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“O interesse das grandes empresas é economizar tempo, 

aumentando a velocidade da circulação [...] corporatização [...] 

é a destinação prioritária de recursos para atender as 

necessidades geográficas das grandes empresas.” 
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do Grêmio Esportivo Mesquita e reestruturação de sua identidade e atividades. 
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RESUMO 

O Grêmio Esportivo Mesquita é uma instituição independente, sem fins lucrativos, 
ligado à empresa Santos Brasil Logística, que se apresenta como um meio de 
promover a integração e estreitar os laços de relacionamento entre os associados e 
seus familiares por meio de atividades de lazer e de esportes. Com as Relações 
Públicas como peça fundamental para desenvolver e implantar um planejamento de 
comunicação estratégica para reestruturar a entidade, fortalecer a identidade 
organizacional da instituição, além de aproximar seus públicos de interesse, faz-se 
necessária a contratação da Trevo Comunicações, uma agência de comunicação 
responsável por executar assessoria no processo de implementação da nova marca 
e também na criação de suas atividades. Este projeto se utilizou de pesquisa 
documental, qualitativa e quantitativa, para identificar os anseios do cliente e 
elaboração das propostas apresentadas. Com base nos resultados obtidos, foi 
encontrada a necessidade de implementar ações de comunicação para a 
reformulação, divulgação da marca e sua corporatização. 

 

Palavras-chave: Grêmio; Lazer; Relações Públicas; Comunicação; Públicos; 
Corporatização. 

 

ABSTRACT 

“Grêmio Esportivo Mesquita” is an independent, nonprofit company tied to Santos 
Brasil Logistics, which is presented as a way of promoting integration and 
strengthening relationship bonds between members and their families through leisure 
and sports activities. Using Public Relations as a key to develop and implement a 
strategic communications planning to restructure and reinforce institution’s 
organizational identity, in addiction to the approach its stakeholders, it makes 
necessary to hire Trevo Communications, a agency responsible for promoting 
assistance in the implementation of the new brand, and the creation of their activities 
as well. This project used desk research, qualitative and quantitative to identify client 
desires and to create proposals, based on the obtained results, it was recognized the 
need to implement communication initiatives to redesign, propagate its brand and its 
corporatization. 

 

Key Words: Grêmio; Leisure; Public Relations; Comunication; Stakeholders; 
Corporatization 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho foi desenvolvido para o Grêmio Esportivo Mesquita, vinculado à 

empresa Santos Brasil Logística, embasado em teoria de Comunicação, Relações 

Públicas e áreas correlatas, para destacar sua importância junto aos públicos de 

interesse e reestruturar sua identidade, imagem e atividades.  

Para a estruturação do projeto foram elaborados textos de acordo com os 

livros pesquisados relacionados à teoria de Relações Públicas e às funções 

apresentadas de acordo com o tema, desenvolvidos o histórico do Grêmio, o 

conceito de lazer, assim como Teoria da Comunicação, Comunicação 

Organizacional, Teoria de Públicos, Responsabilidade Social, Lazer, Terceiro Setor e 

Cultura. Para embasar esta análise, foram utilizadas entrevistas, livros e websites, 

que contribuíram para fazer com que metas e objetivos fossem estabelecidos.  

A Trevo Comunicações, formada por Isabele Morgado, Lucas Viana, Mariana 

Campos e Mariana Souza, é uma agência de Comunicação Estratégica que tem por 

finalidade prestar consultoria na corporatização do Grêmio, reestruturação da 

imagem, identidade e posicionamento de marca. Desenvolve ações de planejamento 

de comunicação que acompanham as tendências de mercado, como modificações 

na estrutura organizacional e o desenvolvimento de novas atividades.  

O objetivo deste projeto é elaborar e implantar um planejamento de 

comunicação estratégica, fundamentado nas Relações Públicas empresariais como 

ferramenta para construir e fortalecer a identidade e imagem do Grêmio Esportivo 

Mesquita e, por meio de sua corporatização, transformá-lo em Grêmio Santos Brasil, 

instituição capaz de abranger todos os funcionários e familiares das unidades 

paulistas e estreitar o relacionamento com os públicos de interesse, além de propor 

novas atividades e promoções.  

Estabelecer e repensar os canais de comunicação para informar os 

funcionários e obter sua cooperação, criar um novo perfil de instituição que atenda 

melhor seu corpo de associados, com o novo foco nas atividades sociais e culturais, 

e formar vínculos para maior participação dos funcionários e familiares compõe o 

seu propósito.  

O projeto será inicialmente apresentado em quatro partes. A primeira, 

baseada no referencial teórico, aborda todas as teorias utilizadas na construção da 
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etapa inicial do projeto. Na segunda parte será realizada uma análise e estudo da 

instituição, bem como sua análise swot e histórico institucional. Já na terceira, serão 

apresentados objetivos geral e específicos, o diagnóstico, construídos a partir de 

pesquisas documental, qualitativa e quantitativa. Por fim, a última parte apresenta as 

ações baseadas em todos os estudos realizados, e também recursos utilizados para 

suprir deficiências identificadas. 

No primeiro tópico do Referencial Teórico, será explorada a Comunicação e 

sua importância na vida dos seres humanos, por meio de teorias que definem suas 

características, elementos e processos, tais como a teoria da “aldeia global” e 

assuntos que fazem parte do universo comunicacional, como signo, ruído e opinião 

pública.  

 No âmbito da Comunicação, que possui dois itens, o primeiro trata de 

Comunicação Organizacional. Serão definidos os processos comunicacionais e 

como estes ocorrem entre instituições e seus públicos, a análise do cliente por meio 

da análise de swot, além da consideração sobre principais atividades desenvolvidas 

nesta área.  

 O item seguinte trata de Comunicação Interna, a comunicação desenvolvida 

dentro de uma organização com seu público interno. Serão explicados seus passos, 

objetivos e aspectos, além de demonstrar o papel da motivação e sua contribuição.  

O segundo tópico diz respeito à definição de Públicos, em que é abordada a 

necessidade de sua identificação para as Relações Públicas e a importância de seu 

mapeamento para a obtenção de um bom relacionamento entre qualquer 

organização com seus públicos de interesse. Além desta, será apresentada a 

primeira definição, criada por Teobaldo de Andrade, seguida da definição mais 

utilizada atualmente, elaborada por Fábio França.  

O item seguinte apresentará a teoria de Relações Públicas, de que forma o 

profissional desta área se posiciona perante as organizações e como ele atua, sua 

importância na construção, formação e manutenção da imagem e identidade da 

organização. Destacaremos o papel importante da área para os públicos de 

interesse, e também serão abordadas as ferramentas utilizadas para divulgação da 

imagem e identidade.  

 No quarto tópico, para além de definições do Terceiro Setor, é abordado o 

papel de duas atividades na sociedade civil e sua divisão em doze diferentes 

categorias. Será também explicado o posicionamento do Grêmio Mesquita, suas 
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relações com esta modalidade e o papel da prestação de contas perante a 

sociedade.  

No tópico seguinte será descrita a definição da Responsabilidade Social 

Corporativa, de acordo com os autores e o Instituto Ethos, apresentada a discussão 

do tema na área de Comunicação, as mudanças que acontecem dentro da 

organização e os benefícios adquiridos. Também será tratada a responsabilidade 

social corporativa inserida no Grêmio Esportivo Mesquita.  

Já o item posterior diz respeito a associações como Grêmios, Associações 

Desportistas Classistas, Clubes e Associações de funcionários. Aqui, será explorada 

a definição de cada uma, que demonstra que todas possuem o mesmo objetivo, ou 

seja, desenvolver uma ferramenta para estimular a aproximação da organização e 

seus funcionários, além de oferecer diversos benefícios que visam seu bem estar.  

O tópico seguinte, que define Lazer, apresentará seu significado e seu papel 

na vida do ser humano. Também será colocada a importância do lazer dentro de 

organizações e como isso pode melhorar o desempenho do funcionário, além de 

gerar aproximação entre eles e seus familiares, que são dois públicos de grande 

destaque para uma empresa.  

Posteriormente, será demonstrado conceito de cultura, sua origem, influência 

e importância no cotidiano dos seres humanos. Em seguida, serão expostas 

informações históricas retiradas de atas de Assembleias Gerais e Extraordinárias, 

além de pesquisas interpessoais com personagens que fazem e fizeram parte da 

Instituição. O Grêmio, apesar de ter quase 50 anos de história, é uma instituição 

com administração recente, que possui sete anos, e por este motivo não há registros 

exatos desse período, além das fontes utilizadas para elaboração do histórico, e 

breve resumo sobre o Grupo Santos Brasil, seu ramo de atuação e atividades. 

Na sequência, serão demonstrados objetivos geral e específicos, a fim de 

fundamentar a elaboração deste projeto piloto, além de contextualizar o seguinte 

tópico, referente às pesquisas realizadas. Com a análise dos resultados das 

pesquisas antes mencionadas, o capítulo posterior, referente ao diagnóstico, será 

apresentado.  

O próximo tópico, formado pelas ações idealizadas, demonstrará, por meio de 

objetivos, justificativas e estratégias, os métodos das ações que serão efetuadas 

para cada público, divididas em quatro grupos: diretoria e gerência; associados e 

seus familiares; possíveis associados; representantes.    
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Posteriormente, será apresentado calendário anual das ações a serem 

implantadas, a estimativa orçamentária do projeto e, por fim, considerações finais 

sobre todo o desenvolvimento apresentado e desfecho da importância de sua 

implantação. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Comunicação 

 

A comunicação é uma necessidade básica do homem social e tem como 

função fazer com que os indivíduos se relacionem entre si, pois por meio dela são 

compartilhados ideias e sentimentos, além de demonstração de atitudes, juízos e 

expectativas.  

Etimologicamente, Comunicação, do latim communis, significa “comum”, que 

introduz a ideia de comunidade e comunhão. Em conceito antropológico, além de 

forma de aquisição de bagagem cultural, é também instrumento formador de cultura 

de um indivíduo, sendo a informação seu objeto central (MELO, 1978). 

O ato de se comunicar passa a ser entendido como uma necessidade 

humana, já que cada vez em que duas ou mais pessoas iniciam uma troca de ideias, 

esta conversa se torna um meio de transmissão do saber, que contribui para que 

ambos os lados se desenvolvam e se engrandeçam em diversos sentidos.  

De acordo com Torquato (1986, p.59), “A comunicação seria [...] a 

transferência de informação entre duas ou mais pessoas”. O autor explica que a 

comunicação é o processo e a informação o seu produto, que tem como objetivo 

aumentar conhecimentos e influenciar comportamentos. 

O Processo de Comunicação ocorre quando o emissor, aquele que emite uma 

ou mais informações, e o receptor, aquele que as recebe, dividem uma mensagem, 

e esta é formada por signos. Ao ser transmitida, ela faz com que haja uma troca de 

experiências, além de possuir papel imprescindível no relacionamento humano. 

Toda mensagem é composta por signos e todos os signos possuem suas 

próprias representações, sejam elas caracterizadas por expressão vocal, escrita ou 

de forma abstrata, ou seja, imaginativa. Estas representações existem devido à 

cultura das sociedades e capacidade de aculturação dos seres humanos que, assim, 

criam significados e significantes para cada signo. 

Cada signo possui significado, imagem ou conceito, e significante, som ou 

palavra escrita.  Sem a produção social de sentido, a significação, não seria possível 

se comunicar (DÍAZ 1982). O resultado final do entendimento de uma mensagem vai 

além do consenso entre ambos os lados, emissor e receptor, como explica Torquato 
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(1986), pois a eficiência e a eficácia do processo de comunicação são determinadas 

não apenas pelos resultados consensuais e claros para ambos os lados, mas 

também por outros fatores, como relevância, entendimento, credibilidade, sincronia, 

dentre outros.  

É chamado de ruído a interferência ou algo que dificulte e prejudique a 

transmissão ou entendimento da mensagem entre emissor e receptor. Isto acontece 

devido à má escolha do veículo de comunicação ou de linguagem, poluição sonora 

ou visual, e fatores sociais, psicológicos e fisiológicos. 

O ruído em uma comunicação pode ter diversas origens, e pode ser causado 

pelo estado mental e emocional, divergente da concepção de mundo, ao levar em 

consideração experiências culturais e religiosas, dificuldades visuais, auditivas e 

dores, adversidades no ambiente, como excesso de barulho e pouca luz, ou tipo de 

vocabulário, como, por exemplo, velocidade de emissão e sequência lógica dos 

fatos (PIMENTA, 2004). 

O processo de comunicação e seu resultado final, por uma série de razões, 

podem não ser tão previsíveis, já que envolvem não apenas a compreensão, de 

acordo com os fatores citados, mas todos os meios de comunicação envolvidos e a 

conexão de todas as sociedades existentes. 

O mundo contemporâneo, conectado pela tecnologia, é agora contemplado 

como uma grande aldeia. Ainda que essa conexão possa não ser a realidade de 

algumas regiões do planeta, a busca pelo desenvolvimento de todos e objetivos 

comuns passam a ser de compreensão mútua, ao mesmo tempo em que os meios 

de comunicação utopicamente fazem as distâncias e o tempo desaparecerem. 

Mcluhan (2006), em sua reafirmada teoria da “aldeia global”, explica que os 

seres humanos vivem em um mundo inteiramente novo de simultaneidade e que 

voltaram a sentir as emoções “tribais” das quais foram separados por longos anos de 

comunicação escrita, pois além de estarem mais próximos, estão à procura de 

princípios e ideais compartilhados. 

O estilo de vida dos seres humanos, além dos meios de comunicação, faz 

parte de um universo cultural que está sempre em movimento. A comunicação em 

um todo passa a ser gerada de acordo com os interesses de uma sociedade, em 

que valores da concepção dominante passam a ser buscados. 

Neste contexto, com a Comunicação como ferramenta fundamental para que 

ideias e juízos sejam formados, surge a opinião pública, que se constitui na 



20 

 

discussão e expressão da opinião consensual sobre algo. Mais que opinião em 

pluralidade, é a discussão sobre padrões de conduta. 

Para Pimenta (2011, p.4), “a transmissão da opinião pública [...] se configura 

como um resultado provisório da competição de discursos [...]”. Esta competição, ou 

argumentação, torna possível examinar e julgar fatos, como aponta Santos (2005) 

ao defender que a expressão opinião pública em sua origem possui dois sentidos: 

um relacionado ao juízo de um fato e outro que se define como a opinião popular em 

forma de controle social.  

Com base na opinião pública é possível construir uma imagem favorável de 

uma instituição, seja ela de primeiro, segundo, ou terceiro setor, e saber qual o 

melhor caminho a ser traçado diante dos diversos obstáculos. Por meio da 

comunicação, faz-se necessário solucionar problemas e criar novas maneiras de 

conquistar seus públicos, traçando metas para um desempenho de sucesso. 

A Comunicação é essencial para o âmbito organizacional, pois é ela que 

mantém a sobrevivência e a realimentação de todo o seu sistema, e que visa à 

construção de uma melhor interação e melhora dos relacionamentos entre instituição 

e públicos. É necessário o estudo e análise de cenário para que os objetivos sejam 

atingidos, além dos ambientes interno e externo serem considerados em seu 

diagnóstico (KUNSCH, 1986). 

A comunicação faz parte do cotidiano dos seres humanos e é necessária para 

a construção de relacionamentos, demonstração de afeto, caráter, busca de ideais e 

compartilhamento de ideias. Seu processo gera inúmeras possibilidades de 

interação e aproximação e termina por influenciar o estilo de vida e comportamento 

das pessoas e das organizações. 

 

2.1.1 Comunicação Organizacional 

 

Todas as instituições necessitam de um trabalho comunicacional, isto é, da 

Comunicação Organizacional, para que seja criado um melhor relacionamento com 

os públicos de interesse, além de proporcionar uma opinião pública favorável.  

Para que este processo seja realizado de forma eficaz, primeiramente é 

necessária a realização de um mapeamento dos públicos de interesse da 

organização, para que sejam identificadas suas necessidades e para que possam 
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ser traçadas as estratégias para o alcance dos objetivos estabelecidos. Com base 

neste planejamento, a execução da Comunicação Organizacional terá papel 

importante na construção e feedback de todos os processos. 

A técnica swot, que significa a identificação e análise de forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças para uma organização, muito utilizada no planejamento de 

comunicação de organizações, faz com que seja possível uma boa visibilidade de 

mercado e dá espaço para novas estratégias a serem traçadas. 

Identificam-se strengths (forças), weaknesses (fraquezas), opportunities 

(oportunidades) e threats (ameaças), para que seja feita a análise e avaliação das 

condições competitivas em relação ao ambiente. A técnica swot representa as 

buscas de potenciais internos e externos (KUNSCH, 2009b). 

