro público de extrema importância para a instituição é a imprensa, 

que sempre demonstrou total apoio ao projeto do MAPAN. Como não existe 

um “Censo Animal” realizado pela Prefeitura de Santos, segundo a 

presidência, os protetores da ONG sempre são procurados para falar sobre o 

assunto e servir de referência no segmento, referente à Baixada Santista. Além 

disso, foram veiculadas inúmeras entrevistas e notas sobre o MAPAN em 

jornais e revistas locais. Esse assunto geralmente é tratado pela presidente 

Márcia que, além das entrevistas, sempre que existe algum assunto importante 

relacionado ao tema, escreve notas para a conscientização da população.  
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3.2.2 Quadro de Públicos 

 

CLASSIFICAÇÃO DOS PÚBLICOS DO MAPAN, SEGUNDO PERUZZO: 

Beneficiários Animais, Sociedade em geral5 

Colaboradores 

Voluntários, Protetores, Lares Fixos, Lares 

Temporários, Contabilidade, Transporte de 

animais, Serviços em geral  

Vizinhança Comunidade ao entorno das feiras 

Órgãos Públicos 

Prefeitura Municipal de Santos, Câmara 

Municipal de Santos, Ministério Público, 

CODEVIDA 

Parceiros reais e Potenciais 

Adotantes, Pet Shops, Veterinários, Doadores, 

Serviços Terceirizados 

Mídia Imprensa regional e especializada 

Aliados Médicos Veterinários 

Opositores 

Comerciantes ao entorno das feiras, 

Moradores e frequentadores do Gonzaga 

FONTE: ELABORADO PELAS AUTORAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 A Agência acredita que a sociedade em geral é a maior beneficiária com a ação do MAPAN, 

pois resgata cães e gatos abandonados e contribui para minimizar a população de animais 

abandonados nas ruas.  
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3.2.3 Missão 

 

 

A organização utiliza a frase: “Um mundo melhor para os nossos 

abandonadinhos” como missão, divulgada unicamente na rede social 

Facebook. 

 

3.2.4 Visão 

 

Não foi estabelecida pela instituição. 

 

 

3.2.5 Valores 

 

Não foram estabelecidos pela instituição. 

 

3.2.6 Estrutura administrativa, hierárquica e de comunicação 

 

A instituição MAPAN não possui um quadro administrativo elaborado. O 

mesmo será proposto pelo grupo nas ações. 
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3.3 ESTUDOS DE CENÁRIOS 

 

 

3.3.1 Análise Swot  

 

 

QUADRO 1 – ANÁLISE SWOT 

FORÇA – Strenghts FRAQUEZAS – Weaknesses 

  

 Localização privilegiada e estratégica 

da feira.  

 Vasto conhecimento no segmento de 

atuação. 

 Simpatia do público com o tema. 

 Pró–atividade. 

 Aproveitar a feira de doações como 

captação de recursos. 

 Criatividade nas ações. 

 Bom relacionamento no ambiente 

político. 

 

 

Ambiente organizacional frágil. 

 Ausência de comunicação eficiente 

com os públicos-alvos. 

 Centralização de atividades por parte 

da presidência. 

 Ausência de sede própria. 

 Inabilidade da presidência no trato 

com o público. 

 Inexistência de fontes permanentes de 

renda. 

 Falta de estrutura de comunicação. 

 Falta de recursos financeiros para 

manutenção da instituição e das feiras 

de adoção. 

 Aproveitamento inadequado do 

espaço para a montagem e 

estruturação da feira de adoções. 
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OPORTUNIDADES – Opportunities AMEAÇAS – Threats 

 Aumento da conscientização da 

população sobre o assunto. 

 Abertura de abrigos públicos 

temporários.  

 Aliança com a CODEVIDA no serviço 

de castração. 

Campanhas para adoção de animais 

abandonados. 

 Aumento do número de cães e gatos 

abandonados na Região da Baixada 

Santista. 

 Risco de impedimento legal para a 

realização da feira de adoção no 

bairro do Gonzaga. 

 Falta de apoio da CODEVIDA para 

castrações e atendimento veterinário. 

Término das parcerias com os 

veterinários e pet shops. 

FONTE: ELABORADO PELAS AUTORAS. 
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3.3.2 Concorrências 

 

 

No segmento do Terceiro Setor, podemos considerar concorrentes as 

instituições que lutam pelas mesmas causas e que, por isso, buscam o mesmo 

tipo de apoio, serviços ou simpatizantes. O que não quer dizer que concorram 

entre si diretamente, podem, inclusive, formar parcerias ou redes para ações e 

projetos conjuntos. 

Na Baixada Santista, o Movimento Esperança Animal da Baixada 

Santista (MEABS) é uma instituição que possui atividades e práticas similares 

às do MAPAN. 

Fundada em 7 de março de 2011, por cinco mulheres, hoje com um 

grupo de sete pessoas, a entidade não possui sede própria nem registro como 

pessoa jurídica. A MEABS resgata cães e gatos abandonados ou vítimas de 

maus-tratos, oferecendo o tratamento veterinário necessário para esses 

animais.  

Depois de resgatados, os animais são encaminhados para lares 

temporários, abrigos particulares que também cobram ajuda de custo, e 

recebem todo o tratamento necessário para sua recuperação, da primeira 

consulta veterinária à castração. A divulgação é feita via e-mail e redes sociais, 

na tentativa de encontrar uma família para a doação definitiva, incentivando 

também a população à prática da adoção de animais abandonados. Não há 

eventos ou projetos específicos para a adoção dos animais, como as feirinhas 

da MAPAN. O movimento sobrevive de doações financeiras e de itens 

veterinários, provenientes de simpatizantes e protetores que se sensibilizam 

pela causa. 

Há também a ONG Defesa da Vida Animal, fundada em 26 de agosto de 

2004, em uma assembleia com 69 fundadores, com objetivo de diminuir o 

número de animais abandonados em Santos, por meio da castração, e 

almejando ser referência na proteção animal. Em 2008, a Organização foi 

declarada de utilidade pública pela Lei Municipal nº 2.605/08 e, atualmente, 

atua em sua sede própria, realizando castrações diariamente, com veterinários 

parceiros. Os Multirões de Castração são atividades da instituição e são 
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realizados em bairros periféricos de Santos. A Defesa da Vida animal também 

não possui eventos para adoção de animais ou outros projetos. 
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3.3.3 Quadro Representativo 

De acordo com o site institucional o quadro representativo atual é 

constituído por: 

 Presidente; 

 Vice- presidente; 

 Tesoureira; 

 Secretaria; 

 Conselheiros; 

 Diretoria para supervisão de felinos e posse responsável para a 

Feira de Adoção; 

 Diretoria para a supervisão do castramento de cães para a Feira 

de Adoção; 

 Assessoria de Relações Públicas; 

 Assessoria de Comunicação. 

O mesmo estatuto social, em seu artigo 37, define a administração do 

MAPAN em: Assembleia Geral, Diretoria e Conselho Fiscal com mandato de 

dois anos. Com base no estatuto, a Agência Rodaviva apresenta um 

organograma interpretado pelo estabelecido no mesmo. No entanto há 

diferenças na estrutura hierárquica, pois o site apresenta novos cargos cuja 

aprovação pela Assembleia Geral não pode ser confirmada e as informações 

não contam em atas do estatuto. 
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Livre interpretação do Estatuto Social do MAPAN em Novembro de 2013. 

Fonte: Estatuto Social 

Créditos: Agência Rodaviva 
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VICE 
PRESIDENTE TESOUREIRO SECRETÁRIA
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FISCAL
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4 PESQUISAS 

 

 

4.1 A Importância da Pesquisa para as Relações Públicas 

 

 

Especificamente nas Relações Públicas, a pesquisa está classificada 

como uma das mais importantes atribuições desta atividade desde a 

regulamentação da profissão pelo Decreto-Lei nº 5.377, de 11 de dezembro de 

1967. Tanto que essa atividade foi ratificada pela Resolução Normativa nº 43, 

de agosto de 2002, apresentada pelo Conselho Federal de Relações Públicas 

– CONFERP, como uma privativa da área. Entretanto, é importante lembrar 

que o profissional de Relações Públicas não deve ficar preso somente à 

comunicação da empresa e que é imprescindível ter uma visão macro de todos 

os ambientes, para estar preparado para a demanda de outros setores ou do 

próprio segmento de atuação da empresa.  