Além de estratégias que visam à melhora do desempenho das atividades 

organizacionais, para que instituições garantam um melhor posicionamento, é 

preciso demonstrar preocupação altruísta para com a sociedade, que engrandece, 

assim, seu relacionamento com seus públicos. Isto é possível por meio da adoção 

de valores ligados ao interesse social, ou seja, que contribuam para o crescimento 

de todos. 

Segundo Farias (2011), as organizações devem atuar sob transparência e 

ética, na busca de um envolvimento e participação, que visam a sua sobrevivência. 

Para o autor (2011, p.65), “a cultura organizacional gera vários elementos de 

expressão para a organização, entre eles os princípios organizacionais: missão, 

filosofia, visão, políticas, objetivos e valores”, que representam o embasamento para 

suas estratégias de relacionamento com seus diversos públicos. 

As principais atividades desenvolvidas pela área de Comunicação nas 

organizações são: Jornalismo Empresarial; Assessoria de Imprensa; Relações 

Públicas; Articulação Institucional e Relações Corporativas e Lobby; Marketing 

Cultural e Eventos; Publicidade Institucional e Comercial/Industrial; Editoração e 

Identidade Visual. Essas áreas têm como objetivo atingir tanto circuitos internos 

quanto externos (TORQUATO, 2004). 

Recentemente, um dos assuntos de maior destaque foi a questão da 

sustentabilidade e sua importância. Organizações perceberam que era preciso ser 

coerente em todas as suas ações, principalmente as que envolviam meio ambiente, 

antes negligenciado pelas empresas. 
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Farias (2011, p.97) acredita que “os valores definem princípios e posturas 

organizacionais [...]”, e que em relação ao processo de aceitação pública das 

organizações nos últimos anos, os atributos que mais se destacaram foram a 

reputação coorporativa, formada pela legitimidade existente entre valores da 

instituição e seu público, e a sustentabilidade, que se divide em três diferentes 

pilares: econômico, social e ambiental.  

A Comunicação Organizacional possui papel importante para que as 

instituições sejam aceitas pelos envolvidos diretamente em suas atividades, além de 

obter bom posicionamento em questões sociais. Sem suas ações, torna-se 

insuficiente o seu trabalho, que faz com que seu decréscimo seja inevitável.  

 

2.1.2 Comunicação Interna 

 

 Comunicação Interna é o esforço da comunicação dentro do âmbito de uma 

instituição, com o objetivo de estabelecer um relacionamento transparente e ético 

entre organização e seus públicos internos. Além de possuir o papel de aproximá-los 

e criar um melhor ambiente organizacional, colabora para o desenvolvimento das 

organizações. De acordo com Marchiori (2012, p.6): 

Um novo olhar sobre as relações internas possibilita a criação e o 
desenvolvimento de ambientes organizacionais mais saudáveis. A 
autora destaca que para uma instituição tornar-se viva é necessário 
observar a diversidade, ou seja, diferenças culturais e outras 
questões que estão dentro de seu ambiente interno.  
 
 

 Para tornar o público essencial de uma organização mais envolvido em todos 

os processos e fazê-lo sentir-se realmente parte dela, existe a necessidade de 

conhecer bem seu perfil e hábitos e, assim, desenvolver um planejamento de ações 

que ofereçam um posicionamento coerente da instituição. 

Muito mais do que circulação de impressos para funcionários de uma 

empresa, a Comunicação Interna visa benefícios por meio da comunicação em via 

de mão dupla, da participação e envolvimento de todos, e também contribuição para 

o crescimento social e organizacional. 

Para Mestieri (2004), existem passos para se obter um crescimento na 

Comunicação Interna. Eles envolvem a análise das peças utilizadas da comunicação 

dirigida, pesquisas de opinião com líderes e funcionários, diagnóstico do clima 
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organizacional, elaboração de plano integrado de comunicação interna, dentre 

outros fatores.  

Além dessas ações, é importante ressaltar que fora de seu ambiente de 

trabalho o público essencial de uma instituição também deve ser influenciado. 

Existem outras formas de organização e públicos interagirem, como veículos 

enviados aos seus lares, ou eventos aproximativos que possibilitam uma maior 

satisfação e sensação de envolvimento.   

Para Nassar (2005), mesmo que uma instituição se esforce para estabelecer 

sua comunicação por meio de veículos internos, existe a necessidade de interação 

após o expediente, onde um funcionário não é mais chamado de empregado pela 

sua família e amigos. Ambas as formas de relacionamento tornam-se 

indispensáveis, explica o autor. 

A motivação de um público essencial passa a ser considerada ponto 

fundamental das relações internas de uma organização, em que é realizado um 

estudo dos perfis dos envolvidos, a fim de criar o melhor ambiente de trabalho 

possível, que considere as expectativas de cada grupo no universo organizacional. 

Bergamini (1997) explica que uma observação simples de comportamento 

não garante com precisão os tipos de necessidades não supridas. 

É importante que se leve em consideração a existência das 
diferenças individuais [...] quando se fala em motivação. Esse 
diferencial não só pode afetar significativamente a interpretação de 
um desejo, mas também o entendimento da maneira particular como 
as pessoas agem na busca dos seus objetivos. (BERGAMINI, 1997, 
p. 32) 
 
 

Além da motivação dos públicos essenciais, é fundamental relacioná-los com 

os acontecimentos externos da sociedade, que contribui para o crescimento de cada 

pessoa em âmbito social. Estimular a observação, participação e desempenho social 

afetam diretamente o desenvolvimento de uma instituição. 

A Comunicação Interna possui grandes desafios a enfrentar, pois são 

necessários diálogo, reflexão, redução de alienação, desenvolvimento de potencial e 

reconhecimento dos interesses dos envolvidos, sem deixar de lado a 

competitividade, além da promoção do senso de liderança compartilhada (KUNSCH, 

2009). 

Por meio da comunicação interna é possível que exista uma maior e melhor 

interação nos relacionamentos organizacionais e, ao mesmo tempo, o 
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desenvolvimento do pensamento reflexivo dos públicos, que contribui para o 

acréscimo de valores agregados em um contexto social. 

 

2.1.3 Comunicação Integrada  

 

Comunicação Integrada é o conjunto de ações, estratégias e esforços de 

diversas áreas da comunicação social que trabalham unidas para melhor atingir as 

expectativas e resultados almejados. Em artigo publicado para o Intercom – 

Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, alunos da 

Universidade Federal de Sergipe, confirmam tal informação:  

Comunicação Organizacional Integrada passa a ser entendida como 
a junção da comunicação institucional, mercadológica, administrativa 
e interna. [...] este conjunto deve ser harmônico, respeitando as 
especificidades de cada processo comunicacional. Essa integração 
gera uma comunicação mais eficiente e eficaz. Eficiente porque 
cumpre as funções que lhe são esperadas e eficaz porque alcança 
os objetivos iniciais propostos. (CABRAL, Adrine et al., 2009) 
 

  
Nenhuma área da comunicação (propaganda, relações públicas, marketing, 

promoção de vendas) trabalha individualmente bem, uma complementa a outra, 

dando assim andamento ao planejamento estratégico desse mix da comunicação. 

São necessárias a integração e a flexibilidade das áreas da comunicação para que 

todas sigam o mesmo padrão e passem a agir de maneira uniforme durante a 

tomada de decisões, pois, independente do campo da comunicação, todos os 

setores visam atingir o mesmo objetivo, como completa Luciene Vasconcelos (2009, 

p. 28):  

[...] a flexibilidade tem se mostrado ser uma característica essencial 
para o sucesso em planejamento de comunicação integrada que 
“coloca à mesa” profissionais de diversas áreas e egos variados 
trabalhando por um objetivo comum. 
A realização de um planejamento de comunicação integrada pede 
flexibilidade diante de mudanças no dia-a-dia, não só em relação à 
postura profissional individual de equipes, mas em assuntos práticos 
como estrutura organizacional de agências, anunciantes e 
fornecedores. É preciso “deixar a roda girar” para atingir os 
resultados esperados. 
 

Uma comunicação integrada eficaz é aquela que consegue englobar todas as 

áreas da comunicação de uma organização, de forma que uma complete a outra. 

Portanto, ela nada mais é do que uma somatória dos esforços de todos os 
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profissionais dos diferentes setores da comunicação social, que têm um ideal em 

comum e que trabalham para atingir um mesmo objetivo. 

Margarida Kunsch (1997, p. 115) explica:  

Entendemos por comunicação integrada aquela em que as diversas 
subáreas atuam de forma sinérgica. Ela pressupõe uma junção da 
comunicação institucional, da comunicação mercadológica e da 
comunicação interna, que formam o composto da comunicação 
organizacional. Este deve formar um conjunto harmonioso, apesar 
das diferenças e das especificidades de cada setor e dos respectivos 
subsetores. A soma de todas as atividades redundará na eficácia da 
comunicação nas organizações. 
 

 
Devido aos grandes avanços tecnológicos, a inclusão digital e a imensa 

quantidade de canais de interação das organizações com seus públicos de 

interesse, as empresas perceberam a necessidade desse tipo de integração entre 

seus setores de comunicação para atingir maior funcionalidade.  

Para as organizações em geral, é muito importante a integração de 
suas atividades de comunicação, em função do fortalecimento do 
conceito institucional, mercadológico e corporativo junto a toda a 
sociedade. É preciso incorporar a idéia de uma comunicação 
globalizante, que nos ajude a compreender e acompanhar o ritmo 
acelerado das mudanças no Brasil e no mundo. Uma comunicação 
parcial e fragmentada nunca conseguirá isso. (KUNSCH, 1997, p. 
116). 

 

Não é possível integrar as ações e áreas de comunicação de uma 

organização sem um planejamento estratégico. Tal planejamento deve ser claro e 

objetivo, como diz Joel de Bortoli (20??) em seu artigo sobre A Importância da 

Comunicação Integrada Para o Sucesso da Organização: 

Se a comunicação integrada não for clara a todos, de nada adiantará 
a organização investir, pois não terá o retorno esperado. Por isso é 
muito importante definir entre todos o objetivo e desenvolver um bom 
planejamento estratégico, para que fique claro a todos e que possam 
caminhar juntos na busca do resultado esperado.  

 

Uma empresa que adota esse composto de comunicação só terá benefícios 

para si, mais eficácia na execução de suas ações e a possibilidade de contribuir para 

o crescimento da organização. 
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2.2 A necessidade da identificação de público para Relações Públicas 

 
 

A atividade de Relações Públicas se baseia nas relações das organizações 

com seus principais públicos de interesse e tem por finalidade, através dessa 

aproximação empresa/públicos, estreitar seus laços e desenvolver uma 

comunicação mais eficaz, para atingir melhores resultados.  

Andrade (1989, p.41) conceitua público da seguinte forma: 

O Agrupamento espontâneo de pessoas adultas e/ou de grupos 
sociais organizados, com ou sem contiguidade física, com 
abundância de informações, analisando uma controvérsia, com 
atitudes e opiniões múltiplas quanto à solução ou medidas a serem 
tomadas perante ela, com ampla oportunidade de discussão, e 
acompanhando ou participando do debate geral por meio da 
integração pessoal ou dos veículos de comunicação, à procura de 
uma atitude comum, expressa em uma decisão ou opinião coletiva, 
que permitirá a ação conjugada. 

 
 

Diversos autores disseram que o principal objetivo da atividade de Relações 

Públicas são os públicos, suas definições e estratégias que visam a atingi-los da 

melhor forma possível, mas torna-se imprecisa sua compreensão por ser uma área 

de estudo muito complexa. Como afirma BAUS (1963, p. 41), “o público em seu 

sentido amplo, é a humanidade”. 

Antes de qualquer ação, uma organização deve identificar e definir quais são 

os públicos ligados diretamente a ela, para assim conseguir manter uma boa relação 

com eles. Fábio França (2009, p. 215) nos diz que: 

[...] é fundamental identificar os públicos, conhecê-los, para que, ao 
lidar com eles, as organizações, sejam bem sucedidas nesse 
relacionamento [...] a organização precisa saber o que acontece 
entre os grupos que a influenciam para poder atingir de modo 
objetivo os diversos públicos com os quais lida […]  

 

Quando começamos a entender a importância dessa relação 

empresa/públicos, cabe aos profissionais de Relações Públicas realizarem um 

estudo minucioso de identificação, além de um mapeamento de seus principais 

públicos de interesse.   

Após essa etapa, deve-se criar um planejamento estratégico, para trabalhar 

as relações com cada público e saber a melhor forma de atingi-los, tendo como 

objetivo uma interação produtiva para ambas as partes e para conseguir, desta 
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maneira, melhores resultados. França explica tal fato: 

A realização de um trabalho eficaz exige que se encontre uma 
definição de públicos que corresponda às suas notas constitutivas 
capazes de determinar o conteúdo das inter-relações das partes, de 
modo a se chegar com segurança à apuração de todas as fases da 
relação, que envolvem, o tipo e os objetivos da relação, a 
importância das partes, a temporalidade e as expectativas dessa 
interdependência. (2004, p. 24-25) 

 

A partir desta afirmação, é possível concluir que é fundamental o mapeamento 

dos públicos de interesse de uma organização, para a construção de um bom 

relacionamento, além de manter uma troca de informações, que se visa e objetiva 

sempre a possibilidade de melhorias em seus aspectos, como identificação de ações 

realizadas com sucesso ou que não tenham sido de agrado, para que sejam 

utilizadas como modelo para a melhoria do que está errado e, assim, estreitar seus 

laços de relacionamento e fortalecer a imagem da empresa no mercado. 

2.2.1 Tipos de Públicos 

 

Teobaldo de Andrade é o responsável pela criação da conceituação de 

públicos mais utilizada no País. Ele acreditava que os públicos de uma organização 

poderiam ser divididos em três grupos: público interno, externo e misto. Desses 

grupos fazem parte pessoas que por algum motivo estão ligadas à instituição, de 

forma direta ou indireta. 

A definição de Andrade passou a ser uma das mais utilizadas por diversos 

autores e organizações brasileiras, sendo a que melhor explicava esse complexo 

conceito. 

Entretanto, para que seja possível entender tal conceituação, deve-se analisar 

cada definição de público especificada por Teobaldo, começando pelo Público 

interno, que é formado por pessoas que possuem uma ligação direta com a 

organização e que vivenciam seu dia a dia dentro de seu espaço físico. São eles os 

funcionários, diretores, funcionários terceirizados e acionistas. 

Alguns autores tentam avançar nessa definição, e incluem prestadores de 

serviços, fornecedores e revendedores neste grupo, pois também vivenciam a rotina 

da empresa, e estão diretamente ligados a ela. 
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Já no público externo estão inseridas pessoas que não possuem uma ligação 

direta com a organização, não fazem parte do seu dia a dia, mas que, por algum 

motivo (seja ele econômico, político, religioso entre outros), são de grande 

relevância para a empresa. 

Públicos externos são compostos por pessoas que não se encontram 
necessariamente ligadas de perto a uma organização privada. Por 
exemplo, jornalistas, educadores, autoridades governamentais ou do 
clero podem ou não despertar interesse para uma indústria. 
(FRANÇA, 2004, p. 70, apud MARSTON, 1979). 

 

Os componentes do público misto nada mais são do que aqueles que têm um 

vínculo direto com a empresa, mas desconhecem sua rotina e não ocupam seu 

espaço físico, diferente do público interno. 

Estão inseridos neste grupo os clientes da organização, os familiares de seus 

funcionários, seus estagiários, entre outros. 

Mesmo muito utilizada, esta percepção de Andrade se torna um pouco 

equivocada, visto que alguns grupos de pessoas podem se encaixar em dois ou 

mais tipos de públicos, como é o caso dos acionistas. Eles se encaixam tanto na 

definição de público interno quanto na de público misto e externo. Sem uma 

identificação correta dos públicos não é possível à criação de ações de comunicação 

apropriadas, que atinjam o público almejado. 

Para Fábio França (2009, p. 29), é possível a identificação dos públicos de 

forma lógica,  

Significa que ela é aplicável a todos os tipos de relacionamento da 
empresa com os públicos e, ao mesmo tempo, possibilita identificar 
aspectos fundamentais no estudo de públicos, a saber: a que público 
a empresa se dirige; o tipo de objetivo da relação; o grau de 
dependência, participação e envolvimento; a natureza da relação, 
sua prioridade, temporalidade e as expectativas da relação, tanto por 
parte da organização, como dos próprios públicos. 
 

 
 Esses aspectos podem ser evidenciados quando a classificação leva em 

conta os públicos essenciais, não-essenciais e de interferência.  

Públicos essenciais são aqueles que são necessários para a existência e o 

funcionamento da organização e execução de suas atividades-fim. Eles podem ser 

divididos em dois grupos, constitutivos e não constitutivos. 

O público constitutivo é formado por aquelas pessoas que possuem o poder 

de decisão dentro da empresa, autorizam ou não seu funcionamento, a criação de 
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um novo produto. Este público possui tal poder por ser formado por pessoas que 

correm algum risco com a implantação e as ações da organização, são eles seus 

fundadores, sócios, acionistas, investidores. Por possuir um poder superior, capaz 

de autorizar ou barrar alguma ação da mesma, o governo também pode ser 

considerado neste grupo. 

Já os públicos não constitutivos ou de sustentação são aqueles necessários 

também para o funcionamento da organização, mas que não interferem em sua 

constituição. Em si, os públicos de sustentação são os responsáveis pela 

funcionalidade e o lucro. Fazem parte desse público os consumidores, funcionários, 

fornecedores, revendedores, entre outros. Eles são divididos em duas categorias: 

primários ou secundários. Os primários são classificados como aqueles que a 

organização necessita para funcionar, já os secundários são aqueles que podem vir 

a ser necessários em algum momento, mas não são diretamente ligados à empresa, 

como é o caso na necessidade de contratação de mão de obra terceirizada. 

Os não-essenciais não estão ligados diretamente à produção da empresa, 

mas são aqueles que prestam serviços para a divulgação e promoção perante o 

mercado. Podem ser divididos em quatro categorias: redes de consultoria e serviços 

promocionais, redes de setores associativos, redes de setores sindicais e redes de 

setores comunitários.  

Nessa primeira categoria de redes de consultoria e serviços promocionais, 

encontram-se os responsáveis pela promoção e planejamento das atividades da 

empresa: agências prestadoras de serviços de Relações Públicas, Publicidade e 

consultorias. A categoria de redes de setores associativos é formada por 

associações de classe, conselhos profissionais, entre outras, que visam defender os 

interesses da organização nos setores governamentais. Nas redes de setores 

sindicais se encontram os sindicatos, que defendem os interesses dos 

colaboradores da empresa. E, por fim, temos as redes de setores comunitários. 

Como o próprio nome designa, diz respeito à comunidade que por estar nos 

arredores da organização é de grande interesse para ela. 

A última definição lógica que França nos apresenta sobre o assunto são as 

redes de interferência, que envolve os públicos externos com capacidade de 

interferir positiva ou negativamente na organização. Nessa classificação também é 

possível identificar duas subcategorias: a rede da concorrência e a rede de 

comunicação de massa.  
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A rede de concorrência é composta por qualquer empresa que promova o 

mesmo tipo de serviço e/ou produtos a ser comercializado pela organização em 

questão. Cabe à organização estar sempre atenta a seus concorrentes e procurar 

acompanhar os avanços tecnológicos para se manter atualizada e não permitir que 

esse público concorrente a alcance. 

Por último, temos a definição de públicos de rede de comunicação de massa, 

que compreende as mídias de comunicação de massa tanto impressa como 

eletrônica. Estas, por terem um alcance significativo e alto poder de persuasão, 

sendo capazes de convencer grandes populações e mesmo a opinião pública, 

representam um relacionamento importante a ser mantido com a organização. 

Com a classificação lógica de Públicos, de Fábio França, conseguimos 

identificar mais sucintamente onde cada público se encaixa. Dessa forma, é possível 

a criação de ações desenvolvidas exclusivamente para cada um deles e que atinjam 

seus objetivos com maior precisão. 
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2.3 Relações Públicas 

 

O termo Relações Públicas tem como definição liderar o entendimento entre a 

organização e os públicos por meio da comunicação para estabelecer um equilíbrio 

e manter a credibilidade da instituição frente às opiniões públicas.  

O profissional de relações públicas atende as necessidades de uma 

instituição e utiliza técnicas no processo de comunicação para atingir objetivos, 

almejando a compreensão entre os interlocutores.  

Para a Associação Brasileira de Relações Públicas (1955, apud Andrade, 

1983, p.41): 

Entende-se por Relações Públicas o esforço deliberado, planificado, 
coeso e contínuo da alta administração para estabelecer e manter 
uma compreensão mútua entre uma organização pública ou privada, 
e seu pessoal, assim como entre essa organização e todos os 
grupos aos quais está ligada direta ou indiretamente.  
 

 

De acordo com o mesmo autor, pioneiro na pesquisa de Relações Públicas, 

não existe um significado certo para definir esta atividade, pois “Relações Públicas 

são também filosofia e dinâmica, em busca do aperfeiçoamento da interação social” 

(ANDRADE, 1983, p.34).  

A atividade de Relações Públicas deve ser realizada por profissionais 

contratados ou até mesmo consultores externos, dado que todas as organizações 

têm relacionamentos com o público e esta se mostra a característica mais 

importante para construir a imagem da instituição. 

O trabalho de relações públicas, por meio de planejamento, estabelece 

estratégias e formas a serem utilizadas para assegurar o sucesso da organização. 

Na visão de Kunsch sobre Relações Públicas (1997, p.9): 

Em vista do exposto, pode-se dizer que relações públicas têm por 
objetivo maior liderar o processo de comunicação total da 
organização, tanto no nível do entendimento, como no de persuasão 
nos negócios. O ponto de partida é a criação de uma filosofia global, 
corporativa e integrada de comunicação para orientar e dar sentido a 
todos os relacionamentos organizacionais. 
 
 

O profissional é responsável por acompanhar o processo de comunicação da 

organização, por meios estratégicos, para estreitar o relacionamento entre 

organização e os seus públicos. As empresas almejam que os profissionais de 
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relações públicas estejam preparados para colocar em prática as ideias e ações 

criadas para os seus diversos públicos. 

Para Mirault (2005), Relações Públicas cuidam da parte da comunicação 

administrativa de uma organização, têm como objetivo gerenciar e controlar crises, 

além de facilitar a compreensão entre diretores e seus subordinados. 

O relacionamento da organização no setor externo reflete o tratamento da 

comunicação no setor interno, o que acarreta facilidades na construção de novos 

negócios tanto para a empresa quanto para o responsável por esta área, que 

adquire a liderança no processo de comunicação estratégica entre ambos. É 

essencial a organização ter um autoconhecimento para estabelecer uma melhor 

comunicação com o público. 

De acordo com Mestieri (2004, p.30): 

Relações Públicas no seu sentido mais amplo são a função que 
permite à alta administração da empresa analisar o seu real 
posicionamento, diante de todas as áreas de opinião públicas – 
prevendo o eventual desenvolvimento do relacionamento da empresa 
com o próprio país, como parte que é de sua economia. 
 
 

 Com o desenvolvimento de novas técnicas de Relações Públicas, os 

profissionais precisam se adequar às tendências do mercado para transmitir a 

informação, com segurança, ao público.  

 Para Gruning (2011, p.33), existe um processo de negociação e colaboração 

em que “o entendimento é um objetivo primordial das relações públicas”. Embora a 

organização precise de um bom responsável por relações públicas, os públicos 

podem colaborar com a organização, por meio de opiniões, para traçar objetivos e 

gerar benefícios para ambas as partes.  

 O setor de relações públicas tem grande responsabilidade frente às 

organizações no momento da negociação e na construção de relacionamentos com 

seus públicos de interesse. De acordo com Ferrari (2011, p.159): 

O objetivo das relações públicas é estabelecer, desenvolver e 
manter, de forma planejada, ligações, relacionamentos diretos, 
gerais ou especializados, entre pessoas, entre as organizações 
públicas e privadas, seus públicos e a sociedade, de forma a 
transformar essa rede de relacionamentos em benefícios 
tangíveis e intangíveis para todos os envolvidos. 
 

Logo, as Relações Públicas se caracterizam como uma função mediadora 

para manter a compreensão entre instituição e público e ajustar as diversas 
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características de comportamento da organização, de maneira a torná-la aceita em 

seu meio. 

Para Lesly (1995), a profissão de Relações Públicas é uma ciência do 

relacionamento e seus atos servem para aceitação, cooperação e afeição, para 

todos os tipos de relacionamento. 

Portanto, Relações Públicas é a ligação entre as organizações e os públicos 

de interesse, sendo fundamental que o profissional tenha uma visão ampla capaz de 

verificar os problemas, colocar em prática a melhor forma de criar ações para manter 

uma boa relação com o público e desenvolver uma imagem positiva da organização. 

 

2.3.1 Imagem e Identidade 

 

Para definirmos algumas funções de Relações Públicas, é necessário 

conhecer a entidade e os grupos de pessoas que receberão a informação por meio 

das estratégias desenvolvidas pelo profissional. Uma das funções estabelecidas por 

este é a preocupação com a imagem e a identidade da organização, atentando para 

a maneira pela qual o público receberá tal imagem, se positiva ou negativamente.  

 De acordo com Neves (1998, p.63) “imagem vem do latim imagine, e segundo 

Aurélio Buarque de Holanda [...] é aquilo que evoca uma determinada coisa, por ter 

ela semelhança ou relação simbólica”, ou seja, a imagem cria concepções e ideias 

nas pessoas e cada uma tem a liberdade de perceber de formas diferentes. 

  Para uma organização, a imagem é a consequência entre as percepções 

positivas ou negativas do público de interesse. Para obter uma imagem positiva é 

preciso originar negócios, atrair e motivar profissionais, adquirir boa vontade dos 

públicos e manifestar serviços. Esse é o conjunto da imagem competitiva. 

 Para Kunsch (2003), a imagem tem a ver com a imaginação das pessoas, 

com as percepções. A percepção é quando o público capta atributos de 

determinadas organizações, sendo real ou imaginária. De acordo com a autora, a 

organização precisa estudar e realizar uma pesquisa para conhecer o interesse dos 

públicos, com o propósito de criar uma identidade, imagem e/ou logotipos de acordo 

com as características apresentadas. Ela também deve se preocupar em manter sua 

identidade e imagem conhecidas no segmento de mercado, pois depende dos 

públicos para preservar sua credibilidade. “A credibilidade se constrói com exemplos, 
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atitudes, coerências, nada que agrida ao conceito que as pessoas têm de você” 

(NEVES, 1998, p.85). 

Quando ocorre alguma alteração na imagem e identidade da organização, é 

importante comunicar os públicos de interesse. A imagem precisa ser perceptível, 

pois é uma forma de expressão e fixação usada como estratégias de comunicação 

para chamar a atenção, e sobre ela não deve haver dúvidas. 

Com a prática de processos comunicacionais ágeis e transparentes, 
bem como do estabelecimento de relacionamentos éticos, positivos e 
duradouros com seus públicos estratégicos, as organizações 
alcançam seu principal objetivo: a construção e o fortalecimento de 
sua imagem, o quê, apesar de intangível, é um dos melhores 
resultados que uma organização pode alcançar (SABBADINI, 2006, 
p.139). 

 

O profissional de relações públicas atua na preparação e manutenção de 

programas e projetos para satisfazer os públicos de interesse e manter uma imagem 

positiva. Para isso é necessário colocar em prática o planejamento estratégico, 

portanto, apurar atributos positivos ou negativos, por meio de pesquisas, feedback, 

observações, analisar essas percepções de acordo com o público que participou, 

conferir com a realidade e apontar os pontos negativos e positivos e, ao fim, 

constituir um programa para finalizar esses pontos. 

 Para Legrain e Magain (1992), uma empresa não pode escapar ao julgamento 

do público, pois a imagem da empresa é precisamente sua expressão. Ou seja, o 

profissional de relações públicas trabalha na construção dessa imagem, mas sempre 

mantém a identidade preservada, e busca estabelecer e estreitar o relacionamento 

com o público alvo. 

Dentro de uma organização, para fixar uma identidade e desenvolver boa 

relação entre instituição e funcionários, é necessário utilizar meios de participação, 

harmonia e confiança entre ambos. Para Andrade (2003), os funcionários querem se 

sentir como parte integrante de uma verdadeira sociedade de capital e trabalho e 

têm uma função essencial e tangível na organização.  

Entretanto, para o público essencial não constitutivo de uma organização, a 

imagem pessoal dos dirigentes é importante, pois pode alavancar interesses pela 

entidade. Ou seja, a relação e aproximação entre ambos pode proceder da auto 

projeção para outros públicos. De acordo com Neves (1998, p.83) “a imagem das 

organizações é a soma das imagens de seus representantes”. 
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O público essencial não constitutivo é importante porque, por meio dele, é 

possível criar uma imagem positiva ou negativa da organização. Para Kunsch (1986) 

os projetos voltados a esse público incentivam a participação, a integração e o 

interesse do funcionário na vida da instituição, pois é esse público que carrega 

consigo as diretrizes e valores da empresa para transmitir a suas famílias e pessoas 

a sua volta. 

[...] A imagem da organização para seus funcionários é singularmente 
importante, uma vez que estes têm papel significativo em relação aos 
outros públicos. Qualquer ação deve ser concebida, construída, e 
solidificada pelo público interno (DORNELLES, 2007, p.53). 
 

É necessário um trabalho elaborado de comunicação específica na 

construção da imagem. O problema pode não estar na organização e sim na 

imagem da organização. É necessário focar nos atributos negativos de modo a 

resolvê-los, tornando-os positivos para o público e os valorizando.  A imagem precisa 

ser autêntica. 

Para divulgar uma nova imagem e identidade são utilizadas algumas técnicas 

de comunicação dirigida, como eventos, e-mail e murais. O evento é considerado 

um acontecimento na intenção de atrair o público para a instituição, para que haja 

maior visibilidade do ocorrido e se atinja um segmento de público ou os demais 

públicos que não estavam presentes no momento. O e-mail é uma maneira mais 

prática e eficaz de comunicar algo e/ou passar alguma informação importante. Já o 

mural é uma forma de publicar notícias, informações, fotos e colocar recados 

importantes. 

Transmitir imagem e identidade idôneas é fundamental para estabelecer 

relações com o público-alvo e com isso atingir os objetivos da organização. 
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2.4 Terceiro Setor 

 

O Terceiro Setor faz parte de três tipos de estruturas organizacionais na 

economia, de acordo com suas atividades na sociedade civil, classificadas em 

governamentais, não governamentais e privadas.  

As governamentais têm origem e relação com as ações públicas do Estado, 

enquanto as privadas equivalem às atividades e aplicações do âmbito privado, pois 

seus recursos são voltados para seu próprio proveito. Já as não governamentais, 

que caracterizam o Terceiro Setor, apesar de terem sua base em iniciativas privadas, 

não possuem fins lucrativos. 

Esta estruturação é divida em setores, na qual existem três principais atores 

sociais: o setor do governo, setor privado e setor não governamental, que são 

respectivamente definidos por Primeiro, Segundo e Terceiro Setor na sociedade 

brasileira (CANTON, 2002). 

Quando a sociedade civil se une, com o objetivo de consolidar esforços e 

recursos para perfazer alguma necessidade social que não pode ser suprida pelo 

Primeiro Setor, surge uma organização do Terceiro Setor. Este, de acordo com 

Camargos (2008, p.3): 

[...] é composto por organizações de natureza privada, sem objetivo 
de lucro, com objetivos sociais ou interesses públicos, embora não 
integre governo ou Administração Estatal. Trata-se de um conjunto de 
organismos, organizações ou instituições que possuem autonomia e 
administração próprias, com função e objetivo de atuar 
voluntariamente junto à sociedade civil visando seu aperfeiçoamento.   
 

 Cada uma das organizações que atuam socialmente, sem possuir a finalidade 

de obter lucro, desempenha atividades que podem ser classificadas conforme a The 

International Classification of Non-profit Organizations (ICNPO), sistema que possui 

12 categorias.  

 De acordo com publicação da Fundação Getúlio Vargas, a Classificação 

Internacional de Organizações Não-lucrativas é formada pelos seguintes grupos: 1) 

Cultura e recreação; 2) Educação e pesquisa; 3) Saúde; 4) Assistência e promoção 

social; 5) Meio ambiente; 6) Desenvolvimento e moradia; 7) Serviços legais, defesa 

de direitos civis e organizações políticas; 8) Intermediárias filantrópicas e de 

promoção de ações voluntárias; 9) Internacional; 10) Religião; 11) Associações 

profissionais, de classes e sindicatos; 12) Não classificado em outro grupo.  
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Dentre estas atividades, o Grêmio Esportivo Mesquita se caracteriza como 

uma organização não governamental sem fins lucrativos, especificamente do grupo 

denominado “Cultura e recreação”, cujos subgrupos dividem-se em “Cultura e artes, 

Esportes e Recreação e Clubes Sociais”, segundo a classificação mencionada. 

Para que os objetivos do Grêmio, ou qualquer instituição do Terceiro Setor, 

sejam alcançados, é necessário escolher as ferramentas adequadas de 

comunicação para cada situação e realizar a apresentação de seus resultados aos 

públicos, a fim de que seja criada uma relação de confiança com toda a sociedade, 

ampliando a visibilidade da organização. 