O ato de pesquisar é uma atividade básica para o profissional que tem 

como objetivos a aproximação entre a empresa e seus públicos, a boa 

reputação institucional e efetivos canais de comunicação para que se cumpram 

com excelência tais objetivos. Como uma das primeiras etapas do Processo de 

Relações Públicas, a pesquisa apoia o diagnóstico e a elaboração do  

planejamento das ações. É essencial para o relações-públicas conhecer e 

estar preparado para lidar com as influências externas que vêm afetando e 

transformando as instituições. Kunsch apresenta como objetivos da pesquisa 

em Relações Públicas: 

  

[...] conhecer a opinião dos públicos; construir diagnósticos da área 
ou setor de comunicação organizacional/institucional; conhecer em 
profundidade a organização, sua comunicação e seus públicos para 
elaboração de planos, projetos e programas especiais de 
comunicação; fazer análise ambiental interna e externa, verificando 
quais as implicações que possam afetar os relacionamentos (2003, p. 
278). 

 

De acordo com a relações-públicas, professora doutora em Ciências da 

Comunicação e em Ciências Políticas pela Famecos/PUCRS, Souvenir Maria 
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Graczyk Dornelles, autora do trabalho científico Pesquisa em Relações 

Públicas: tipos e práticas, a pesquisa para as Relações Públicas é capaz de 

revelar três situações sobre a organização.  

 Sua autoimagem: para determinar o que o público interno “pensa 

e fala dela” (seu ambiente, produtos e serviços) e como a empresa “enxerga a 

si mesma”.  

 Sua imagem projetada: o que a empresa “diz dela mesma” - suas 

mensagens institucionais e publicitárias para os públicos.  

 Sua imagem pública: o que os públicos (externos e mistos) 

“pensam e falam” dos produtos e serviços oferecidos pela organização.  

Entre os tipos de pesquisas, as quantitativas levam em consideração a 

objetividade, são utilizadas para a mensuração estatística dos dados. Já as 

qualitativas trabalham com interpretações, buscam aprofundar certas 

questões, na tentativa de, por exemplo, “entender” cenários e 

comportamentos. Para o segmento das Relações Públicas. 

De acordo com as bibliografias, existem pesquisas que devem ser 

realizadas somente pela área de Relações Públicas, no entanto, com as 

exigências encontradas ao longo do tempo, os profissionais dessa área 

adotaram outras técnicas, voltadas para o desenvolvimento de ações ligadas 

ao relacionamento com todos os públicos. 

Para este Projeto Experimental foram realizadas duas Auditorias de 

Opinião, que têm como públicos-alvos os proprietários de comércio de 

produtos para animais de estimação e os voluntários do MAPAN. O objetivo foi 

conhecer a opinião deles sobre as instituições protetoras e, em especial, sobre 

a organização. Este estudo caracteriza-se como qualitativo, pois analisa e 

procura entender questões associadas à imagem, reputação, percepções, 

relacionamentos e realidades da organização. Isso permite conhecer a relação 

entre a instituição e seus públicos. 

As etapas para realização deste tipo de pesquisa constituem-se por 

determinação do tema ou problemática a ser pesquisada, definição das 

hipóteses, escolha dos líderes/entrevistados, definição do roteiro de questões, 

entrevistas, análise e interpretação dos dados obtidos.  
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4.2 Pesquisa Proprietários de Animais 

 

 

A Agência Rodaviva buscou, por meio de pesquisas com um público 

selecionado, as análises preliminares para o desenvolvimento do projeto de 

Relações Públicas. Um dos públicos de interesse pesquisado foi os donos de 

animais. O principal problema da pesquisa era saber se tais donos ajudam 

instituições de proteção animal e como é a relação pessoal com os animais de 

estimação. 

 O objetivo era saber se estão propensos a colaborar com a causa do 

MAPAN. Para a realização da pesquisa, a Agência utilizou a amostra “não 

probabilística por julgamento”, ou seja, o pesquisador pôde escolher dentro da 

amostra quem está adequado para responder as questões. Foram 

selecionadas 101 pessoas residentes em Santos, que possuem animais, 

independente de sexo, idade e classe econômica e que foram entrevistadas 

com uma abordagem pessoal realizada pelas próprias pesquisadoras. 

Do total de entrevistados, 65% pertence ao gênero feminino; mais que a 

metade (53%) tem menos de 25 anos de idade. A escolaridade predominante é 

superior incompleto e completo (71% do universo entrevistado) e 40% tem 

renda superior a sete salários mínimos (R$4.704,00). 

Os cães são os animais de estimação preferidos dos entrevistados, 83% 

deles, enquanto os gatos são preferidos por 23%. E apenas 2% prefere outros 

animais, como pássaros, répteis e anfíbios.   

Santos apresenta um número considerável de comércio varejista para 

os animais. Além de lojas, pet shops e clínicas veterinárias, somam 100 

estabelecimentos distribuídos pelos bairros e os produtos variam entre todos 

os estilos, roupas, acessórios e tratamentos personalizados. De acordo com as 

pesquisas, 57% dos entrevistados compraram seu animal e 35% adotaram ou 

encontraram esses animais abandonados. Sobre os gastos, 37% destina mais 

que R$200,00 mensalmente para banhos, vacinas, tratamentos veterinários, 

roupas e acessórios para o seu bichinho de estimação. 

As informações levantadas confirmam as hipóteses apontadas pela 

Agência Rodaviva. Dos entrevistados, 88% acredita no trabalho realizado por 
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ONGs de proteção animal, porém, 51% considera que a verba não é usada 

inteiramente na causa animal e que muitas dessas instituições desviam 

recursos arrecadados para fins pessoais. Infelizmente, as ONGs precisam lidar 

com essa imagem. Muitas instituições são criadas como “fachada”, com o 

objetivo de desvio do dinheiro público e isenção de impostos, comprometendo 

a credibilidade de instituições sérias e comprometidas com a causa. Devido à 

desconfiança, somente 13% dos entrevistados ajuda ONGs de proteção 

animal; 59% prefere não ajudar e 28% oferece outros tipos de ajuda, como 

oferecer comida e água nas ruas ou resgatar por conta própria animais, 

promovendo campanhas entre o círculo de amigos até encontrar um que 

adote. 

O MAPAN não é conhecido por seu nome e 70% não conhece a ONG; 

entretanto, 84%, conhece a feira no bairro do Gonzaga que é realizada pelo 

MAPAN. 
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4.2.1 Resultado da Pesquisa 

 

1- Sexo: 

 

 

2 - Idade: 

 

 

 

65%

35%

SEXO

Feminino Masculino

53%

13%

10%

12%

5%
7%

IDADE

(-)25 26 a 35 36 a 45 46 a 55 56 a 65 mais de 65
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3- Estado Civil: 

 

 

4 – Bairro onde mora: 

 

 

 

28%

6%

60%

6%

Casados Divorciados Solteiros Viúvos

12%

12%

7%

9%

7%
4%8%

8%

6%

18%

3%

1% 2%

3%

Aparecida

Boqueirao

Campo Grande

Embaré

Encruzilhada

Estuario

Gonzaga

Macuco

Marapé

Ponta da Praia

Vila Belmiro

Vila Rica

Vila São Jorge

Zona Noroeste
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5- Ocupação:  

 

 

6- Escolaridade: 

 

 

 

1%
2%
1%

1%

8% 1%

5% 1% 1%

1%

3%
1%

4%

11%

2%
3%

5%

30%

2%
9%

2%

2%
1%1%1%

1% 1%

Administrador

Advogado

Ajudante Geral

Analista de Rh

Aposentado

Assistente Administrativo

Auxiliar

Cabelereira

Comerciário

Contador

Coordenador

6%

32%

39%

4%

16%

3%

Técnico

Superior completo

Superior Incompleto

Pós Graduação

Médio Completo

Médio Incompleto
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7- Renda Salarial Familiar:  

 

 

8- Qual animal você tem? 

 

  

2%

5%

21%

32%

40%

Até um Salário
Mínimo

Até dois Salários
Mínimos

De três a quatro
Salários Mínimos

De cinco a seis
Salários Mínimos

Mais que sete
Salários Mínimos

83%

17%

Cão

Tem cachorro

Não tem cachorro
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23%

77%

Gato

Tem gato

Não tem gato

91%

7%

2% Outros

Não tem outros animais

Mais que dois animais
diferentes

Mais que três animais
diferentes
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9 – Quantos animais você tem? 