 A dimensão comunicacional na esfera das organizações de Terceiro Setor tem 

como enfoque a comunicação com eficiência, pautada da missão, visão e valores da 

instituição, além da escolha mais coerente do meio de divulgação de mensagens, 

que permite a conquista de credibilidade e reconhecimento social (PRANDO et al., 

2006). 

 Portanto, o Terceiro Setor, em que não é visado lucro, além de gerar bens e 

serviços prestados à sociedade, mostra seu papel social por meio de suas ações de 

comunicação, preenche lacunas deixadas pelo Primeiro Setor e tem como meta 

trazer a melhora na qualidade de vida. 
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2.5 Responsabilidade Social Corporativa 

 

2.5.1 Definição 

 

 Reponsabilidade Social é a forma ética e transparente da organização 

manifestar, ao público de interesse, seus deveres e obrigações. Para o termo 

“responsabilidade social corporativa” (RC) não há uma asserção definida. Há vários 

significados e contextos para a conceituação, pois de acordo com alguns autores 

esta é uma prática recente, que depende de muitos estudos e pesquisas para 

chegar a uma definição certa. 

Para Carroll (1979 apud PASQUALE; NETO; GOMES; 2012 p.84) existem 

quatro modelos para definir a responsabilidade social de uma empresa “[...] 

econômica, ética, legal e eletiva.” Mas, de uma maneira geral, a responsabilidade 

social corporativa se caracteriza pelas ações sociais que as organizações devem 

tomar frente a suas práticas do dia-a-dia.  

Responsabilidade social corporativa é a forma de gestão que se 
define pela relação ética e transparente da empresa com todos os 
públicos com os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de 
metas empresariais que impulsionem o desenvolvimento sustentável 
da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para as 
gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução 
das desigualdades sociais. (INSTITUTO ETHOS, 2004 apud 
PASQUALE; NETO; GOMES, 2012, p.85). 

 

No Brasil, a responsabilidade social corporativa começa a aparecer no início 

dos anos 1990, quando o tema passa a incorporar cada vez mais as organizações, 

adquirindo mais espaço nos deveres e negócios. Embora ainda seja um assunto em 

discussão e que, por isso, careça de informações determinantes para que seja 

colocada em prática, Tomei (1984, p.52) afirma que “a dificuldade de 

operacionalização do conceito Responsabilidade Social está relacionada à árdua 

tarefa de estabelecer fronteiras para caracterizar uma ação sob o rótulo de 

Responsabilidade Social”. 

Por haver diversos significados e interpretações para o termo, algumas 

empresas se utilizam das práticas sociais como obrigação e comportamento ético. 

Para determinar se uma organização é socialmente responsável, são aplicados 

alguns padrões e indicadores como relatórios anuais e balanço social, que avaliam o 
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diagnóstico e a eficiência das ações de responsabilidade social de uma organização, 

mesmo sem existir um padrão único para formar uma avaliação certa. De acordo 

com Rico (2000) são alguns dos indicadores no Brasil “[...] Instituto Ethos, IBASE 

(Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas) [...].” (apud PASQUALE; 

NETO; GOMES, 2012, p.86). O Instituto Ethos de empresas e responsabilidade 

social é um dos maiores disseminadores de implantar a ideia da prática da RC e 

ajuda as empresas a administrarem e promoverem os negócios de forma 

socialmente responsável.   

De acordo com Gonçalves, Desiderio e Gutierrez (2006, p.142), a implantação 

de indicadores na gestão empresarial, para o desenvolvimento sustentável e lucro 

institucional, é uma ação que acrescenta valor à construção da imagem frente aos 

públicos de interesse. Para Torres (2005 apud GONÇALVES; DESIDERIO; 

GUTIERREZ, 2006, p.138), a corporação é fundamental para a sociedade e não 

pode ser ignorada, pois quaisquer princípios e atividades de cunho social que a 

empresa adote enfatizam os padrões éticos. Para isso é necessário contar com 

profissionais capacitados na elaboração de atividades sociais. 

 

2.5.2 Benefícios da responsabilidade social corporativa para a organização 

 

 Dentro de uma organização, ao se tratar de responsabilidade social, a 

empresa recebe retorno financeiro, econômico e imagem em contrapartida das 

ações e atividades desenvolvidas. É essencial implantar um programa de 

capacitação e encontros periódicos entre dirigentes e funcionários, para a evolução 

da corporação.  

Para o Instituto Ethos (2004), existem sete grupos que podem ser atendidos 

por esses benefícios “[...] público interno; o meio ambiente; os fornecedores; os 

consumidores; a comunidade; o governo e a sociedade” (apud PASQUALE; NETO; 

GOMES, 2012, p. 87-88). A princípio, acredita-se que, entre esses grupos, o que 

melhor se enquadra como beneficiado é a própria organização, pois está envolvida 

com as temáticas da sociedade.  

 De acordo com os autores, apesar das organizações que trabalham com as 

questões sociais obterem benefícios financeiros, entende-se que ainda não se 

afirmou que um verdadeiro impacto das ações sociais implica em melhora do 
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desempenho financeiro da entidade. O investimento na área social adere recursos 

em responsabilidade social corporativa, com o objetivo muitas vezes de alcançar 

maior visibilidade de mercado e manter uma boa imagem nesse ramo de atuação.  

É importante saber que, para se tornar uma empresa com desempenho 

financeiro favorável, é preciso construir uma considerável política de emprego, 

aprimorar as práticas sociais e ter compromisso com os lucros, pois dessa forma a 

sociedade em geral tende a privilegiar tanto a organização quanto as questões 

sociais. 

Um dos benefícios e estratégias para tornar a empresa visível é receber 

certificados e selos que motivam e aumentam o desempenho das atividades de 

responsabilidade social corporativa. De acordo com Gonçalves, Desiderio e 

Gutierrez (2006, p.142):  

Estes selos e certificados representam os resultados das empresas 
que seguem normas, guias ou princípios de algumas Fundações, 
Institutos ou Organizações, instituições ligadas à ONU – Organização 
das Nações Unidas -, entidades não governamentais ou consultorias 
de alta gestão atuantes no terceiro setor. 
 

 As empresas que se comprometem em mudar e cumprir os compromissos, 

quesitos e normas voltados às questões sociais, são contemplados com esses 

certificados ou selos. Na realidade, é preciso alcançar resultados, pois o 

investimento em responsabilidade social corporativa é um elemento importante para 

evidenciar determinadas características e minimizar possíveis dúvidas sobre a 

organização.  

 

2.5.3 A comunicação da responsabilidade social corporativa 

 

 Para uma organização ser valorizada e ter uma boa reputação perante a 

sociedade, é preciso uma comunicação organizacional estruturada para transmitir ao 

público de interesse os valores, objetivos, transparência e as questões sociais que 

envolvem a empresa. 

Para Morsing (2006, p.171) a comunicação foi definida como “toda a forma 

[...] que é destinada e distribuída pela própria empresa sobre os seus esforços na 

área de responsabilidade social” (apud PASQUALE; NETO; GOMES, 2012, p.90). 
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A comunicação diminui o impacto das percepções negativas e está ligada à 

imagem, um dos fatores para o processo de administração interna e para 

estreitamento de relacionamento com os públicos de interesse. 

Atualmente, uma empresa necessita ter um contato direto com a sociedade 

para potencializar sua credibilidade. Este contato é um dos ferramentais para que o 

público receba informações de como a empresa atua em seu segmento de mercado.  

A Responsabilidade Social [...] pressupõe o bom relacionamento da 
empresa com seus diversos públicos. Diante disso, a comunicação 
reafirma-se como ferramenta fundamental na gestão organizacional, 
porque otimiza as relações com os diversos públicos da empresa e 
contribui para que a empresa obtenha sucesso em seus projetos 
sociais (INSTITUTO ETHOS, 2000 apud UNIETHOS, 200_?). 

 

 O envolvimento do público com os assuntos comunicados contribui para o 

aumento da confiabilidade e credibilidade da organização. As organizações 

compreenderam que precisam responder às questões e expectativas dos seus 

públicos de interesse, para melhor atendê-los, e dessa forma torna-se mais confiável 

a divulgação dos fatos éticos e sociais.  

 São desenvolvidos alguns métodos para a divulgação dos assuntos, um deles 

sendo a realização de relatórios, essencial no processo de comunicação entre 

organização e públicos de interesse. Por meio do relatório é possível identificar e 

analisar se a organização atende às expectativas e questões colocadas pelos 

públicos. 

 A comunicação não pode, de forma alguma, falhar ou disfarçar a verdade 

diante dos fatos, principalmente dentro da própria organização, já que os 

funcionários são os que carregam as diretrizes e a imagem da empresa.  

Atualmente, a notícia se difunde de forma rápida e eficaz, e qualquer 

informação indesejada sobre os padrões éticos pode acabar com a reputação da 

entidade.  

 A criação de uma boa comunicação na implantação de projetos sociais é uma 

ferramenta colaboradora para a construção de um novo olhar. É importante elaborar 

um projeto eficiente, com um planejamento estruturado, para garantir as atividades 

sociais. Portanto, uma organização que implanta uma comunicação organizacional 

estruturada tem maior chance de ser responsável socialmente, agora e no futuro.  

 



42 

 

2.6 Grêmio Esportivo Mesquita e a Responsabilidade Social Corporativa 

 

Por meio das ações de comunicação, é possível construir um conceito de 

imagem corporativa sobre a organização, com os instrumentos que formam a 

identidade institucional. Um dos fatores relevantes é a ética, que consolida a 

imagem e credibilidade institucional por meio de ações desenvolvidas, sempre com 

o objetivo da melhoria da qualidade de vida do público alvo e o respeito mútuo que 

daí decorre.  

Diante dos novos desafios colocados às organizações e aos Grêmios, a 

imagem e a reputação são fundamentais, e agir de forma socialmente responsável é 

um diferencial em relação à concorrência. O Grêmio Esportivo Mesquita (2013) 

acredita que projetos socialmente responsáveis e sustentáveis trazem melhor 

qualidade de vida para os associados. 

Para que este público seja estimulado, é necessário que se promova um 

ambiente agradável, além de desenvolver um trabalho de comunicação junto às 

ações sociais voltadas à formação profissional e ao bem estar.  

Neste contexto, destaca-se o valor do profissional de relações públicas que 

busca desenvolver um trabalho voltado à responsabilidade social, visando à 

aproximação com o público estratégico. A função de relações públicas no que diz 

respeito à responsabilidade social é de grande importância, pois este trabalho 

contribui para a implantação de ações que consequentemente valorizem a imagem 

da organização.  

As Relações Públicas têm muito a contribuir no sentido de facilitar o 
intercâmbio das organizações com os seus públicos, promovendo a 
comunicação bidirecional. Pois, quando enfatizamos o aspecto de 
relacionamento, referimo-nos basicamente ao sistema recíproco de 
comunicação, onde não só se enviam, mas também se recebem 
mensagens, podendo-se medir as reações dos receptores 
(KUNSCH, 1986, p.45, apud SABBADINI, 2006, p.137). 

 
Portanto, o crescimento na relação social entre os diversos públicos está cada 

vez mais estreitado, e esta aproximação estabelece uma exigência crescente de que 

a organização manifeste seu desempenho e atitudes por meio de ações sociais. 

É essencial que se inicie e mantenha um projeto de responsabilidade social 

nos Grêmios, a fim de estreitar o relacionamento com os associados, manter uma 

boa imagem, estabelecer uma troca de mensagens para melhor desenvolvimento no 
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trabalho e no bem estar da corporação. Para isso é necessário mobilizar os públicos 

que estão envolvidos nos projetos sociais.  

Quando se toma a decisão de executar ações sociais, a comunicação pode 

exercer o papel de mostrar à empresa a importância de ser socialmente 

responsável. Para isso, é necessário colocar em prática algumas ações como: 

eventos institucionais que envolvam cultura, eventos de caráter social e esportivo, 

campanhas de diversos temas como segurança, saúde e incentivo ao associado. 
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2.7 Lazer, sua importância na vida e no trabalho 

 

Na definição apresentada pelo Dicionário Houaiss (2001, p. 1733), lazer “é o 

tempo que sobra do horário de trabalho e/ou cumprimento de obrigações 

aproveitável para o exercício de atividades prazerosas”. O termo lazer pode ser 

definido também como o tempo livre, vago ou ocioso. O lazer, portanto, podem trazer 

equilíbrio para a vida das pessoas, pois é o momento em que há a possibilidade de 

desempenhar atividades prazerosas, que estimulem a distração de qualquer tipo de 

adversidade.  

Na atualidade, o lazer consta como um dos itens indispensáveis para que o 

ser humano consiga atingir uma vida plena. Ele serve para extravasar todo o 

estresse do cotidiano, adquirido por obrigações de trabalho, estudos ou quaisquer 

outros tipos de responsabilidade, além de problemas pessoais que possam vir a 

surgir.  

Atualmente, não basta apenas se preocupar com a saúde, ter uma boa 

alimentação, um emprego estável e bem remunerado, manter-se em forma ou 

adquirir conhecimento em diversas áreas; também é necessário que se destine um 

tempo para si, para atividades que gerem prazer e descanso para, assim, equilibrar 

mente e corpo. 

Ainda assim, maior tempo e recursos financeiros são dedicados ao trabalho e 

aos estudos. Surge, então, o problema da falta de tempo para a realização de 

atividades de lazer, muitas vezes com a falta de dinheiro sendo um elemento 

impeditivo. Nota-se que o lazer difere muito para pessoas com situação financeira 

elevada, como cita Marcellino: 

[...] O fator econômico é determinante desde a distribuição do tempo 
disponível entre as classes sociais até as oportunidades de acesso à 
escola, e contribui para uma apropriação desigual do lazer. São as 
barreiras interclasses sociais.  
Sempre tendo como pano de fundo esse fator econômico, podemos 
distinguir uma série de fatores que inibem e dificultam a prática do 
lazer, fazendo com que ela se constitua em privilégio. 
(MARCELLINO, 2006, p. 23-24). 

 

Em seu artigo, a autora Ana Lúcia Santana (2010) caracteriza o lazer do 

seguinte modo:  

O Lazer [...] é normalmente definido como uma série de atividades 
que o ser pode praticar em seu tempo livre, ou seja, naquele 
momento em que não está trabalhando, em tarefas familiares, 
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religiosas ou sociais, e que lhe proporcionam prazer. Neste contexto 
ele tem a oportunidade de relaxar, descansar, se distrair, exercer 
alguma forma de recreação. 
 
 

Esse tempo livre pode e deve ser utilizado para o crescimento pessoal do 

indivíduo, por meio de atividades que desenvolvam suas diversas aptidões, sejam 

elas físicas, intelectuais, sociais, entre outras.  

Por esse motivo, muitas organizações, ao observar a necessidade do lazer 

para o ser humano, tornam-se adeptas e parceiras de entidades como grêmios, 

associações desportistas classistas, associações e clubes, que garantem acesso ao 

lazer para seus funcionários por meio de atividades culturais, esportivas, artísticas, 

entre outras, dentro de suas próprias organizações. 

Marcellino (2006, p.18) diz que a escolha das atividades de lazer está ligada 

às alternativas oferecidas, e por isso é de extrema importância sua distinção, que se 

realizar em seis áreas fundamentais.  

O campo de domínio dos interesses artísticos é o imaginário – as 
imagens, emoções e sentimentos; seu conteúdo é estético e 
configura a busca da beleza e do encantamento. Abrangem todas as 
manifestações artísticas.  
Já nos interesses intelectuais, o que se busca é o contato com o real, 
as informações objetivas e explicações racionais. A ênfase é dada ao 
conhecimento vivido, experimentado. A participação em cursos ou a 
leitura são exemplos. 
Por sua vez, as práticas esportivas, os passeios, a pesca, a ginástica 
e todas as atividades onde prevalece o movimento, ou o exercício 
físico, incluindo as diversas modalidades esportivas, constituem o 
campo dos interesses físicos. 
O que delimita os interesses manuais é a capacidade de 
manipulação, quer para transformar objetos ou matérias – por 
exemplo o artesanato e o bricolage -, quer para lidar com a natureza, 
como no caso da jardinagem e o cuidado com animais.  
A quebra da rotina atemporal e espacial, pela busca de novas 
paisagens, de novas pessoas e costumes, é a aspiração mais 
presente nos interesses turísticos. Os passeios e as viagens 
constituem exemplos.  
Quando se procura fundamentalmente o relacionamento, os contatos 
face a face, o convívio social, manifestam-se os interesses sociais no 
lazer. Exemplos específicos são os bailes, os bares e cafés servindo 
de pontos de encontro e a frequência a associações.  
 
 

O Grêmio Mesquita atua em três áreas citadas por Marcelino, com 

possibilidade de expansão para mais duas no decorrer do desenvolvimento do 

projeto. 
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As empresas que proporcionam esta possibilidade conhecem os benefícios 

que a prática destas atividades oferece ao ser humano, reconhecendo a melhora na 

produtividade que daí decorre. 

José Roberto Jerônimo (1996, p. 12) cita em seu livro:  

[...] a empresa que incentiva e propicia a participação de seus 
funcionários em eventos culturais, artísticos, recreativos e esportivos, 
contribui sobremaneira para o crescimento pessoal [...] de modo que 
tenderá a obter resultados de desempenho mais produtivo do que as 
empresas que, impropriamente, só pensam em trabalho. 
 

Além de todos esses benefícios, o lazer no ambiente empresarial ainda 

aproxima os funcionários, pois cria um laço que faz com que pensem no sentido do 

coletivo, entendendo que, para exercer um bom trabalho, um precisa do outro.  

Dessa forma, pode-se concluir que cabe ao lazer ser o equilíbrio para o bem 

estar humano. 
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2.8 Cultura 

O conceito de cultura passa pelo modo do ser humano se comunicar, 

comportar e observar o mundo em que vive, assim como pelos relacionamentos 

entre ele e os outros de sua espécie.  

Thompson (1995) explica que a cultura, originalmente, significava o cultivo ou 

cuidado de algo, como grãos e animais. Segundo o autor, os fenômenos culturais 

devem ser entendidos como formas simbólicas em âmbitos estruturados, ao passo 

que sua análise deve ser entendida como o estudo da contextualização social 

dessas formas e sua constituição.  

Os cenários sociais e ideológicos, constituídos pela cultura através de seus 

diversos símbolos, são formas de reconhecer determinadas condições de existência 

convertidas em realidade cotidiana. Hábitos, crenças, leis, manifestações artísticas e 

conhecimento são elementos que caracterizam os processos culturais de um povo. 

De acordo com Marchiori (2006), a cultura é um produto social, pois abrange 

os processos intelectuais de uma pessoa, grupo ou sociedade, que englobam suas 

integrações por meio de um entendimento comum de significados e valores que a 

constroem. 

 Este produto social não envolve apenas características aprendidas no 

passado, mas também toda a sua evolução e influência no presente e no futuro. A 

constante propagação da cultura é o fator que a torna eternamente móvel e com 

capacidade de inovação.  

Geertz (2001), citado por Marchiori (2006a), defende que cultura é um sistema 

de concepções em formas de símbolos herdados pelo homem, nas quais ele 

comunica, perpetua e desenvolve seu conhecimento sobre o modo de viver, além de 

impor significado para o mundo, resultando em sua compreensão. 

Os símbolos e significados recebidos pelos ancestrais na transmissão da 

cultura fazem parte do sistema da Comunicação, que tem como resultado sua 

correlação com a Cultura, uma vez que, juntas, elas se tornam parte do cotidiano do 

ser humano, como afirma Martino (2005, p.16): 

A cultura [...] não existe se não considerarmos sua relação com a 
comunicação. Atualmente há uma relação de interdependência a tal 
ponto que é impossível separar exatamente comunicação e cultura. A 
produção simbólica e contemporânea é uma variável de trabalho do 
conjunto de comunicações. 
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A partir do momento em que a cultura é compreendida como uma forma de 

conhecimento da sociedade atrelada à comunicação, seu papel com a organização 

social torna-se mais claro e a importância de como gerir e difundir a cultura passa a 

ser do interesse das instituições.  

Hoje em dia os centros de poder da sociedade se preocupam com a 
cultura, procuram defini-la, entendê-la, controlá-la, agir sobre seu 
desenvolvimento. Há instituições públicas encarregadas disso; da 
mesma forma, a cultura é uma esfera de atuação econômica, com 
empresas diretamente voltadas para ela. Assim, as preocupações 
com a cultura são institucionalizadas, fazem parte da própria 
organização social. Expressam seus conflitos e interesses, e nelas 
os interesses dominantes da sociedade manifestam sua força. 
(Santos, p.82, 2006) 
 

De acordo com o cenário anteriormente descrito, o Grêmio demonstra, como 

organização, seu papel de produzir o bem estar e agregar conhecimento por meio de 

atividades ligadas à cultura, de acordo com a estima dos seus públicos. 

As organizações, portanto, transmitem o legado cultural com o objetivo de 

contribuir para o crescimento da qualidade de vida de todos em uma realidade de 

desenvolvimento social, ao mesmo tempo em que as características culturais e seus 

mecanismos, que sempre se renovam no cotidiano dos seres humanos, traduzem 

seu modo de viver e geram sua integração. 
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2.9 Diferença de grêmios, associações desportivas classistas, clubes e 

associações de funcionários 

 

            Dado que o lazer é um item necessário à vida, organizações que o 

promovem (grêmios de empresa, associações desportistas classistas, associação e 

clubes de funcionários) têm grande importância dentro de uma instituição. José 

Roberto Jerônimo (1996, p.11), afirma que: 

A sociedade – através de associações, entidades de classe e 

sindicatos – conforme o aumento da consciência de seus direitos, 

com o decorrer do tempo, acaba por criar mecanismos que a 

protegem. [...] 

 

A iniciativa do ser humano permite a criação de organizações com intuitos 

diversos, na maioria das vezes em benefício do homem. Salamon (1997, p.92) 

afirma que é um direito humano básico montar organizações do Terceiro Setor, 

direito realizado por meio da iniciativa individual e, também, pela capacidade e a 

obrigação de agir por autoridade própria. Esta mesma capacidade de se reunir para 

gerar benefício ao próximo, permite que organizações associem com o objetivo de 

promover benefícios a seus membros. 

De acordo com Vivaldo Mendes (2005), diretor presidente da Federação 

Paulista de Associações de Funcionários - FEPAF, em seu artigo publicado no site 

do Instituto FEPAF: 

Todas [essas instituições] são criadas à partir da união de ideias e de 

esforços de funcionários da mesma empresa, obedecendo as regras 

do Código Civil e da legislação vigente. Têm como princípio, os 

mesmos objetivos, tais como: promover a integração de seus 

associados, a interação entre a empresa e colaboradores, bem como 

entre as suas famílias e a empresa. A diferença, portanto, só existe 

na titulação das entidades. 

 Jerônimo (1996, p.11) define grêmio como “instituição através da qual a 

empresa pode, internamente e de maneira ordenada e mais adequada, proporcionar 

uma série de benefícios aos seus funcionários e, no final das contas, para si 

própria.” Vivaldo Mendes completa que os grêmios costumam ser formados por 

grupos específicos com determinada afinidade, que podem ser esportiva, cultural, 

social, recreativa, entre outras. 

As atividades que o grêmio promove, sejam elas individuais ou 

coletivas, proporcionam sempre uma integração entre as pessoas 
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que trabalham na organização, independente de suas funções, 

setores e escalões. Desenvolvendo em todos novas habilidades que 

tendem a dinamizar inclusive o aprendizado profissional. Seu 

estímulo à participação fortalece o espírito de trabalho em equipe, tão 

importante para a busca de melhores resultados. O Grêmio é um 

agente ativo do marketing interno. Porque, ao proporcionar 

integração, participação e acesso a cultura, lazer e atividades 

saudáveis, cria em todos uma imagem muito positiva. (JERONIMO, 

1996, p. 12)  

 

 Ao classificar uma associação desportiva classista ou ADC, Vivaldo Mendes 

(2005) diz que se trata de uma agremiação, sociedade ou clube que possui como 

finalidade principal a promoção de eventos esportivos para seus associados.  

 Szazi (2006, p.27) define associação como sendo uma pessoa jurídica, criada 

a partir da união de ideias e esforços de pessoas em torno de um propósito que não 

tenha finalidade lucrativa, e são mais adotadas nas entidades de servidores de 

empresas estatais ou mistas.  

 Ainda no mesmo artigo, Vivaldo Mendes (2005) registra que o Clube de 

Funcionários foi criado a partir da década de 60 para entidades representativas de 

bancários, e atualmente, está presente nas novas grandes empresas advindas da 

globalização. 

 Apesar de se diferirem pelo nome, todas essas entidades têm como objetivo 

desenvolver ferramentas para criar melhores condições para uma aproximação entre 

os funcionários e a organização, para criar uma consciência de conjunto coletivo 

além da inclusão da família neste segmento de público.  
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3. AS ORGANIZAÇÕES  

 

3.1 Grêmio Esportivo Mesquita 

 

3.1.1 Histórico 

 

 O Grêmio Esportivo Mesquita, designado pela sigla GEM, foi fundado em 29 

de junho de 1965, pela iniciativa dos funcionários Nelson Paula Gonzalez e Antônio 

Vicente da Graça, que notaram uma realidade comum: os funcionários passavam a 

maior parte do seu dia no ambiente de trabalho e deixavam de lado outras 

atividades.  

 A partir dessas constatações, sentiram a necessidade da criação de uma 

entidade que reunisse os colegas de trabalho e seus familiares em atividades 

esportivas e de lazer. 

 Na data de fundação do Grêmio, sua primeira gestão, que seria anual, se 

reuniu na sede administrativa da Mesquita Transportes: Nelson de Paula Vicente 

como presidente; Antônio Vicente da Graça como vice-presidente; Marcelo Tapia 

Sarti como tesoureiro; Luiz Luccas Castello Branco, secretário; Horácio Motta, diretor 

social; Oscar Cardoso Começanha, diretor esportivo; Zensei Kobasligawa, Jairo 

Vicente Leal e Asao Oshiro, membros do conselho fiscal; e Valdir Barros Pinto e 

Marilene Duarte da Silva como diretores do Departamento Feminino. O 

Departamento Feminino foi criado com o intuito de manter ativa a participação das 

mulheres nas decisões do GEM. 

 Após a apresentação e leitura do estatuto, foi eleita a primeira diretoria do 

Grêmio no local onde seria a primeira sede, na Praça Antônio Telles nº 15, 6º andar, 

em espaço cedido pela empresa, em Santos. 

 Faziam parte do Grêmio Mesquita funcionários das empresas: Mesquita S.A - 

Comissária e Importadora – Empreendimentos Comerciais Mesquita S.A, Mesimex 

S/A, Importação e Exportação Transportes Esteves Ltda, Estimulo S/A, Crédito 

Financiamento e Investimento – Cotisa, Colocadora de Títulos Santistas Ltda e 

Frutisa – Frutas Tropicais Industrializadas, todas as empresas compunham o Grupo 

Mesquita, todas extintas atualmente.  
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 O quadro associativo era dividido em cinco categorias de associados: Sócios 

Fundadores, para os presentes na reunião e participantes da fundação do GEM; 

Sócios Beneméritos, categoria criada para os donos do Grupo Mesquita, 

contribuintes de grandes quantias para o Grêmio; Sócios Efetivos, funcionários das 

empresas Mesquita; Sócios Contribuintes, pessoas sem vínculo empregatício com 

as empresas mencionadas, porém convidados por um Sócio Efetivo para participar 

do GEM com aprovação da diretoria. Também se enquadravam nesta última 

categoria os filhos homens com mais de 15 anos de idade, de qualquer classificação 

de sócio e, por último, o Sócio Correspondente, pessoas agremiadas de outra 

instituição, mas com vínculos esportivos ou sociais com o Grêmio. 

 Para sediar campeonatos internos, jogos amistosos e eventos sociais, o GEM 

inaugurou, no dia 28 de Novembro de 1965, uma barraca montada na praia do 

Gonzaga, tendo sido noticia no Jornal A Tribuna na edição de 1º de dezembro do 

mesmo ano.  

Próximo ao canal 5, na Praia do Embaré [...] Mesquita inaugurou, 
domingo ultimo sua barraca Social, local onde passará a desenvolver 
seus programas sociais-esportivos para reunião domingueira dos 
associados. A solenidade contou com a presença de diversos 
associados, suas famílias e pessoas convidadas. (PROXIMO, 1965, 
p.17) 

 

 Em julho de 1966, Antônio Vicente Graça, até então vice-presidente, tomou 

posse da Presidência da Instituição e permaneceu no cargo até outubro de 1969, 

quando Aldemar Adolfo dos Santos foi eleito o terceiro Presidente do GEM, com dois 

mandatos consecutivos. O quarto presidente da Instituição foi Mauricio Raposo de 

Barros, na gestão de 1971. 

 Em 1972, na gestão do recém-empossado Odílio Simões, em Assembleia 

Extraordinária, o associado Áureo de Jesus Pereira sugeriu que fosse solicitada 

junto ao Ministério da Fazenda a isenção de Imposto de Renda baseado no Art. 20 

da Constituição de 1967, vigente na época, que veta à União e demais instâncias a 

criação de imposto sobre instituições de caráter religioso, politico e de assistência 

social. Aprovada a sugestão, fez com que a instituição oficializasse sua situação 

com a criação do CNPJ 44.970.069/0001-13. No ano seguinte Odílio Simões foi 

reeleito. 

 Com cinco mandatos consecutivos, de 1974 a 1978, o sexto presidente do 

Grêmio foi José Pompeu Campos, junto com Attílio Máximo Júnior como secretário. 
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Sob sua liderança, em 1976, durante Assembleia Extraordinária decidiu-se que, em 

virtude da mudança de sede da empresa Mesquita S/A Transportes e Serviços, 

principal empresa do Grupo Mesquita, para a Avenida Marginal Anchieta nº 820, no 

bairro Alemoa, em Santos, o Grêmio também seria transferido para o local, 

mantendo proximidade com a maioria dos associados. Houve a doação de espaço 

físico dentro da empresa para funcionamento do Grêmio. 

 É do período de José Pompeu o primeiro registro sobre mensalidades. Consta 

em ata que no ano de 1977 houve o primeiro reajuste nas mensalidades, para o 

valor de Cr$ 20,00. 

 No ano de 1979, a gestão que assumia as atividades tinha como presidente 

Attílio Maximo Junior, secretário de todas as gestões do antigo presidente José 

Pompeu Campos. O sétimo presidente pediu demissão do cargo após três meses de 

mandato.  

 Em nova Assembleia Geral, no mês de novembro do mesmo ano, foi eleito 

José Deniz de Nascimento, que permaneceu no cargo de presidente por quatro 

gestões. A gestão seguinte foi liderada por Luiz França Mesquita, na época diretor 

de logística e sócio da Mesquita Transporte S/A. No ano seguinte, em 1984, Aristides 

Ribeiro Junior assumiu também o cargo de presidente por apenas um ano. 

 A gestão que iniciou seu trabalho em 1985 foi liderada pela presidente Heloisa 

Ratto Mesquita, que criou metas de administração do Grêmio. Abriu-se a 

possibilidade de aderência a um plano de saúde administrado, na época, pela 

seguradora do convênio médico e odontológico do Hospital Ana Costa - beneficio 

que não era oferecido pela empresa -, além de atividades de lazer e promoções 

culturais. Nesta mesma administração foi estimulada uma maior participação em 

campeonatos e melhor utilização da barraca de praia. Para suprir o valor a ser pago 

para o plano de saúde, houve novamente um reajuste na mensalidade para Cr$ 

2.300,00 e se estabeleceu, então, um reajuste anual baseado no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC, usado na época pelo Grupo Mesquita para aumento 

percentual de salário dos funcionários. 

 Heloisa entregou no ano seguinte a presidência para Ubirajara Rogério, que 

também permaneceu na diretoria por apenas um ano. 

 De 1987 até 1995 o Grêmio teve como décimo terceiro presidente Ricardo 

Teixeira Gomes, e logo no primeiro mandato houve a primeira mudança estatutária. 

A partir dessas alterações, faziam parte do quadro associativo funcionários das 
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empresas: Mesquita Transportes e Serviços S/A, Mesquita Containers e Chassis 

Ltda., Mesquita Agência Marítima Ltda., Mesquita Armazéns Gerais Ltda., Mesquita 

Transportes Internacionais Ltda., Empreendimentos Comerciais Mesquita S/A, 

Mesquita Factoring Fomento Comercial Ltda., Mesquita Amazônia S/A e Mesquita 

Construtora Ltda.  

 Nessa alteração também foi determinado o mandato bienal com início no mês 

de julho, além de alteração nas disposições gerais do estatuto. Apenas associados 

com mais de um ano de associativismo e com débitos quitados tinham direito a voto.      

 Em 1990, o Grêmio passou novamente por mudanças estatutárias, como a 

extinção das várias categorias de sócios. Apenas a categoria de Sócio Efetivo foi 

mantida, formada por funcionários das empresas citadas no estatuto e que 

contribuíam mensalmente com a Instituição. Além disso, houve a inclusão de mais 

três empresas no corpo associativo: L.F Participações Ltda., JRM Participações e 

Mesimex Importação e Exportação.  