 

 

10- Como você adquiriu esse animal? 

 

 

 

 

63%

15%

14%

8%

Um

Dois

Três

Mais que quatro

15%

57%

20%

8%

Adotou

Comprou

Achou

Ganhou
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11- Com qual frequência você leva seu(s) animal(ais) ao veterinário/petshop? 

 

 

12- Qual a media de gastos mensais com seu (s) animal(ais)? 

 

 

 

 

6%

14%

15%

38%

27%

2x por semana

1x por semana

15 dias

1 x por mês

Outros

14%

33%

7%

37%

9%

Até 50 reais

Até 100 reais

100 a 200

200 a 300

Mais que 400
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13- Você acredita na seriedade do trabalho realizado por ONGS de proteção 

animal? 

 

 

14- Você acredita que toda verba arrecadada por ONGs de proteção animal é 

empregada na causa? 

 

 

 

87%

13%

Sim

Não

49%

51%

Sim

Não
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15- Você ajuda essas instituições? 

 

 

16- Que tipo de ajuda você já desenvolveu ou desenvolve a essa organização? 

 

 

 

 

18%

82%

Sim

Não

13%

18%

10%

59%

Através de ONGs

Colocando comida

Resgatando animais

Não ajuda
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17-  Você conhece alguma ONG animal? 

 

 

18- Se sim, como conheceu? 

 

 

 

 

30%

70%

Sim

Não

25%

15%
60%

Feiras do Gonzaga

Internet

Jornal/TV

Comentários na região

Não conhece



63 
 

19- Conhece a feira de adoção de animais no Gonzaga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84%

16%

Sim

Não
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4.3 Pesquisa Quantitativa com os voluntários do MAPAN 

 

4.3.1 Modelo de Formulário para Pesquisa dos Voluntários 

 

Pesquisa – Voluntários 

 

Problema: Por que os voluntários cadastrados não são atuantes? 

 

Hipóteses:  

 Porque eles não têm um bom relacionamento com a presidência 

da instituição e acabam não acreditando no trabalho da ONG; 

 Eles não têm incentivo para se comprometer com o 

acompanhamento dos animais; 

 Porque as feiras são realizadas aos sábados à tarde e muitos não 

têm tempo para se dedicar a algo que não tenha um retorno financeiro. 

 

Objetivo: 

 O objetivo da pesquisa é saber por que a instituição tem tantos 

voluntários cadastrados no seu banco de dados e poucos atuantes nas feiras 

de adoção. 

 

Justificativa:  

Com a pesquisa, a agência procura melhorar a atuação dos voluntários 

no MAPAN e mostrar sua importância para o cuidado com os animais.  
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4.3.2 Perguntas: 

  

Sexo: F(  )         M (    )                 

Idade: ____________________________________________________ 

Estado Civil: _______________________________________________ 

Bairro onde mora:__________________________________________ 

Ocupação: ________________________________________________  

Escolaridade: ______________________________________________ 

 

1. Renda Salarial Familiar:  

(     )  Até um salário mínimo; 

(     ) Até dois salários mínimos; 

(     ) De três a quatro salários mínimos; 

(     ) De cinco a seis salários mínimos;   

(    ) mais que sete salários mínimos. 

 

2. O que o levou a ser voluntário?  

(   ) O amor pelos animais; 

(   ) A vontade de ajudar;  

(  ) Não ter o que fazer aos sábados à tarde; 

(  )  Outras: ______________ 

 

3. Já foi voluntário em alguma instituição de proteção animal? 

S (    )              N (     ) 

 

4. Como você conheceu o MAPAN? 

(  ) Através das feiras do Gonzaga; 

(  ) Pela internet; 

(  ) Pelo jornal/televisão; 

(  ) Através de comentários das pessoas da região; 

(  ) Outros: ____________________ 
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5. Há quanto tempo você é voluntário? 

 

(  ) Menos de seis meses; 

(  ) Até um ano; 

(  ) Até dois anos; 

(  ) Mais que três anos. 

 

6. Com que regularidade você participa das atividades do MAPAN? 

(   ) Frequentemente; 

(   ) Regularmente; 

(   ) Poucas vezes. Quantas: ___________ 

(   ) Quase nunca. 

 

7. Para quem não participa com regularidade, por quê? 

(   ) Tem outros compromissos aos sábados; 

(  ) Não acha importante. 

 

8. Você recebeu alguma qualificação para ser voluntário do MAPAN? 

(  ) Sim; 

(  ) Não; 

(  ) Apenas algumas instruções sobre o que fazer na feira. 

 

9. Qual a sua opinião em relação ao trabalho realizado pelo MAPAN? 

(   ) Excelente; 

(   ) Regular; 

(   ) Fraco. 
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10. O que você acha da administração do MAPAN? 

(  ) Excelente; 

(  ) Regular; 

(  ) Fraca. 

 

11. O que você mudaria na ONG? 

(  ) A administração; 

(  ) As feiras de adoção; 

(  ) Métodos para arrecadação de dinheiro. 
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4.3.3 Resultado da Pesquisa Quantitativa 

 

Período de aplicação: 28 de novembro de 2013. 

Universo: 100 voluntários. 

Amostra: 20 voluntários. 

Objetivo: conhecer a opinião dos voluntários sobre o MAPAN e por que 

poucos são atuantes. 

A análise das respostas revela que a grande maioria dos entrevistados 

tornou-se voluntário por amor aos animais, não receberam capacitação para 

atuar, salvo instruções para colaborar no atendimento e montagem da feira de 

adoções. 

Outro fato que a pesquisa revelou foi que não há regularidade na 

participação das atividades do MAPAN devido à falta de tempo e outros 

compromissos pessoais. 

Todos os entrevistados justificam que se houvesse algum tipo de 

remuneração seria um grande incentivo e contribuiria para a participação 

frequente da grande maioria deles, o que revela a falta de comprometimento, 

pois priorizam compromissos pessoais a ajudar nas atividades da instituição. 

Outra questão que a pesquisa revelou é que não existe incentivo da 

diretoria da instituição, o que acaba desmotivando os voluntários, contribuindo 

para a participação não regular dos mesmos. 
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4.4 Pesquisa Qualitativa com Proprietários de Comércio Varejista de 

produtos Pet 

 

 

4.4.1 Formulário para entrevista com os Proprietários de Comércio 

Varejista que ajudam na proteção animal. 

 

 

Entrevista com Proprietários de Comércio Varejista que ajudam na proteção 

animal. 

 

Nome: 

Idade: 

Escolaridade: 

Quanto tempo é comerciante do ramo: 

Estado Civil: 

Localização do Comércio: 

 

1- De que forma você colabora com os animais abandonados? 

 

2- Seu estabelecimento ajuda alguma instituição de proteção animal? Se sim, 

qual? 

 

3- O que o levou a colaborar com instituições de proteção animal? 

 

4- Você considera importante que exista uma parceria entre o comércio de pet 

shop e entidades sem fins lucrativos de proteção animal? 

 

5- Em seu estabelecimento, existe algum projeto ou campanha para castração? 

 

6- Em sua opinião, qual a importância das ONGs no trabalho com os animais 

abandonados? 
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4.4.2 Formulário para entrevista com os Proprietários de Comércio 

Varejista que não ajudam na proteção animal. 

 

 

Entrevista com Proprietários de Comércio Varejista que não ajudam na 

proteção animal. 

 

Nome:  

Idade:  

Escolaridade:  

Quanto tempo é comerciante do ramo:  

Estado Civil:  

Localização do Comércio:  

 

 

1. Você acha importante o comércio pet defender a causa de animais? Por quê? 

 

2. O seu estabelecimento já ajudou qual ONG de proteção animal? Por quê? 

Como? 

 

3. Existe algum projeto/programa de castração gratuita no seu pet shop? 

 

4. Por que o pet shop não ajuda ONGs de proteção animal? 

  

5. O que faria você confiar/colaborar com uma ONG de proteção animal? 
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4.4.3 Resultado da Pesquisa Qualitativa com Proprietários de Comércio 

Varejista de produtos Pet 

 

Universo: 100 estabelecimentos 

Amostra: 20 estabelecimentos 

 Grupo focal com público especializado; 

 Entrevistas livres com proprietários de comércio varejista de 

produtos pets no município de Santos.  Roteiro pré-definido com questões de 

apoio. 

 Objetivo de conhecer a opinião destes comerciantes sobre 

entidades protetoras de animais. 

A análise das respostas revela a baixa credibilidade por parte dos 

entrevistados sobre entidades protetoras de animais. Este é o principal motivo 

pelo qual não demonstram desejo de colaborar com alguma delas.  

Junto à desconfiança sobre a seriedade das organizações não 

governamentais está a falta de informações sobre o resultado das ações 

empreendidas por elas para evitar maus-tratos e abandonos.  

Por outro lado, os entrevistados consideram que cabe à administração 

municipal a responsabilidade de buscar uma solução para o problema de 

animais abandonados que perambulam pelas ruas e praças de vários bairros 

do município. 
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5 Diagnóstico 

 

 

O diagnóstico apresentado é resultado do processo de Relações 

Públicas desenvolvido durante o período de elaboração do Trabalho de 

Conclusão de Curso. A Agência Rodaviva cumpriu cada etapa desse processo 

e em cada uma delas revelaram-se as vulnerabilidades e as potencialidades 

da organização-cliente. 

A conclusão de que o Movimento é desconhecido, enquanto uma 

organização do Terceiro Setor que defende a vida e o meio ambiente, exige 

um trabalho no sentido de esclarecer a sociedade sobre a real finalidade da 

organização.   

Os meios empregados para divulgação não atingem de forma eficaz os 

públicos de interesse devido à ausência de uma estrutura de comunicação 

sistemática, de pessoal capacitado para o uso de instrumental técnico, além de 

verba específica para a área. 

O cenário externo no Brasil mostra que as organizações não 

governamentais e sem fins lucrativos têm sido alvo de denúncias públicas por 

meio da mídia. Como decorrência, cresce a falta de credibilidade dessas 

organizações junto à sociedade. O MAPAN está sujeito a sofrer as 

consequências desse fato em razão de sua imagem em Santos ainda não ser 

conhecida, conforme revelado nas pesquisas aplicadas pela Agência 

Rodaviva.  

 Diante desses fatos, a Agência Rodaviva apresenta como diagnóstico 

para o Movimento de Apoio aos Protetores dos Animais e da Natureza – 

MAPAN a inexistência de uma política de comunicação organizacional 

estratégica, o que compromete o sucesso das atividades e a construção de 

uma imagem institucional pública a favor do Movimento. 
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6 Objetivo Geral 

 

 

Estruturar a comunicação organizacional do Movimento, de modo que a 

sua missão institucional seja cumprida com o apoio de ações de Relações 

Públicas.  

 

7 Objetivos Específicos 

 
 

 Construir e estabelecer o relacionamento com os públicos de interesse; 

 

 Ampliar os espaços de divulgação e prestação de contas (Balanço 
Social) para estabelecer a transparência da gestão administrativa; 

 

 Estruturar as atividades promocionais no que se refere à comunicação 
e a operacionalidade dentro dos critérios de planejamento de Relações Públicas; 

 

 Propor ações voltadas para o meio ambiente com a finalidade de 
cumprir o estatuto social e a missão institucional. 
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8 Estratégia Geral 

 

 

Oferecer condições, por meio de princípios e técnicas de Relações 

Públicas, para que a organização-cliente se torne modelo de comunicação com 

os públicos de interesse e de gestão administrativa em instituições do terceiro 

setor. A longo prazo, obter o apoio de patrocinadores tendo em vista a imagem 

positiva do MAPAN a ser construída. 
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9 AÇÕES 

 

9.1 Ações Administrativas 

 

O sucesso e a eficiência das ações de comunicação propostas neste 

projeto experimental de Relações Públicas para o MAPAN dependem do 

planejamento de suas atividades e de uma gestão seguindo práticas mais 

adequadas de administração. Por isso, a Rodaviva recomenda que sejam 

adotadas pela atual diretoria as seguintes medidas: 

 

 Fixação de uma política de comunicação organizacional; 

 Capacitação da diretoria para gestão empresarial; 

 Estruturação administrativa; 

 Treinamento e capacitação dos voluntários do MAPAN; 

 Cadastramento no Ministério da Justiça; 

 Reformulação do estatuto atual do MAPAN; 

 Elaboração do Regimento Interno; 

 Cumprimento das obrigações e exigências legais próprias de 

instituições do Terceiro Setor; 

 Reuniões periódicas da diretoria; 

 Reuniões periódicas com os voluntários. 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

9.2   Ações de Comunicação 

 

9.2.1 Repaginação da Identidade Coorporativa 

Atribuição de Relações Públicas  

Objetivo: Estruturar a ONG MAPAN como uma instituição idônea e com 

pilares concretos para o desenvolvimento das suas atividades. 

Justificativa: A missão da ONG atualmente não esta apropriada e a Agência 

Rodaviva pretende implantar uma missão adequada com os objetivos da 

instituição, como também a Visão e Valores da instituição. 

Público alvo: Comunidade em geral 

Etapas: 

 Reformular a missão; 

 Visão e Valores; 

 Criação da arte do banner para divulgação nas feiras de adoção e 

eventos realizados pelo MAPAN. 

 Aprovação das pecas pela diretoria do MAPAN 

 Enviar para a gráfica realizar a impressão do banner 

 Implantação da peça nas feiras e eventos realizados pela instituição. 

Implantação: A ação será implantada em Janeiro de 2014. 

Estimativa Orçamentária: O custo para a impressão do banner será arcado 

pela gráfica parceira. Já a Missão, Visão, Valores e arte do banner serão 

elaborados pela agência Rodaviva, portanto a instituição não terá custos. 

Caso a instituição não tivesse a gráfica parceira, o custo dessa ação seria de 

R$ 130,00 para a impressão do banner de lona. 

Responsabilidade: Agência Rodaviva 
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9.2.1.1 Missão Proposta: “Lutar pela causa ambiental e defesa dos animais 

por meio de ações educativas e solidárias”. 

9.2.1.2 Visão Proposta: “Alcançar o reconhecimento e conquistar a confiança 

da sociedade até 2016”. 

9.2.1.3 Valores Propostos:  

• Respeito às diferenças; 

• Solidariedade; 

• Defesa da vida e do meio ambiente; 

• Transparência; 

• Responsabilidade. 
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9.2.1.4 Layout reduzido do banner para exposição em feiras e eventuais 

eventos realizados pelo MAPAN. 

Tamanho para impressão: 180 x 120cm 
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9.2.2 Modernização da Identidade Visual 

Técnica de Relações Públicas: Técnica de Comunicação Dirigida Massiva 

Objetivo:  

 Reformular o logotipo atual do MAPAN; 

 Reformular o colante usado atualmente para brindes na Feira de 

Adoção; 

 Criação da folha timbrada e envelope oficio. 

Justificativa: Analisando o atual logotipo, a Agência Rodaviva propôs a 

modernização do logotipo pois o seu foco visual esta centrado no símbolo da 

instituição. Foi necessário reduzir o símbolo do MAPAN, ampliar o nome 

fazendo com que o foco visual do logotipo seja o nome MAPAN e não a folha 

com a pata. 

A instituição tinha como brindes das Feiras de Adoção um colante para 

carros que não se adéqua aos veículos, além de conter uma arte amadora.  

A Agência Rodaviva implantou o papel timbrado e envelope oficio 

timbrado para ser usado em casos  

Públicos - alvos: Todos os públicos de interesse do MAPAN. 

Etapas:  

 Explicação para a diretoria do MAPAN sobre a reformulação do logotipo; 

 Modernização e reestruturação do logotipo do MAPAN; 

 Criação da arte dos adesivos e papel timbrado; 

 Aprovação das peças pela diretoria do MAPAN 

 Aplicação em peças. 

Estimativa Orçamentária: O custo para a impressão será absolvido pela 

gráfica parceira, a criação da arte e modernização do logotipo será realizado 

pela Agência Rodaviva. 

Caso o custo para essa ação não fosse absorvido, o valor da impressão 

de cada colante seria de Adesivos : 
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 Valor da impressão unitária de cada colante R$ 0,65 para 200 adesivos 

Papel Timbrado - Impressão de 200 papéis timbrados R$ 0,14 

Envelope Ofício: - R$ 38,10 pacote com 250 unidades 

Implantação: A ação será implantada em Março de 2014. 