 No ano de 1991, o Grêmio inaugurou uma cantina ao lado do antigo refeitório 

da Mesquita Soluções Logística.  Seu funcionamento era de segunda a sexta-feira, 

durante o horário do expediente administrativo. Como atrativo, eram vendidos 

lanches, sanduiches, guloseimas e bebidas não alcoólicas. O local não possuía 

estrutura para mesas e cadeiras e as vendas eram realizadas por meio de um 

balcão, por uma moça contratada sem registro em carteira pela instituição. Devido 

ao mau uso dos funcionários e problemas financeiros o local foi desativado no ano 

de 1996. 

 Durante a década de 1990, especificamente no período entre 1995 e 1999, o 

GEM passou por períodos de instabilidade financeira, devido à falta de organização 

e planejamento das atividades. De 1996 a 1999, o único benefício do Grêmio era o 

convênio com o plano de Saúde Ana Costa. 

 Depois de quase nove anos na presidência do Grêmio, Ricardo Teixeira 

passou seu cargo para Waldir Alonso Pedro, em 1997, com o balanço financeiro 

negativado. Waldir Alonso, por sua vez, permaneceu na presidência por três 

gestões, até 2003. Na data de posse da gestão 2001/2003, consta em ata a 

proposta de reformulação do Grêmio, que passou por mudanças em sua estrutura 

organizacional. Sua situação financeira foi estabilizada e, devido a uma melhor 

administração dos recursos da instituição, foi possível investir na barraca de praia, 

que estava sem uso. Foram adquiridos materiais esportivos e de lazer para 
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incentivar a participação dos associados nos eventos que envolviam o local e, com 

tais modificações, foi possível organizar festas e eventos temáticos para os 

associados e familiares.  

 Com o final do mandato de Waldir Alonso, em julho 2003, Antônio Carlos 

Capelinha, membro da diretoria do Grêmio desde 1997, assumiu a presidência e 

permaneceu por duas gestões.  

 Em assembleia extraordinária, no ano de 2006, foi decretado a extinção dos 

cargos de Diretores do Departamento Feminino, que eram exercidos por duas 

pessoas. No passado, os cargos foram criados para garantir o espaço da mulher nas 

decisões tomadas.  

 Apenas em 2007, durante a gestão da presidente Marisa Fernandes de 

Almeida, sentiu-se a necessidade de profissionalização das atividades, até então 

realizadas apenas pelo corpo da diretoria. Até então, eram realizados apenas 

eventos esportivos, como participação na Copa dos Rodoviários, tradicional evento 

esportivo que integra funcionários do ramo logístico e de transporte, no Estado de 

São Paulo, além de campeonatos internos e a tradicional festa julina, realizada 

desde a década de 80.  

 Contratou-se então a primeira e única funcionária da instituição, com vínculo 

empregatício por CLT. Com isso, foi criado uma “Plataforma Esportiva” com a 

principal atividade voltada para Pedestrianismo, além de apoiar os associados nos 

demais modalidades de interesse, a elaboração de dois campeonatos internos, o 

Futebol Solidário e a Copa de Vôlei e Futevôlei realizadas na Barraca de Praia. 

Mensalmente eram organizados eventos voltados para esportes. Formou-se uma 

equipe de corrida subsidiada, com treinamentos e inscrições gratuitas em provas da 

Baixada Santista e Grande São Paulo, além dos tradicionais eventos sociais na 

barraca de praia e a festa julina. 

 No mesmo ano, a então Mesquita S/A Transporte e Serviço, principal empresa 

do Grupo Mesquita, foi adquirida pela Santos Brasil Participações, organização 

privada do segmento de infraestrutura portuária e logística. 

 Por ser o Grêmio uma instituição sem fins lucrativos e não pertencente a 

nenhuma das empresas, ficou decidido de comum acordo que o GEM continuaria 

com suas atividades em prol dos funcionários da futura Santos Brasil Logística. 

Apenas os funcionários contratados pela Nova Logística S/A, razão social da Santos 
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Brasil Logística, teriam a possibilidade de manter vínculo associativo com o Grêmio 

Esportivo Mesquita. 

 No ano seguinte, o Grêmio conquistou a doação mensal da Santos Brasil 

Logística no mesmo valor total da mensalidade dos associados, em troca de uma 

carta de doação do GEM para a empresa que favorecia abatimentos no Imposto de 

Renda.  

 Em 2009, o recém-empossado presidente do Grêmio, Vangival Oliveira do 

Carmo, em parceria com o setor de Meio Ambiente da Santos Brasil Logística, 

começou uma campanha de coleta de resíduos com reciclabilidade e com descarte 

lucrativo, onde todo lucro gerado nas unidades da Logística é repassado para o 

Grêmio com a mesma da carta de doação referente à mensalidade dos associados.  

 A Santos Brasil Participações, no ano de 2011, lançou seu projeto “Santos 

Brasil em Movimento”, que consiste em uma plataforma esportiva também 

direcionada para Pedestrianismo e com diversos eventos voltados para os atletas 

amadores de todas as empresas do Grupo. Por ser financeiramente vinculado a uma 

das empresas do grupo, o Grêmio desde então não realiza mais atividades 

esportivas e atualmente organiza eventos de caráter social e recreativo para seu 

quadro de associados. 
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3.1.2 Briefing 

 

 O Grêmio Mesquita é uma instituição sem fins lucrativos, vinculada à empresa 

Santos Brasil Logística, que possui o CNPJ: 44.970.069/0001-13 e razão social 

Grêmio Esportivo Mesquita, localizado à Avenida Marginal Anchieta, nº 820, no 

bairro da Alemoa, em Santos. Situa-se na sede da empresa à qual é ligado e foi 

idealizado e criado pelos funcionários da empresa Mesquita Soluções Logísticas, 

adquirida em novembro de 2007 pela Santos Brasil Participações, passando a ser 

denominada como Santos Brasil Logística.  

 O Grupo Santos Brasil é um prestador de serviços portuários, comércio 

exterior e logística que opera três terminais de containers denominados TECON, 

distribuídos pelo Brasil nas cidades de Imbituba, no Estado de Santa Catarina, Vila 

do Conde, no Estado do Pará, e Guarujá, em São Paulo. Existem ainda dois Centros 

de Logísticas Integrados Alfandegados (CLIA’ s) localizados nas cidades de Santos e 

Guarujá, dois Centros de Distribuição em São Bernardo do Campo e São Paulo e 

um Terminal de Veículos no Porto de Santos.  

 Sua diretoria é composta por um presidente, vice, três diretores sociais e 

esportivos, um secretário, tesoureiro e até três membros que compõem o conselho 

fiscal, eleitos para mandatos bienais, sem restrição do número de reeleições. Todos 

os cargos são ocupados por funcionários da Santos Brasil Logística, apenas o cargo 

de secretário sendo exercido por uma funcionaria do próprio Grêmio, sem vínculo 

com a Santos Brasil. Todas as decisões em âmbito institucional são tomadas pelo 

presidente, vice e o tesoureiro. As demais decisões administrativas são tratadas 

entre a funcionária e o presidente do Grêmio 

 O Grêmio Mesquita agrega apenas os funcionários contratados pela Santos 

Brasil Logística, trabalhadores dos CLIA’ s e dos Centros de Distribuição, o que 

perfaz um total de 1.186 funcionários. Os demais funcionários contratados pelo 

Grupo, trabalhadores das unidades dos Terminais de containers e do terminal de 

Veículos, no total de 2.437 funcionários, não são associados à instituição. 

 No que se refere à infraestrutura, o Grêmio possui uma sala, com dois 

computadores e dois armários, para arquivo de documentos e demais materiais 

administrativos, além de um deposito no prédio da Empresa que utiliza para guarda 

de materiais esportivos e de eventos.  
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 A instituição possui uma funcionária contratada, uma estagiária e um 

trabalhador autônomo. As trabalhadoras são responsáveis por todas as tarefas 

administrativas e financeiras, além da organização e realização de eventos, e atuam 

com o suporte do setor de Recursos Humanos da Santos Brasil Logística.  

 Por sua vez, o autônomo é contratado para realizar montagem e 

desmontagem da barraca de praia que foi inaugurada no primeiro ano de fundação e 

funciona aos finais de semana das 8 às 18 horas, disponibilizando para os 

associados materiais esportivos, mesas e cadeiras e música mecânica.  

 O autônomo recebe mensalmente R$ 400,00 pela montagem e 

desmontagem, além do direito de exploração do bar da barraca de praia, prática 

realizada pelos demais proprietários das barracas vizinhas. O Grêmio utilizava o 

local como sede de eventos esportivos como o Campeonato de Vôlei e Futevôlei, e 

para Recepção dos atletas associados nas provas de Pedestrianismo de Santos. 

Além disso, também utilizava a barraca para eventos sociais, como réveillon, 

festividades de carnaval e Festa da Tainha, luaus e rodas de samba. Atualmente, 

apenas o réveillon e o carnaval são realizados neste espaço. 

 As atividades do GEM podem ser divididas em realização de eventos 

mensais, pré-estabelecidos no final de cada ano juntamente com o orçamento anual. 

Ainda, podem ser divididas por unidades, com características de serem gratuitas ou 

com desconto. 

 Os gratuitos podem ser listados como os happy hours e as Noites da Pizza 

que são segmentados por unidades. A festa julina, evento tradicional que em 2013, 

terá sua 16ª edição, é realizada na cidade de Santos e conta com a presença de 

associados de todas as cidades, transportados a Santos por conta do Grêmio.  

 As viagens de um final de semana para hotéis fazenda, passeios educativos, 

culturais e de entretenimento, como parques de diversão, museus, zoológico, 

parques e trilhas ecológicas, enquadram-se como os eventos subsidiados pelo 

Grêmio, isto é, com desconto para aqueles que deles participarem.  

 O Grêmio Mesquita possui missão e valores definidos. Sua missão é 

promover a integração dos funcionários por meio de atividades sociais, esportivas, 

culturais e de lazer, contribuindo assim para a melhoria do clima organizacional, com 

prioridade no atendimento aos associados. Tem como valores estabelecidos a ética, 

transparência e respeito. 
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 A Comunicação do Grêmio com seus os associados acontece por meio de 

ferramentas de comunicação dirigida, desenvolvidas pela Santos Brasil Logística, e 

se faz com a utilização do mural de avisos, e-mail e Tv da empresa. O Grêmio, antes 

da corporatização do site da Santos Brasil, possuía um espaço na intranet, que 

continha um breve resumo sobre a instituição e horários de funcionamento da 

Barraca de Praia. Para manter o contato entre as unidades da empresa, o Grêmio 

dispõe da colaboração de funcionários que são intitulados Representantes, 

sugeridos pelo gerente de cada unidade. Tais colaboradores auxiliam, 

voluntariamente, na venda de convites dos eventos e inscrições nas demais 

atividades, além de encaminharem dúvidas, críticas e sugestões dos demais 

associados da unidade. Os meios utilizados pela diretoria executiva do Grêmio e 

representantes são as reuniões, de acordo com as necessidades, além de 

teleconferências e e-mail. A empresa também trabalha com malotes internos, o que 

facilita o tráfego de informações e envios de documentos e arquivos. 

 O Grêmio Esportivo Mesquita possui uma parceria com o setor de Meio 

Ambiente e Serviço Social da Santos Brasil Logística e desenvolve um projeto de 

Responsabilidade Social e Ambiental.  

 Em parceria com a área de Meio Ambiente, o Grêmio participa dos processos 

relacionados a coleta e reciclagem de materiais reutilizáveis dentro da empresa, 

como venda de papelão, ferro, cobre, plástico, óleo queimado e tambores. Todo 

valor arrecadado com a comercialização desses materiais é revertida para o Grêmio, 

em beneficio de seus associados.  

 Em conjunto com o Setor de Serviço Social, o Grêmio Esportivo desenvolve 

um programa de arrecadação e distribuição de alimentos doados pelos associados, 

no sentido de coparticipação dos eventos gratuitos. Esses alimentos são 

catalogados e divididos em cestas básicas que, por sua vez, são encaminhados para 

os funcionários, associados ou não, que foram diagnosticados como Grupo de 

Necessidade pelo Setor de Serviço Social. Fazem parte desses grupos: 

Funcionários afastados, arrimo de família e/ou em estágio de Pré-perícia médica e 

casos específicos de necessidade. 

 A instituição possui 1051 associados, dos quais 95% são trabalhadores 

ativos, que contribuem com mensalidade no valor de R$ 4,06 para os funcionários 

lotados na Baixada Santista e R$ 4,16 para as demais, com desconto direto na folha 

de pagamento. Isso concede o direito de participar das atividades organizadas pelo 
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GEM. Apenas 5% estão afastados da empresa, seja por doença ou acidente de 

trabalho, e não têm direito a participar dos eventos. O aumento da mensalidade é 

condicionado ao dissídio anual dos funcionários. No mês de março, mês referencia 

para os dados apresentados, o Grêmio arrecadou, com a mensalidade dos 

associados, o valor de R$ 4.084,24. 

 Cerca de 28% desses associados são das unidades de São Bernardo do 

Campo e Jaguaré, na Grande São Paulo, e 72% trabalham na Baixada Santista, nas 

unidades de Santos e Guarujá. Os números variam e dependem dos índices de 

contratação e demissão, além dos índices de afastamento da Santos Brasil 

Logística.  

 Além da receita arrecadada pela mensalidade, o Grêmio recebe também 

doações da Santos Brasil Logística. A empresa doa mensalmente para a instituição o 

mesmo valor coletado com as mensalidades, além do Projeto de Reciclagem em 

parceria com o setor de Meio Ambiente da Santos Brasil. Esse projeto gera em 

média R$ 7.000,00 por mês, para a instituição. No ano de 2012, foram doados para 

o Grêmio cerca de R$ 85.000,00 apenas com resíduos, através de reciclabilidade 

lucrativa. Em 2011, pouparam-se verbas para criação de um investimento para a 

instituição, com valores de março daquele ano em torno de R$ 30.000,00.  

 O Grêmio possui uma verba mensal cerca de R$ 12.000,00 e este valor é 

suficiente para cobrir a folha de pagamento da funcionária, da estagiária e do 

autônomo, além da locação do depósito da barraca de praia, locação de campos de 

futebol society para os funcionários do Transporte de Santos e do CLIA Guarujá, 

insumos para abastecimento da maquina de café do CLIA Santos e custeio das 

atividades mensais.  

 Não há custos em relação ao aluguel ou prestação de imóveis, contabilidade, 

folha de pagamento, advogados e material de escritório, dado que os recursos são 

cedidos pela empresa. Existe uma verba de patrocínio e espaço de divulgação 

solicitada apenas para custear parte dos gastos da Festa Julina.  
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3.1.2.1 Análise SWOT 

 

 Após análise por meio de observação, entrevistas e coleta de dados, foi 

possível elencar as fraquezas, forças e oportunidades da instituição.  

 Ao se verificar as fraquezas, pode-se identificar primeiramente o fato de que 

no ano de 2011, após dois anos da compra da empresa, foi estabelecida uma nova 

marca Santos Brasil Logística, que substituiu o padrão do Grupo que, até então, 

utilizava a identidade visual da Mesquita Soluções Logísticas. Com tal mudança, o 

Grêmio ficou com uma identidade diferente em relação à nova realidade dos 

funcionários e da empresa, por permanecer com a razão social Grêmio Esportivo 

Mesquita e o logotipo com o nome da antiga empresa. Para solucionar isso, foi 

alterado o nome “Mesquita” para “Grêmio Esportivo”, com o propósito de não haver 

relação à já extinta Mesquita Soluções Logísticas. 

 Porém, devido ao fato de, no mesmo ano, o setor de Comunicação da 

empresa ter lançado uma plataforma esportiva que desenvolve atividades similares 

às antes realizadas pelo GEM e eventos antes organizados pelo Grêmio, como a 

Copa de Vôlei e Futevôlei e o Campeonato de futebol solidário, o Grêmio ficou 

limitado na realização de atividades. Tais mudanças enfraqueceram o 

relacionamento com o associado, que perdeu a referência dos responsáveis pelas 

atividades esportivas e também quanto às atividades desenvolvidas pelo Grêmio. 

  

Fonte: Grêmio Esportivo Mesquita 

 

  A instituição não possui ferramentas de comunicação próprias e não está 

presente nas redes sociais. Todo anúncio ou informativo publicado nos veículos de 

comunicação da empresa devem, primeiro, passar necessariamente pela aprovação 

Figura 1 Logotipo Antigo Figura 2 Logotipo Atual 
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do setor de Comunicação da Santos Brasil, para que esteja de acordo com as 

politicas da empresa. Anúncios referentes a bebidas alcoólicas são proibidos pela 

Santos Brasil, o que torna a comunicação limitada e prejudica o relacionamento com 

os públicos devido a falta de informações. 