Responsabilidade: Agência Rodaviva 
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9.2.2.1 Logotipo Atual  

 

 

 

9.2.2.2 Logotipo Proposto pela Agência Rodaviva 

Créditos: Agência Rodaviva 
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9.2.2.3 Escala de Cores utilizadas no logotipo da instituição 

 

 

       

       Créditos: Agência Rodaviva 

Fonte utilizada para a elaboração do logotipo: FUTURA. 
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9.2.2.4 Aplicações do logotipo em Negativo e Positivo 

 

Créditos: Agência Rodaviva 
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9.2.2.5 Adesivo Atual 
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9.2.2.6 Adesivo Proposto 

 

         Créditos: Agência Rodaviva 

           Tamanho: 11 cm 
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9.2.2.7 Papel Timbrado Formato A4 

Créditos: Agência Rodaviva 
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9.2.2.8 Envelope tipo Ofício  

 

Créditos: Agência Rodaviva 
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9.2.3 Calendário de Atividades do MAPAN 

Técnica de Relações Públicas: Comunicação Dirigida Escrita 

Objetivo:  

 Institucionalizar as atividades permanentes a partir de um 

calendário anual; 

 Dispor de calendário oficial para apresentar aos públicos de 

interesse; 

 Adotar o calendário como parte do planejamento das atividades e 

da divulgação. 

 

Justificativa: O calendário facilitará a organização e divulgação dos eventos e 

atividades do MAPAN, pois, a partir do momento em que as datas são 

estabelecidas com antecedência, a instituição ganha tempo para captação de 

recursos e para o planejamento. 

Público-alvo: Patrocinadores, patrocinadores em potencial, colaboradores, 

colaboradores em potencial, adotantes, adotantes em potencial e órgãos 

públicos. 

Etapas:  

 Definição e seleção dos eventos que vão compor o calendário; 

 Criação da arte do Calendário; 

 Aprovação pela diretoria do MAPAN; 

 Divulgação  

Estimativa Orçamentária: A princípio o calendário não será um veículo 

impresso e sim eletrônico portanto, não haverá custos com gráfica. O valor da 

arte será absorvido pela agência Rodaviva. 

   Caso a Agência Rodaviva perceba o sucesso do calendário, será 

proposto para o ano de 2015 um calendário impresso. Os custos serão 

absorvidos pela gráfica parceira. 
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Implantação: A ação será implantada em Janeiro de 2014 

Responsabilidade: Agência Rodaviva e Diretoria do MAPAN. 
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9.2.3.1 Modelo da arte do calendário para envio digital. 

 

 

Créditos: Agência Rodaviva 
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9.2.4 Estruturação da Comunicação Digital 

 

Técnica de Relações Públicas: Técnica de comunicação aproximativa 

dirigida massiva - mídias digitais 

 

Objetivo: Manter os públicos de relacionamento do MAPAN e os internautas 

informados e atualizados por meio da comunicação digital.   

 

Justificativa: Hoje a internet é a ferramenta aproximativa mais eficaz. O 

número de usuários de Redes Sociais no Brasil é cada vez maior, sendo 

imprescindível que a organização esteja inserida no âmbito, construindo um 

relacionamento sólido e de confiança, além de ser uma ação para angariar 

novos adotantes e parceiros. 

           O site do MAPAN não está adequado para celulares e tablets, além de 

ser extenso, com muitos textos o que não o torna atrativo. 

Público alvo: Parceiros, patrocinadores, possíveis adotantes, simpatizantes 

da causa, possíveis patrocinadores, voluntários e internautas em geral. 

 

 Etapas:   

 Reformulação do site com atualização do conteúdo e layout;  

 Reformulação das redes sociais, padronizando a ID. Visual das páginas 

(avatar, capa e guideline),  

 Curadoria e desenvolvimento de conteúdo regular e constante, 

interatividade com seus o públicos.  

 Pesquisa de benchmarking (estudo dos concorrentes diretos e 

indiretos), padronização e sintonia na Identidade. Visual do site com as 

Redes Sociais 

 Elaboração e atualização constante e interativa do conteúdo das redes 

sociais. 
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Estimativa Orçamentária: Os custos para essa ação será absorvido pela 

Agência Rodaviva. 

Caso o site tivesse que ser reformulado por uma agência especifica o 

orçamento seria de R$ 4000,00 

Cronograma: A implantação dessa ação será em Março de 2014. 

Responsabilidade: Agência Rodaviva 
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9.2.4.1 SITE ATUAL: 

PÁGINA INICIAL DO SITE DO MAPAN. 

 

PÁGINA DA HISTÓRIA DO MAPAN. 
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9.2.4.2 PROPOSTO: 

HOME DO SITE 

 

Créditos: Agência Rodaviva 
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MAPA FIXO DO SITE: 

 

Créditos: Agência Rodaviva 

 

COMO AJUDAR? 

 

Créditos: Agência Rodaviva 
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CÃES PARA ADOÇÃO 

 

Créditos: Agência Rodaviva 

 

 

FOTOS DOS ANIMAIS PARA ADOÇÃO: 

 

 

Créditos: Agência Rodaviva 
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CONTATO 

 

Créditos: Agência Rodaviva 
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9.2.4.3 Hierarquia Do Site 

 

Créditos: Agência Rodaviva 
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9.2.5 Cadastro Institucional Digitalizado 

Objetivo: Organizar informações sobre os públicos de interesse da 

organização para fim de divulgação e contato sistemático. 

Justificativa: O cadastro dos públicos possibilita o controle das informações, 

de cada público de relacionamento do MAPAN, além de possibilitar a 

divulgação estratégica de eventos, balanço social e outros feitos da instituição 

de maneira eficiente, aproximativa e sem custo, além de facilitar a busca por 

contatos no momento do acompanhamento pós-adoção. 

Público-alvo: Adotantes, patrocinadores, colaboradores, parceiros, 

voluntários, imprensa, órgãos públicos. 

Etapas: 

 Levantamento dos públicos de interesse com os dados relevantes 

para a organização; 

 Elaboração das fichas cadastrais; 

 Aprovação da arte pela diretoria do MAPAN 

 Impressão das fichas 

 Atualização permanente das fichas virtuais. 

Estimativa Orçamentária: Os cadastros serão efetuados no computador, 

portanto não haverá custos. 

Cronograma: Ação será implantada em Janeiro de 2014. 

Responsabilidade: Agência Rodaviva e Administração do MAPAN. 
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9.2.5.1 Modelo Da Ficha para Cadastro de Adotantes 

 

NOME: 

DATA DE NASCIMENTO: __/__/__                 IDADE: 

RG:                                                      CPF: 

ESTADO CIVIL: 

FILHOS:  SIM (   )   NÃO (   )                                NETOS: (  ) SIM  (  )NÃO 

SEXO: 

ENDEREÇO:  

CEP: 

CIDADE:                                                   BAIRRO:             

TELEFONE RESIDENCIAL: 

TELEFONE COMERCIAL: 

EMAIL: 

PROFISSÃO: 

JÁ POSSUI OUTROS ANIMAIS?                    QUAL? 

ANIMAL ADOTADO:                                     SEXO: 

DIA DA ADOÇÃO: 

VOLUNTÁRIO RESPONSÁVEL: 
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9.2.5.2 Modelo da Ficha para Cadastro De Parceiros 

 

EMPRESA: 

REPRESENTANTE: 

CNPJ: 

IE:                                                                             IM: 

ENDEREÇO: 

CIDADE:                                                           BAIRRO: 

TELEFONE PARA CONTATO: 

E-MAIL:        

FORMA DE APOIO: 

INÍCIO DO CONTRATO: 

DURAÇÃO DO CONTRATO:  
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9.2.5.3 Modelo de Ficha para Cadastro Mídia 

 

VEÍCULO: 

EDITOR: 

JORNALISTA RESPONSÁVEL: 

CONTATO: 
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9.2.5.4 modelo da Ficha para Cadastro de Autoridades Civis, Religiosas e 

Militares. 

 

INSTITUIÇÃO: 

CARGO:  

NOME: 

TELEFONE PARA CONTATO: 
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9.2.5.6 Modelo da Ficha para Cadastro De Voluntários 

 

NOME: 

DATA DE NASCIMENTO: __/__/__                 IDADE: 

RG:                                                      CPF: 

ESTADO CIVIL: 

FILHOS:  SIM (   )   NÃO (   ) 

SEXO: 

ENDEREÇO:  

CEP: 

CIDADE:                                                   BAIRRO:             

TELEFONE RESIDENCIAL: 

TELEFONE COMERCIAL: 

EMAIL: 

ESCOLARIDADE:                                        PROFISSÃO: 

DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO PARA AS FEIRAS: 

PORQUE QUER SER VOLUNTÁRIO?                   