 O relacionamento do Grêmio com a empresa Santos Brasil é limitado à 

Santos Brasil Logística, para a qual desenvolve seu trabalho. Por sua vez, a alta 

gerência, o setor de Comunicação Coorporativa e a maior parte das chefias setoriais 

estão localizados no TECON Guarujá e no escritório executivo em São Paulo. 

 Todavia, pela falta de conhecimento desses públicos sobre a importância e 

participação do Grêmio no dia a dia dos associados da Logística, e devido também 

ao fato de a Santos Brasil Logística ser uma nova e pequena parcela em 

comparação com à outra empresa do grupo, a credibilidade antes conquistada junto 

à chefia da Mesquita não significa mais estabilidade e parceria. Desde a compra da 

Logística, o Grêmio tem perdido visibilidade e prestígio com a nova gerência e chefia 

advindas do TECON Guarujá.  

 Os associados das unidades da Grande São Paulo e do Guarujá têm pouco 

vínculo com a instituição, devido à distancia e falta de estrutura para atender as 

quatro unidades. Em contrapartida, existem diferenciais e forças que ajudam e 

facilitam os processos realizados pelo Grêmio dentro da empresa. 

 Por estar inserido no ambiente de trabalho dos associados, o Grêmio possui 

uma relação agradável com os funcionários da Logística, ainda que os trabalhadores 

das outras unidades, exceto a de Santos, tenham pouco contato com ele e, 

consequentemente, pouca proximidade com a organização. O Grêmio foi transferido 

para a Nova Logística S/A por solicitação da gerência e diretoria executiva da antiga 

empresa, que ocupam tais cargos atualmente na Santos Brasil Logística e 

participam direta e indiretamente das ações do Grêmio. 

 O relacionamento do Grêmio com a gerência da Logística é forte e tem 

credibilidade. Os líderes e coordenadores de diversos setores e níveis hierárquicos, 

principalmente os setores com que o Grêmio tem projetos ou ações vinculados (Meio 

Ambiente, Recursos Humanos e Serviço Social), prestigiam e apoiam as ações e 

atividades da instituição. 
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 O atual presidente da instituição é coordenador de operações, funcionário há 

mais de 20 anos e participa de importantes decisões dentro da organização, 

exercendo com isso grande influência em diversos níveis hierárquicos. 

 Por sua vez, a peça chave para o funcionamento do Grêmio é a distribuição 

de cartas de doações, que beneficiam tanto doador como recebedor, pois com tal 

ferramenta é possível gerar abatimento em impostos. O grêmio se utiliza desse 

recurso para captação de verba com a empresa e também parceiros das duas 

instituições, como patrocínio de eventos. Troca-se a carta e espaços de divulgação 

pelo valor solicitado.  

 A situação atual da instituição faz com que surjam questionamentos quanto à 

permanência de parceria com a Santos Brasil, que ameaça a existência e 

produtividade do Grêmio. Há, também, falta de interesse por parte da empresa e dos 

associados, com relação às atividades e eventos gremistas, bem como desinteresse 

por parte dos representantes e da Diretoria em participar das decisões da instituição. 

 Contudo, após um ano de quebra da identidade, há a oportunidade de 

explorar eventos e atividades que proporcionem aos associados momentos de 

cultura e lazer, principalmente com ações não desenvolvidas pela Santos Brasil, e 

investir esforços para mostrar à alta gerência do Grupo os benefícios proporcionados 

por uma entidade sem fins lucrativos, voltada ao bem estar interno, preocupada com 

a excelência das ações e parceira da empresa. 
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3.1.2.2 Organograma 

 

 

Figura 3 - Organograma 

Fonte: Próprios autores 
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3.2 Santos Brasil 

 

A Santos Brasil, fundada em 1981, é uma empresa de capital aberto, sediada 

em São Paulo. Possui três Terminais de Operação de Contêineres, conhecidos como 

Tecon, localizados nas cidades de Guarujá, litoral de São Paulo, Imbituba, em Santa 

Catarina e Barcarena, no Pará. 

De acordo com o website oficial da organização, o Tecon Santos, situado em 

Guarujá, é o segundo maior terminal da categoria do Hemisfério Sul, menor apenas 

que o de Durban, cidade sul-africana, além de ser o mais eficiente terminal de 

contêineres do Brasil. O Tecon Imbituba, localizado no litoral do estado de Santa 

Catarina, na cidade Imbituba, está em um dos mais importantes pólos industriais e 

portuários da região sul brasileira. Situado a 96 km do centro industrial e comercial 

belenense, o Tecon Vila do Conde, em Barcarena, no Complexo Industrial e 

Portuário de Vila do Conde, é pioneiro na operação de iniciativa privada de terminais 

portuários de uso público.  

A companhia também conta com unidades de logística portuária integrada, ou 

seja, desenvolve soluções que compreendem planejamento estratégico da 

obtenção, armazenamento, transferência e entrega de produtos, além da redução de 

custos e do aprimoramento das atividades, em São Paulo, São Bernardo do Campo, 

Guarujá e Santos, além de um terminal de exportação de veículos no porto santista. 

A Santos Brasil tem como missão oferecer serviços de infraestrutura portuária 

e de logística integrada com rapidez, qualidade e segurança, que respeitem o 

indivíduo e o meio ambiente e contribuam para o desenvolvimento socioeconômico 

do país, enquanto sua visão é ser a melhor empresa de infraestrutura portuária e de 

serviços de logística integrada nos mercados em que atua.  

Seus valores são baseados em: ética e transparência; respeito à diversidade; 

responsabilidade ambiental e social; trabalho em equipe; rapidez e precisão; 

melhoria contínua.  

A empresa possui 3.600 funcionários e realiza serviços de logística integrada 

para segmentos da indústria alimentícia, farmacêutica, química, de autopeças, 

eletroeletrônicos e bens de consumo. 

A empresa Santos Brasil também desenvolve ações internas e externas de 

capacitação de funcionários, preservação ambiental, promoção da cidadania e 
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cultura, além da educação profissional para jovens das comunidades em que atua, 

por meio do Projeto Escola Santos Brasil Formare. Influencia, assim, o crescimento 

sustentável destes locais, além de já ter investido cerca de 3 bilhões de reais em 

tecnologia, modernização da infraestrutura dos portos onde possui terminais e 

qualificação de mão de obra.  
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4. PROJETO DE PESQUISA 

 

4.1 Problema 

O Grêmio Esportivo Mesquita não apresenta relacionamento e comunicação 

efetiva com seus públicos de interesse. 

 

4.2 Hipóteses 

O Grêmio, que está mais ativamente presente na unidade de Santos, onde se 

localiza sua sede, causa insatisfação nos associados das demais unidades da 

Santos Brasil Logística.  

Por não ser corporativo e não atingir todos os funcionários do Grupo Santos 

Brasil, o Grêmio não possui relacionamento desejável com a diretoria da 

organização.  

O Grêmio não conhece efetivamente seu público, o que faz com que suas 

atividades, que estão defasadas, não alcancem devidamente os anseios dos 

associados.  

 

4.3 Objetivo 

Este estudo tem como objetivo categorizar o perfil dos associados, com base 

em uma pesquisa documental, a fim de compreender seu público e analisar suas 

características, além de realizar pesquisa qualitativa com gestores e um funcionário 

do setor de Comunicação Corporativa, para captar sugestões que fortaleçam a 

imagem do Grêmio com este público influente nas decisões institucionais da Santos 

Brasil. Por fim, realizaremos uma pesquisa quantitativa com os funcionários da 

Santos Brasil Logística para elaboração de um novo calendário de eventos.  

 

4.4 Justificativa 

A pesquisa documental analisará, junto ao setor de Recursos Humanos da 

Santos Brasil, dados do perfil dos associados, a fim de identificar e classificar o 



68 

 

grupo já existente, para que a credibilidade e prestígio já existente com esse grupo 

não se perca quando houver a incorporação dos funcionários das demais unidades 

operacionais. 

A pesquisa qualitativa será desenvolvida para identificar as forças e fraquezas 

do Grêmio perante a opinião do público especializado, a fim de captar sugestões que 

fortaleçam sua marca e aproximação com os setores da Santos Brasil e enraizar o 

relacionamento corporativo com todas as hierarquias da instituição.  

A pesquisa quantitativa buscará identificar as preferências e os anseios dos 

funcionários da Santos Brasil Logística, com a finalidade de promover o melhor uso 

dos recursos do Grêmio para elaboração de atividades, que beneficiem e agreguem 

valor, conhecimento e qualidade de vida aos funcionários e sua família, e que 

respeite particularidades de cada região. Com o resultado e análise das pesquisas, 

será criado um plano de comunicação estratégico. 

 

4.5 Estratégia 

Será realizada a análise da coleta de dados cadastrais dos funcionários, 

referentes à quantidade em cada empresa, Logística e Tecon. Após estratificação da 

quantidade de funcionários da Logística, haverá a identificação entre associados e 

não associados, e separação apenas dos sócios categorizando-os por unidades 

operacionais de negócio, idade, sexo e quantidade de dependentes, que 

correlacionará com o cronograma atual de eventos, divididos em pagos e gratuitos, e 

com a relação custo-pessoa por atividade desenvolvida, a fim de traçar o perfil do 

associado e suas preferências com base no cronograma atualmente utilizado. 

Para desenvolver a pesquisa qualitativa será aplicado um questionário aberto, 

com cinco perguntas referentes ao conhecimento dos entrevistados sobre o Grêmio, 

interesse na expansão de suas atividades para todo o grupo e análise de suas 

forças e fraquezas.  

Por meio da aplicação de questionário fechado, com perguntas referentes à 

programação dos eventos e promoções, identificaremos as preferências de 

atividades e canais de comunicação digital mais utilizados pelos associados. 
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 4.6  Pesquisa Documental 

A empresa Santos Brasil possui um total de 3.533 funcionários nas unidades 

operacionais do Estado de São Paulo, separados nas cidades de Santos, Guarujá, 

São Bernardo do Campo e São Paulo. Desse total, 2.347 são contratados pelo 

Tecon e 1.186 são funcionários da Santos Brasil Logística. 

 

 

 

 

No que se refere à quantidade de associados em relação ao total de 

funcionários da Logística, analisa-se que 89% dos funcionários estão cadastrados 

como associados, como representação abaixo. 

 

 

Gráfico 2 - Funcionários Santos Brasil Logística 

Gráfico 1 - Funcionários Santos Brasil 
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O Grêmio Esportivo Mesquita e a Matriz da Santos Brasil Logística estão 

localizados na cidade de Santos, onde empregam-se a maior parte dos seus 

associados. O grêmio possui um total de 1051 associados, nas quatro unidades 

operacionais do estado. Abaixo, podemos notar a quantidade de funcionários da 

Santos Brasil Logística, bem como a quantidade de associados que o GEM tem em 

cada unidade operacional. 

 
Gráfico 3 - Associados divididos por unidades operacionais 

 

Os associados do GEM possuem idades que variam dos 17 aos 74 anos, com 

maior concentração de pessoas entre 26 a 35 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 - Associados divididos por idade 
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Dos 1051 funcionários que fazem parte do Grêmio, pode-se constatar que a 

maioria é do sexo masculino, 88%, devido ao fato da empresa atuar no segmento de 

transporte e armazenagem alfandegária, como apresenta o quadro abaixo: 

 

 
Gráfico 5 – Associados categorizados por sexo 

 

Por ser o Grêmio uma instituição vinculada à Santos Brasil, todos os 

dependentes são registrados na folha de pagamento do associado. Do total de 

sócios, foram categorizados por possuírem, ou não, dependentes cadastrados no 

Departamento de Pessoal. São 33% sem dependentes e 67% possuem ao menos 

um dependente, seja ele cônjuge ou filho.  

 

 
Gráfico 6 - Associados por quantidade de dependentes 

 

O GEM realiza 13 eventos que são distribuídos ao longo do ano. Entre eles 

estão festas, promoções, viagens e passeios. A seguir, pode-se notar o gráfico 

referente aos eventos e festividades desenvolvidas mês a mês atualmente pelo 

grêmio, bem como a quantidade de convidados que comparecem: 
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Gráfico 7 - Eventos anuais 
 

 

Dos 13 eventos anuais, nove são pagos e cinco são inteiramente gratuitos. 

Dentre os eventos pagos estão, os passeios a parques de diversões e passeios 

culturais, viagens a hotéis fazenda, festas julinas, da tainha, de réveillon e dos 

motoristas e, o torneio de sinuca, todos com valores subsidiados, para que seja 

viável a participação dos associados. Os eventos gratuitos são a festa de pré-

carnaval, Noites da Pizza e happy hours (divididos por unidade operacional) e as 

promoções de páscoa e de natal, que possuem aderência de 100% por serem 

distribuição de brindes para todos os associados do grêmio. 

A tabela a seguir, demonstra a relação custo/pessoa para cada evento que o 

Grêmio desenvolve, bem como a quantidade recebida dos eventos pagos e o custo 

que o próprio GEM tem com cada um deles. 
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Relação Custo/ Pessoa - por evento (base 2012/2013) 

Evento Público Custo GEM Coparticipação Valor p/ pessoa 

Parque de Diversão 29 R$ 2.820,00 R$ 1.910,00 R$ 31,38 

Pré Carnaval 30 R$ 1.000,00  .  R$ 33,33 

Promoção de Páscoa 40 R$ 1.290,00  .  R$ 32,25 

Final de semana  

Hotel Fazenda 

155 R$ 40.000,00 R$ 25.600,00 R$ 92,90 

Festa Julina (all incluse) 630 R$ 34.600,00 R$ 16.600,00 R$ 28,57 

Happy Hour - Gja 55 R$ 535,00  .  R$ 9,73 

Happy Hour – SBC 80 R$ 2.190,00  .  R$ 27,38 

Happy Hour - Jag. 55 R$ 2.200,00  .  R$ 40,00 

Torneio Sinuca  40 R$ 1.500,00 R$ 400,00 R$ 27,50 

Festa Tainha  130 R$ 5.500,00 R$ 1.280,00 R$ 32,46 

Noite da Pizza – Stos 140 R$ 3.000,00  .  R$ 21,43 

Noite da Pizza SBC 130 R$ 2.700,00  .  R$ 20,77 

Noite da Pizza - Gja 66 R$ 990,00  .  R$ 15,00 

Noites da Pizza - jag. 70 R$ 1.500,00  .  R$ 21,43 

Festa dos Motoristas  

(all incluse) 

200 R$ 8.200,00  R$ 41,00 

Passeio Cultural 96 R$ 2.680,00  .  R$ 27,92 

Promoção de Natal  1051 R$ 1.000,00  .  R$ 1,05 

Reveillon 200 R$ 9.000,00 R$ 5.000,00 R$ 20,00 

 

Tabela 1 – Tabela de Relação Custo/Pessoa – por evento 
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Os principais eventos em relação à quantidade de público, e os que possuem 

mais aderência de associados, são os eventos familiares, onde o funcionário 

associado pode levar sua família para sentir o clima de seu ambiente de trabalho e 

para gerar uma maior interação e aproximação com a empresa. São estes eventos: 

Festa Julina, Festa de Réveillon, Festa dos Motoristas e as Noites da Pizza. 

Percebe-se que o fator evento pago versus evento gratuito não possui correlação 

negativa, ou seja, não há sinais de que um seja prioritário com relação ao outro.  

Dessa forma, conclui-se que o GEM deve se focar na criação de mais eventos em 

que seja possível englobar a família de seus associados.  

 

4.7 Pesquisa Qualitativa 

 

4.7.1 Perguntas: 

 Você conhece o Grêmio Esportivo Mesquita? 

 Você acha interessante que o GEM se expanda para agregar todos os 

funcionários da Santos Brasil? 

 Quais deficiências você acredita que o Grêmio possui? 

 Que sugestões você daria para que o Grêmio se fortalecesse? 

 Como estimular a comunicação entre o Grêmio e os departamentos da Santos 

Brasil? 

 Propostas de logotipos para apresentação e aprovação da gerência.  

 

4.7.2 Relatório 

Foi realizada uma pesquisa qualitativa com 11 entrevistados, entre gerentes 

das unidades operacionais da Santos Brasil Logística e dos setores de Compras, 

Comercial, Controle Aduaneiro, Meio Ambiente e Qualidade e com uma funcionária 

do setor de Comunicação Corporativa da Santos Brasil. A pesquisa serviu para 

analisar a opinião desses líderes sobre os pontos fracos e fortes do Grêmio 

Esportivo Mesquita, além de suas sugestões para que o GEM se fortaleça e se 
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aproxime desse público, estreitando efetivamente os laços de relacionamento com 

os diversos setores do Grupo Santos Brasil. Todos os entrevistados direcionaram 

suas respostas para as deficiências e sugestões com base no conhecimento e 

vivência do Grêmio e, mesmo com a diversidade de saberes, o foco foi direcionado 

para uma melhor atenção para com os associados, fidelização dos representantes e 

aproximação da Santos Brasil para futura incorporação.  