JÁ CONHECIA O MAPAN? 
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9.2.6 Mídia Training para a Presidência. 

Objetivo:  

 Capacitar a pessoa no cargo de presidente do MAPAN para o 

contato com a mídia; 

 Transformar a (o) presidente em fonte de consulta sobre 

questões de animais e meio ambiente na baixada santista; 

 Preparar a presidência para se tornar porta - voz da organização. 

Justificativa: As pessoas que ocupam o cargo de presidente do MAPAN não 

são oriundas da sociedade e não possuem formação em comunicação social 

ou atuação nessa área. Portanto, necessitam de informações e treinamento 

para o sucesso do contato com jornalistas e obter uma imagem positiva nas 

apresentações públicas em veículos. A Agência Rodaviva recomenda a 

presidência atual e as próximas um treinamento para o atendimento as 

solicitações da mídia. 

Público alvo: Presidentes e demais membros da diretoria 

Etapas:  

 Apresentação da proposta à presidência para aceitação; 

 Estruturação do treinamento por um profissional qualificado para 

certificação 

 Levantamento dos custos; 

 Realização do treinamento; 

 Avaliação. 

 

Estimativa Orçamentária: R$ 800,00 (valor do curso) 

Implantação: A ação será implantada em Março de 2014. 

Responsabilidade: Agência Rodaviva e Presidência do MAPAN. 
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9.2.7 Relacionamento com a mídia 

Técnica de Relações Públicas: Aproximativa 

Objetivo: Estabelecer relacionamento com a mídia local como público de 

interesse. 

Justificativa: O contato com a mídia é restrito e esporádico a pequenas notas 

sobre a feira no jornal local. A forma de comunicação com profissionais e/ou 

veículos não segue critérios técnicos para noticiário e não desperta interesse 

para matérias especiais ou cobertura jornalística dos eventos e ações do 

MAPAN.        

Público alvo: Jornalistas 

Etapas:  

 Cadastro de veículos e profissionais; 

 Levantamento de informações e/ou assuntos de interesse de 

mídia; 

 Produzir notas para imprensa sempre que necessário; 

 Atender ás solicitações quando procuradas. 

 

Estimativa Orçamentária:  O conteúdo será elaborado pela agência Rodaviva 

que arcará com os custos para a elaboração da ação. 

Implantação: A implantação da ação será em Junho de 2014. 

Responsabilidade: Agencia Rodaviva. 
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9.2.8 Divulgação do Balanço Social 

Técnica de Relações Públicas: Comunicação Dirigida Aproximativa 

Objetivo:  

 Ampliar os espaços e meios de divulgação das realizações da 

organização; 

 Tornar públicas as realizações do Movimento, demonstradas no 

balanço social 

Justificativa: Atualmente, está divulgação limita-se à postagem no site 

institucional e a mensagens eletrônicas enviadas pela presidente aquelas 

pessoas cujos endereços eletrônicos estão cadastrados. O conteúdo precisa 

ser melhor elaborado do ponto de vista da comunicação e de acordo com a 

linguagem própria desses meios. A Rodaviva propõe outros pontos e meios 

para publicidade dos resultados dentro de critérios, uma comunicação 

institucional eficiente e empregando técnicas pertinentes. 

Etapas: 

Análise e estruturação das informações a serem divulgadas; 

 Produção de novo modelo com recursos infográficos; 

 Levantamento de custos 

 Apresentação a diretoria 

 Postagem nos meios eletrônicos (site, facebook, instagram e 

email); 

 Confecção de painéis / banners móveis; 

 Avaliação 

 Implantação dos painéis na Feira de Adoção. 

Estimativa Orçamentária: A princípio o Balanço Social não será um veículo 

impresso e sim eletrônico portanto, não haverá custos com gráfica. O valor da 

arte será absorvido pela agência Rodaviva. 

   Para a futura implantação do banner na Feira de Adoção, o custo da 

impressão será arcado pela gráfica parceira. 
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Caso contrário, o custo é de R$ 130,00 para a impressão do banner em lona. 

Implantação: A ação será implantada em Janeiro de 2015 

Responsabilidade: Agência Rodaviva e Administração do MAPAN 
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9.2.9 O MAPAN vai à escola 

Técnica de Relações Públicas: Programa de visitas 

Objetivo:  

 Divulgar o MAPAN; 

 Conquistar e formar novos adeptos da causa animal e ambiental; 

 Orientar sobre os cuidados com os animais e o meio ambiente. 

Justificativa: O MAPAN acredita que para levar adiante a causa da proteção 

animal e preservação da natureza é imprescindível a instrução das crianças e 

jovens que serão os futures protetores. Até hoje não há ação nessa proposta. 

Etapas:  

 Parceria com a prefeitura; 

 Preparação da presidente para realizar as visitas; 

 Autorização das escolas para a realização do evento; 

 Produção do vídeo; 

 Divulgação da visita nas escolas; 

 Realização da visita técnica;  

 Distribuição dos brindes – Semente Protetora 

Estimativa Orçamentária: A Agência Rodaviva propõem parceria com os 

Órgão Públicos para a realização das visitas. Arcando com os custos dos 

transportes, produção do vídeo e materiais para a produção de atividades 

educativas. 

O custo para a realização dessa ação sem parceria seria de: 

Sementes de Agrião: R$ 1,50 pacote de semente 

Produção do vídeo: R$4.000,00 

Materiais de papelaria para a realização das atividades: R$3.000,00 

Implantação: A implantação da ação será em Janeiro de 2015. 

Responsabilidade: Diretoria do MAPAN e Agência Rodaviva 
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Mais Informações: a presidente do MAPAN acompanhada de três voluntários 

treinados irão até as escolas para realizar visitas com objetivo de orientar os 

alunos a respeito dos cuidados com os animais e meio ambiente, para isso, vai 

propor atividades lúdicas com os alunos, como apresentação de vídeo com 

imagens ilustrativas, criação de cartazes, oficina de plantação de mudas e 

distribuição de sementes. 
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9.2.10 Ossinho Coletor  

Técnica de Relações Públicas: Veículo de Comunicação Aproximativa - 

Brinde 

Objetivo: Estimular o hábito de recolhimento de resíduos dos animais em vias 

públicas. 

Justificativa: O MAPAN tem como essência a preservação do meio ambiente 

e conscientização da população, desta forma, a necessidade de instrução e 

incentivo aos adotantes é fundamental para efetuar a missão da instituição.  

Público- alvo: Adotantes do MAPAN. 

Etapas: Porta- sacos higiênicos serão doados a cada pessoa que adotar um 

animal na Feira de Adoção e entregues aos possíveis adotantes nas feiras e 

eventos realizados pelo MAPAN. Esses sacos higiênicos estarão dentre de 

recipientes plásticos, em formato de ossinhos que podem ser anexados à 

coleira. Serão entregues junto a um folder explicativo. 

 Formar parceria com o fornecedor do produto Ossinho Protetor; 

 Elaboração do folheto explicativo; 

 Aprovação da diretoria do MAPAN; 

 Impressão das peças 

 Disponibilização das peças nas feiras, eventos e reuniões 

realizados pelo MAPAN. 

Estimativa orçamentária: O valor da impressão do Folder será absorvida pela 

gráfica parceira. O custo do Ossinho Coletor é de R$15,00 – valor unitário e 

será arcado por parceiros. 

Implantação: Ação será implantada em Março de 2014. 

Responsabilidade: Agência Rodaviva 
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      Imagem ilustrativa. 
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9.2.11 Semente Protetora – Horta Urbana 

Técnica de Relações Públicas: Veículo de Comunicação Aproximativa - 

Brinde 

Objetivo:  

 Incentivar a criação de hortas urbanas em espaços não 

aproveitados; 

 Conscientizar a população sobre a importância e a vantagem do 

cultivo de hortaliças e vegetais; 

 Instruir a população para o plantio/cultivo dessas plantas; 

 Contribuir para a qualidade alimentar da população; 

 Colaborar com a melhoria da qualidade do ar na região urbana; 

 Contribuir para o aumento das áreas verdes urbanas 

Justificativa:  O MAPAN ainda não implantou e/ou apoiou ações voltadas 

para o meio ambiente – finalidade registrada no seu estatuto. A organização 

esta sediada e atua no município de Santos, onde a ocupação urbana tem 

reduzido áreas verdes tão necessárias para a qualidade ambiental da região. 

Ações que contemplem este aspecto em busca de alternativas são importantes 

ao incentivar e ensinar como se aproveita espaços em apartamentos, 

escritórios, comércio, escolas e outros pontos não aproveitados para o cultivo 

de vegetais, flores e leguminosas.  

Público- alvo: Adotantes e possíveis adotantes.  

Etapas: A Semente Protetora será distribuída para os adotantes, possíveis 

adotantes, parceiros e durante os projetos educacionais realizados pelo 

MAPAN para incentivar a preservação da natureza. 

 Formar parceria com o fornecedor da semente protetora; 

 Firmar a parceria; 

 Produzir a arte para o envelope da semente; 

 Distribuição das sementes na Feira de Adoção e em palestras e 

seminários. 
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Mais informações: A semente sugerida pela Agência Rodaviva foi a do 

Agrião. O agrião é uma planta medicinal eficaz no tratamento de doenças do 

sistema respiratório. Suas propriedades expectorantes e descongestionantes 

diminuem os sintomas da asma, bronquite e tosse.  O agrião também é rico em 

minerais e vitaminas, sendo um excelente desintoxicante natural. Pode ser consumida 

na sua forma pura nas salas, em forma de chás ou suco. 

Estimativa orçamentária:  Sementes de Agrião: R$ 1,50 pacote de semente. 

Implantação: Ação será implantada em Março de 2014. 

Responsabilidade: Agência Rodaviva 
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9.2.11.1 Layout do envelope para a distribuição das sementes. 

 

 

Créditos: Agência Rodaviva 
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9.2.12 Repaginação da Feira de Adoção 

Técnica de Relações Públicas: Planejamento estratégico de evento/ 

Comunicação Dirigida Aproximativa  

Objetivo:  

 Tornar o evento referencia em eficácia, organização e tratamento 

aos animais; 

 Organizar o evento de acordo com o planejamento de Relações 

Públicas para essa Técnica Comunicação Dirigida Aproximativa para 

assegurar um bom relacionamento e logística operacional; 

 Demonstrar a competência da organização em promoções e 

eventos abertos ao público. 

Justificativa: As feiras de adoção são realizadas no meio da calçada da Av. 

Ana Costa, altura da loja C&A, no Gonzaga, em Santos atrapalhando a 

passagem de pedestres e incomodando os lojistas ao entorno. Com a ação 

pretendemos mudar a rota, para aumentar a capacidade da feira e infra 

estrutura dos animais. As feiras de adoção na forma que são organizadas 

atualmente não causam impactos positivos para a instituição e não geram 

resultados. 

Público alvo: Adotantes, possíveis adotantes, patrocinadores. 

Etapas: 

 Escolha de um local apropriado.  Sugestão: Praça da 

Independência, no localizada no bairro do Gonzaga – Santos; 

 Produção do layout de como ficarão as disposições dos pontos 

da feira; 

 Oferecer espaço promocional para parceiros; 

 Adequação dos espaços disponíveis para os animais; 

 Produção de uniforme para os voluntários; 

 Disponibilizar lixeiras recicláveis, explicando a importância da 

reciclagem do lixo, por meio de placas explicativas dispostas nas lixeiras; 
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 Implantação de um painel eletrônico para contabilizar o numero 

de animais adotados nas feiras de adoção – Adotômetro    

 Divulgação aos arredores do Gonzaga e nas redes sociais para 

informar o novo local da feira; 

 Implantar uma faixa no antigo local da feira indicando o novo 

lugar; 

 Apoio da Prefeitura, Guarda Municipal, e CET para as realizações 

da feira; 

 Firmar apoio com órgãos públicos; 

 Evento de apresentação do novo local da feira. 

Estimativa Orçamentária: A Agência Rodaviva propõem parcerias para a 

realização dos evento da Feira de Adoções. Caso contrário, o custo seria de: 

Painel eletrônico de mensagens: R$700,00  

Camiseta para voluntários: R$: 15,00  

Lixeiras recicláveis: R$: 94,90 

Placas explicativas nas lixeiras: R$ 100,00 

Faixa de divulgação: R$: 100,00 

Estandes: R$ 400,00  

Tendas: R$ 120,00 

Cronograma: A implantação da ação ocorrerá em Março de 2014. 

Responsabilidade: Agência Rodaviva, Diretoria do MAPAN e futuros 

patrocinadores. 
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9.2.12.1 Imagens da estrutura atual de montagem e realização da Feira de 

Adoção, na Av. D. Ana Costa, no bairro do Gonzaga, na calçada do lado direito 

(sentido praia), em frente à entrada de lojas e outros estabelecimentos 

comerciais. 

Imagem: MAPAN- 2013 

 

Foto 1: O evento dificulta a circulação de transeuntes  
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Foto 2: As instalações para abrigo dos animais acabam por prejudicar a 

entrada das lojas e de outros estabelecimentos comerciais, além de não 

apresentarem condições adequadas pelo mau estado de conservação 
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No espaço em logradouro público para a realização da Feira de Adoção: 

Praça da Independência, também no bairro do Gonzaga). 

Planta ilustrativa da ocupação da área (VETORIZAÇÃO) 

 

Crédito: Nathália Costa (designer gráfico) 

 

 

1. Adotômetro 

2. Lixeiras 

3. Adoção de cães 

4. Posto da VS e vacinação  

5. Espaço para patrocinadores 

6. Posto MAPAN (exposição de fotos, cadastramento etc.) 

7. Espaço Vivo(distribuição de sementes) 

8. Adoção de Gatos 
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9.2.12.2 Camiseta 

 

Créditos: Agência Rodaviva 
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9.2.12.3 Faixa de indicação para o novo local: 

 

 

Créditos: Agência Rodaviva 

Tamanho real: 3 m x 0,9 m 
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9.2.12.4 Adotômetro  

 

Inspirado no ''impostódromo'' de São Paulo, que mede quanto o 

brasileiro já pagou de tributos de 01/01/2013 até a data vigente.  A 

Agência Rodaviva propõe o Adotômetro, que ira contabilizar e informar 

o público - alvo quantos animais já foram adotados através do MAPAN. 

Este medidor ficará localizado na Praça da Independência, lugar 

proposto para a Feirinha de Adoção. Esta ação visa além de informar, 

sensibilizar a população quanto aos números de animais que recebem 

uma nova família''. 

Imagem ilustrativa 
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9.2.13 Evento Inauguração Feira de Adoção do MAPAN 

Técnica de Relações Públicas: Eventos como comunicação dirigida 

aproximativa 

Objetivo: Divulgar a o novo local e estrutura da Feira de Adoção do MAPAN e 

estreitar relacionamentos com os públicos de interesse. 

Justificativa: As Feiras de Adoção do MAPAN eram feitas em outro local no 

bairro do Gonzaga em Santos, porém a estrutura não era apropriada para 

comportar todos os animais em exposição para a adoção. Devido ao grande 

número de pessoas circulando nas feiras, os comerciantes e moradores do 

local faziam frequentes reclamações, por isso a Rodaviva achou necessária à 

mudança de local. Para tanto, é de grande importância o evento de 

inauguração da nova feira para atingir os objetivos esperados. 

Público-alvo: Adotantes, patrocinadores, colaboradores, parceiros, 

voluntários, imprensa, órgãos públicos, adotantes em potencial, população 

local. 

Etapas: 

 Reunião com a Diretoria e patrocinadores do MAPAN para a 

definição das atrações do evento; 

 Produção da arte de divulgação; 

 Aprovação da arte; 

 Impressão da arte; 

 Criação das camisetas para equipe MAPAN 

 Colocação do material de divulgação no local antigo das Feiras; 

 Distribuição de material de divulgação nas redondezas do novo 

local; 

 Envio de nota para a imprensa; 

 Montagem da Feira. 
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Mais informações: A Feira de Adoção terá atrações como o sorteio de brindes 

de artigos caninos doados pelos patrocinadores no estande dos mesmos, os 

concorrentes serão qualquer pessoa que passar pelo local e preencher um 

formulário. No local terá um estande de veterinários, que estarão à disposição 

para consultas aos animais sem nenhum custo. Para incentivar o público 

presente no evento ao cultivo do meio ambiente, serão distribuídas sementes 

de Agrião.  Estará presente no evento a jornalista Luisa Mel, um nome muito 

conhecido na causa à proteção animal, prestigiando a instituição e a Feira. 

Para atrair a atenção das crianças, no local terá uma equipe de animação 

fazendo arte em balões. 

Estimativa Orçamentária: A Agência Rodaviva propõem parcerias para a 

realização do evento da Feira de Adoções. Os matérias utilizados no evento de 

inauguração, serão os mesmos utilizados nas Feiras regulares do MAPAN, por 

conta disso, o custo adicional para o evento é: 

Folheto Tamanho A5: 21 cm x 15 cm R$: 250,00 3.000 unidades; 

Sementes de Agrião: R$ 1,50 – unidade; 

Equipe de Animação: R$ 100,00 cada animador; 

Cronograma: A ação será implantada em Março de 2014. 

Responsabilidade: Agência Rodaviva e Administração do MAPAN. 
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9.2.13.1 Layout para a divulgação da Reinauguração da Feira de Adoção. 

 

Créditos: Agência Rodaviva 

Tamanho: A5 – 21 cm x 15 cm 
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10 Cronograma de Atividades  
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11 ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA 
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ANEXO 1 

 

 

PROCESSO DE ADOÇÃO 

 

 

Todos os animais resgatados pelo MAPAN são levados a um veterinário 

parceiro da instituição, iniciando o tratamento e o processo de castração e, 

depois do término desses processos, seguem para os lares temporários. Esses 

lares são selecionados por uma protetora da ONG que, por meio de uma visita 

aos voluntários que se inscrevem para cuidar, higienizar e alimentar os 

cachorros, verificar o estado do ambiente, as condições físicas e mentais do 

dono temporário e quantos cães o local pode abrigar. No caso de o local já 

manter um animal de estimação, o MAPAN não permite que o lar se torne um 

parceiro da ONG, com o propósito de evitar brigas entre os animais. Os gatos 

são abrigados em pet shops, para não fugir. A partir do momento em que o 

animal está cuidado e castrado, ele segue para a adoção. Os animais prontos 

para adoção são expostos na feira de adoção, localizada na Avenida Ana 

Costa, S/N, no bairro do Gonzaga, na cidade de Santos e tem como ponto de 

referência a loja C&A. A feira é estruturada por algumas grades que separam 

esses animais e os deixam expostos para o público de milhares de pessoas 

que passam pelo local aos sábados, no período da tarde. A feira acontece há 

nove anos e é coordenada pela Márcia Lenáh, que conta com a colaboração 

de voluntários e prestadores de serviço. 

Os animais expostos na feira são doados, de acordo com os padrões de 

idade do interessado, localização de moradia, documentação e 

responsabilidade, impostos pelo MAPAN. Para adotar um animal da instituição, 

o adotante deve possuir, no mínimo, 21 anos, apresentar RG, CPF e 

comprovante de residência no ato da adoção, passar por uma breve entrevista 

com uma protetora, assinar o Contrato de Adoção e fazer o donativo, como 

citado acima, que dará ao adotante direito a uma consulta gratuita para o seu 

animal em um dos 14 veterinários parceiros da ONG, de acordo com os 

critérios adotados pela instituição. O adotante tem o direito de escolher o 
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profissional que lhe convém e terá direito a 25% de desconto nas vacinas V8 e 

V106 e 50% de desconto na castração, no mesmo veterinário. A consulta ao 

veterinário deverá acontecer na semana seguinte à adoção e a reserva das 

datas para a vacinação são cláusulas impostas pelo contrato. O não 

cumprimento do documento assinado pelo adotante é denunciado à 

CODEVIDA, à Câmara Municipal e à Secretaria do Meio Ambiente e é aplicada 

uma multa de R$1.000,00 (um mil reais) ao responsável. 

A partir do momento em que o animal é adotado, ele será monitorado 

por meio de contatos com o responsável e visitas realizadas, em qualquer 

época, pela protetora responsável. Em caso de maus-tratos, o animal poderá 

ser retirado da guarda do adotante imediatamente. Existe, também, a 

desistência e, nesses casos, o animal não poderá ser repassado ou doado 

pelo adotante que desiste da adoção. A pessoa deve comunicar a desistência 

ao protetor e, se acontecer durante a primeira semana, a devolução deve ser 

marcada imediatamente para a próxima feira de adoção, pois nesse período, o 

lar temporário ainda guarda a vaga do animal, mas, a partir da segunda 

semana, o adotante deve estar ciente de que ficará com o animal até que 

alguém o adote, servindo de lar temporário. Até o momento, ao longo desses 

nove anos de existência, o MAPAN já doou 6,026 animais e o número de cães 

e gatos devolvidos para a ONG não chega a dez. Referente aos casos de 

maus-tratos, somente dois cães foram retirados dos adotantes. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6  V8 e v10 são as vacinas conhecidas como polivalentes, múltiplas ou combinadas e ambas 

imunizam os cães contra cinomose, hepatite infecciosa, parainfluenza, adenovirose, 

coronavirose, parvovirose e leptospirose. 
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CONCLUSÃO 

 

 

O Projeto de Relações Públicas elaborado para o  Movimento de Apoio 

aos Protetores de Animais e da Natureza pode representar um novo começo 

para a organização. Diante das dificuldades que enfrenta, para obtenção de 

recursos financeiros e de apoio da sociedade em geral, foram criadas 

propostas consideradas pertinentes e viáveis.  A análise dos cenários interno  

e externo revelaram a necessidade de se adotar o planejamento estratégico de 

Relações Públicas e de promover mudanças na gestão administrativa para o 

cumprimento de sua missão institucional. São condições imprescindíveis para 

o sucesso da causa abraçada pelo Movimento. 

Como uma associação civil, o MAPAN corre risco de ter sua imagem 

afetada pelas recentes denúncias sobre a atuação ilegal de organizações não 

governamentais, veiculadas no noticiário nacional e internacional. São 

escândalos sobre má gestão, fraudes e improbidade administrativa na 

destinação de verbas públicas para o terceiro setor. Esses fatos ganham 

espaço na mídia e comprometem as organizações sérias como o MAPAN, que 

pleiteiam verbas públicas, que buscam patrocínio do Segundo Setor, que 

dependem de doações e do voluntariado e que precisam conquistar 

simpatizantes para a sua causa. Apesar disso, ainda pode-se constatar que 

são poucas as instituições sem fins lucrativos que apresentam uma gestão 

compatível com as práticas da moderna administração e, mais raro ainda, que 

adotem um planejamento de comunicação para a construção de uma imagem 

favorável. A condição do Movimento não é diferente. 

Essa realidade foi o maior desafio para a Agência Rodavida. O MAPAN 

apresenta todos os problemas típicos de organizações do Terceiro Setor: falta 

de verba, poucos apoiadores, voluntários descompromissados, administração 

amadora, divulgação inexpressiva, entre outras dificuldades. O Movimento 

sobrevive pelo idealismo e dedicação da atual presidente ― uma incondicional 

defensora dos animais. Uma mulher que pode ser chamada de guerreira, tanto 

pela demonstração de coragem e capacidade de luta, quanto pelo 

temperamento forte e pouco sociável com as pessoas em geral. Por outro lado, 
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foi o seu amor à causa e a vontade de fazer o MAPAN forte e conhecido que a 

levou a “abrir as portas” para quatro jovens desejosas de ajudar e de colocar 

em prática o conhecimento acadêmico dos anos de Universidade. Coube, 

então, às futuras relações-públicas propor ações de comunicação e sugerir 

outras de caráter administrativo, como um novo caminho a ser percorrido pelo 

Movimento. 

Durante nove meses, as relações-públicas conviveram com dirigentes, 

associados e voluntários, buscando subsídios teóricos para entender a relação 

humana com os animais, o mercado de consumo que surgiu resultante dessa 

relação e para aprender como a comunicação deve ser trabalhada em 

movimentos ativistas. 

O resultado está nas páginas deste documento. A Agência Rodaviva 

acredita que essas ações podem constituir a base para a construção da 

imagem pública do MAPAN e, também, para o relacionamento com seus 

públicos de interesse. 
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