A primeira pergunta foi sobre o conhecimento dos entrevistados acerca da 

existência da instituição e é possível concluir, com 100% de respostas positivas, que 

todos conhecem o Grêmio. Com os mesmos 100% de aprovação, os participantes 

acreditam na proposta de expansão do GEM para o Grupo Santos Brasil, como 

questionado na pergunta de número dois. Apesar da declaração de apoio à 

expansão, alguns problemas de gestão administrativa e de comunicação integrada 

foram apontados e devem ser mensurados antes da efetiva união. 

O fato de a sede estar localizada na cidade de Santos causa um 

distanciamento das demais unidades. Para a elaboração do cronograma anual dos 

eventos e atividades, segmentadas para cada unidade e região de São Paulo, não 

há uma comunicação efetiva com os gerentes, representantes e funcionários das 

demais cidades, como apontado nas respostas dos gerentes das unidades 

operacionais de Guarujá, São Bernardo do Campo e São Paulo, referentes às suas 

respostas sobre deficiências encontradas na organização. 

O cronograma anual apareceu como deficiência, na opinião dos gestores, 

sobretudo porque não é atualizado com o passar dos anos e, por conta disso, sua 

aderência diminui. Um dos gerentes das unidades operacionais criticou a falta de 

sincronia com o setor de Comunicação Corporativa, responsável pelos canais de 

comunicação da Santos Brasil e único meio de comunicação do Grêmio com os 

associados, o que causa falta de conhecimento dos eventos por parte dos 

associados e, com isso, pouca aderência. Um gerente do Tecon destacou em sua 

resposta a má utilização da Barraca de Praia, que é usada apenas nos eventos de 

réveillon e pré-carnaval. Diz ainda que, por mais que ela esteja disponível aos finais 

de semana, não há interesse por parte dos associados e familiares, atualmente 

sendo utilizada mais pela plataforma de esporte da empresa, como ponto de 

encontro nas provas de pedestrianismo e nos treinos da equipe, além do 

campeonato de vôlei realizado pela Santos Brasil. Por último, analisou-se a 

insatisfação por parte dos três gerentes do Tecon referente à não corporatização do 
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Grêmio e o anseio dos demais funcionários do Grupo Santos Brasil sobre os 

benefícios da incorporação da instituição em todas as unidades. 

Na quarta pergunta, sobre sugestões para o fortalecimento do GEM, foi 

notado em quatro das onze respostas que há a necessidade de realizar uma 

pesquisa anual para melhorar a elaboração dos eventos do cronograma, junto aos 

públicos de interesse, para criar maior aproximação com os associados e entender 

efetivamente seus anseios sobre a instituição e seus eventos, que atenda as 

necessidades de cada público e respeitando as particularidades de cada cidade e 

região. Nas sugestões relacionadas às atividades, sente-se a necessidade de 

captação de novos recursos, a fim de expandir o ramo de atuação do Grêmio, para 

conseguir criar mais eventos gratuitos e expandir o ramo de atuação da instituição 

para ir além da elaboração de eventos e passeios, bem como explorar a 

possibilidade de criação de um espaço próprio do GEM para atendimento dos 

associados e familiares, como sugerido por um dos entrevistados. Ademais, 

apontou-se a possibilidade de abertura de parceria e convênios de benefícios com 

estabelecimentos gastronômicos, culturais e de lazer, que agreguem mais valores e 

conhecimento na vida dos associados. 

As sugestões dos gestores da Santos Brasil no que se refere à expansão das 

atividades do GEM para todas as unidades da empresa, proposto por três 

entrevistados, sugere inicialmente a revisão da marca do Grêmio e sua adaptação à 

realidade da empresa, bem como a criação de um projeto de comunicação integrado 

com todas as unidades e o setor de Comunicação, conectando todas as unidades 

sem distinção de Logística e Tecon, que envolva a diretoria e gerência executiva da 

empresa com o propósito de conquistar credibilidade e confiança em todas as 

hierarquias da Santos Brasil.  

Na pergunta sobre como estimular a relação e comunicação do Grêmio com 

os setores da Santos Brasil, destaca-se a necessidade de se aproximar do setor de 

Comunicação, para conjuntamente aprimorar os meios de comunicação já utilizados, 

para contato constante com os representantes e funcionários, como sugerido por 

cinco dos entrevistados. Além dessas sugestões, há a de que se elabore um canal 

digital para acompanhamento constante, por parte dos associados e familiares, do 

dia a dia do Grêmio, e também a criação de espaços próprios de divulgação. Outro 

ponto importante é a manutenção do relacionamento para uma boa imagem do GEM 

perante a empresa, a fim de que assim haja comunicação em todos os níveis, com 
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circulação de informação, agendamento de reunião com a diretoria para que se 

exponham os benefícios e vantagens de haver, junto à empresa, uma instituição 

responsável que cuida do funcionário e sua família. 

 

4.8 Pesquisa quantitativa 

 

4.8.1 Perguntas 

Marque as opções que mais agradam a você e sua família: 

1. Barraca de Praia 

(   ) Descontos  

(   ) Campeonatos 

(   ) Festas 

(   ) Outros 

 

2. Viagem de final de semana 

(   ) Praia  

(   ) Fazenda 

(   ) Natureza / Aventura 

(   ) Outros 

 

3. Passeio de um dia 

(   ) Diversão  

(   ) Aquático 

(   ) Museus 

(   ) Esquiparque 
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 (   ) Zoológico / Safaris 

(   ) Outros 

 

4. Festas Temáticas 

(   ) Havaiana   

(   ) Fantasia 

(   ) Caipira 

(   ) Outros 

 

5. Benefícios 

(   ) Promoções  

(   ) Descontos em estabelecimentos 

(   ) Outros 

 

6. Qual dos eventos atuais você mais gosta 

(   ) Festa da Tainha  

(   ) Carnaval 

(   ) Pizza 

(   ) Viagens 

(   ) Passeios 

(   ) Festa Julina 

(   ) Réveillon 

(   ) Happy Hour 

 

7. De quantos eventos no ano você costuma participar? 



79 

 

(   ) 1 ou 2  

(   ) 3 a 5 

(   ) Todos 

(   ) Nenhum 

 

8. Você utiliza redes sociais? Quais? 

(   ) Facebook  

(   ) Twitter 

(   ) Orkut 

(   ) LinkedIn 

(   ) Outros 

 

4.8.2 Relatório 

Foi realizada pesquisa para identificar quais atividades gremistas mais 

agradam os funcionários da Santos Brasil Logística, a fim de definir quais delas irão 

compor o novo cronograma anual. 

Os funcionários do expediente administrativo responderam à pesquisa 

durante seu horário de almoço, enquanto responsáveis pelas equipes dos turnos 

vespertino e noturno garantiram a participação dos funcionários destes horários.   

Por meio de oito perguntas fechadas, os funcionários assinalaram opções que 

envolveram as atividades na Barraca de Praia, viagens, passeios, festas, benefícios, 

eventos e quais redes sociais mais utilizadas. 

Dos 1.186 funcionários da Santos Brasil Logística, a pesquisa teve amostra 

de 357 pessoas, destas 98 pesquisas foram 176 funcionários de São Bernardo, 68 

de 120 de Jaguaré, 89 de 205 de Guarujá e 102 de 546 de Santos. Deste total, 200 

foram selecionadas aleatoriamente para amostragem.  
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Gráfico 8 - Preferências na Barraca de Praia 

 

Os funcionários desejam maior quantidade de descontos e festas na barraca 

de praia, ambos com 37%.  

 
Gráfico 9 - Preferências de viagem de final de semana 

 

Hotel Fazenda foi identificado como a maior porcentagem em relação às 

viagens com 44%, seguido de viagens para a natureza com 29%.  
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Gráfico 10 - Preferências de passeios de um dia 

 

Parque de diversões e parque aquático foram os mais escolhidos pelos 

funcionários, com 34% e 28%, respectivamente, das respostas.  

 
Gráfico 11 - Preferências de festas 

 

Com 42% das respostas, a Festa a Fantasia foi a mais solicitada.  

 
Gráfico 12 - Preferências de benefícios 
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De acordo com a análise, 68% dos funcionários anseiam por promoções em 

geral e 30% por descontos em estabelecimentos. 

 
Gráfico 13 - Preferências de eventos 

 

Os eventos mais aceitos são Noite da Pizza com 41%, seguidos por viagens 

com 30%, e passeios de um dia de duração com 28%. 

 
Gráfico 14 - Presença em eventos no ano 

 

51% dos associados frequentam entre um ou dois eventos anualmente, 23% 

comparecem de 3 a 5 eventos e 11% afirmaram presença em todos. 15% dos 

associados disseram não comparecer aos eventos. 
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Gráfico 15 - Redes sociais utilizadas 

 

Com 78,5%, a rede social mais utilizada pelos funcionários é o Facebook. 

De acordo com os anseios identificados, será possível a reestruturação do 

calendário de eventos e atividades desempenhadas pelo Grêmio, que atenderá, 

assim, de forma mais eficiente e pertinente todas as unidades em que o público 

gremista se encontra, e que respeite particularidades de cada região, além de 

possibilidade de criação de um canal de comunicação que atenda de forma mais 

eficaz os associados e familiares, fazendo com que aumente o número de 

participações dos associados. 
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5. DIAGNÓSTICO 

 

 O Grêmio Esportivo Mesquita é uma instituição prestadora de serviço de lazer 

e eventos, que representa os funcionários da Santos Brasil Logística, que ainda não 

se desvinculou da identidade da empresa anterior, a Mesquita Soluções Logísticas. 

Desta maneira o GEM não atinge na integralidade as demais empresas que 

compõem o Grupo Santos Brasil. 

 Para dar continuidade a suas atividades, faz-se necessária a aproximação do 

Grêmio com a gerência e diretoria executiva do Grupo Santos Brasil. Tal 

aproximação pode estreitar o relacionamento, conquistar confiança e credibilidade 

nas ações e também favorecer a criação de uma nova identidade visual que 

expanda suas atividades a todas as empresas e unidades do Grupo Santos Brasil. 

Com tais procedimentos, o Grêmio poderá se adaptar à realidade dos novos 

públicos de interesse. 
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6. OBJETIVO 

 

6.1 Objetivo Geral  

 Desenvolver, construir e consolidar um relacionamento efetivo com a diretoria 

do Grupo Santos Brasil para gerar interesse da empresa nas atividades 

desenvolvidas pelo Grêmio Esportivo Mesquita, visando a uma posterior 

corporatização destas ações em um projeto piloto para as unidades operacionais do 

estado de São Paulo. Busca-se, com isso, propagar e fortalecer a imagem do 

Grêmio como gerador e promotor de eventos culturais e recreativos. 

 

6.1.1 Objetivos Específicos  

 - Conscientizar a empresa quanto à importância de incorporação do Grêmio 

para promoção do bem estar dos funcionários; 

 - Propor estratégias que atendam às necessidades de relacionamento da 

instituição com os grupos de interesse; 

 - Aprimorar os instrumentos que assegurem a interação da instituição com os 

grupos de interesse; 

 - Analisar a reação dos grupos de interesse diante das ações realizadas 

atualmente pela instituição.  
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7. ESTRATÉGIA GERAL 

 

Adotar técnicas e ferramentas de Relações Públicas para fortalecer e estreitar 

o relacionamento entre o Grêmio e seus públicos de interesse. A estratégia foi 

traçada após a realização de pesquisas documentais, quantitativas e qualitativas, 

que buscavam identificar quais as necessidades e anseios do público gremista.  

Focar em atividades voltadas à cultura e bem estar, a fim de contemplar a 

nova identidade proposta para o Grêmio, além de corporatizá-lo para haver 

ampliação do alcance de suas atividades a todos os funcionários da Santos Brasil e 

seus familiares. Criar uma nova marca para que o Grêmio se adapte à nova 

realidade da instituição e demonstre sua importância como organização.  

A partir de um projeto piloto desenvolvido para as unidades operacionais do 

Estado de São Paulo, após sua corporatização, traçamos a estratégia de 

reestruturar seu calendário de eventos, criar promoções e demais ações que 

aproximem e atinjam os anseios de seus públicos. 
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8. PLANO DE AÇÕES 

 

8.1 Ações direcionadas para a Diretoria da Santos Brasil 

 

8.1.1 Apresentação do projeto “Grêmio Santos Brasil”  

 

 Objetivo 

Apresentar a nova proposta do Grêmio à diretoria das empresas do Grupo 

Santos Brasil, a fim de cativar seu interesse e apoio na implementação do projeto de 

corporatização do Grêmio. 

 

 Justificativa 

Por ser responsável pela tomada de decisões institucionais que afetam a 

estrutura organizacional da empresa, é necessária a apresentação da proposta 

primeiramente para este público e, assim, conscientizá-lo da importância da 

corporatização do Grêmio. 

 

 Estratégia 

Em um primeiro momento, a diretoria do GEM convidará o diretor de 

Operações Logísticas e o de Controle Aduaneiro, que vivenciaram a realidade do 

Grêmio durante a época em que eram vinculados à antiga empresa Mesquita 

Soluções Logísticas e atualmente trabalham na matriz da Santos Brasil Logística, 

para uma reunião expositiva da nova proposta do Grêmio.  

A Trevo Comunicações, juntamente ao presidente do Grêmio, tesoureiro e 

membros da diretoria elaborará a apresentação da proposta do Grêmio Santos Brasil 

com auxílio de recursos audiovisuais, que irá conter as estratégias de atuação do 

Grêmio, reformulação de sua marca, além dos benefícios para os funcionários, com 

ênfase na ausência de custos extras no orçamento da empresa, pois os custos 

previstos com doações são automaticamente descontados em 2% do valor total do 

imposto de renda anual da empresa.  Esta etapa é fundamental para cativá-los e 

obter o auxílio da diretoria mais próxima, despertando o interesse deste grupo pelo 

Grêmio e tornando viável uma oportunidade de apresentação oficial da proposta 

“Grêmio Santos Brasil” para a diretoria executiva do Grupo . 
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Para a elaboração do segundo momento, serão também convidados o Diretor 

executivo de Recursos Humanos e o gerente do setor de Meio Ambiente e 

Qualidade, responsáveis pelo desenvolvimento de ações voltadas ao bem estar dos 

funcionários. Outros gerentes do Tecon, que direta e indiretamente trabalham com o 

Grêmio e apoiam sua existência, como a gerente de Pós-Vendas, advinda da 

Mesquita, o gerente de Compras e a gerente de Comunicação Coorporativa, 

apoiadores da iniciativa gremista e dos eventos esportivos antes realizados pela 

instituição, também serão convidados.  

A dinâmica do evento se dará através do convite para um brunch, em que 

será apresentada oficialmente a proposta de reformulação do Grêmio. Esta 

apresentação conterá os itens da apresentação realizada anteriormente e a 

explanação sobre as vantagens e benefícios de incorporar uma instituição dedicada 

à interação e à promoção de eventos culturais e recreativos, que agrega valores da 

Santos Brasil e estimula a ampliação do conhecimento de seus funcionários e 

familiares.  

Em contrapartida à aderência da nova proposta, o Grêmio se compromete a 

desenvolver mensalmente um balanço dos eventos e gastos e, anualmente, um 

balanço geral das atividades, como também de que maneira será utilizada a verba 

de doação oriunda da empresa, tudo para fins de transparência. Há que ressaltar o 

trabalho em conjunto com os setores de Serviço Social, Meio Ambiente e Qualidade, 

Comunicação Corporativa e Recursos Humanos, para entender a complexidade que 

envolve a vida do trabalhador e sua família.  

Ao final da reunião, serão entregues aos convidados Tangrans, um jogo 

chinês que estimula a criatividade e possui cinco triângulos, um quadrado e 

um paralelogramo encaixados em uma tábua de madeira. Com a possibilidade de 

montagem de mais de cem animais e imagens diversas, o presente aos convidados 

é uma demonstração do objetivo do Grêmio de proporcionar momentos de bem 

estar, que desenvolvam a criatividade, além de inspirar e desenvolver seu raciocínio 

lógico. 

 

 Público Alvo 

Diretoria e gerência. 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Quadrado
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 Implantação 

Dezembro de 2013. 

 

 Custo 

Brunch: R$ 500,00 (20 pessoas); 

Tangram personalizado: R$ 500,00 (10 unidades); 

Trevo Comunicações: R$ 500,00 (Planejamento e execução). 

Figura 4 – Tangram 
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8.2 Ações direcionadas para a Diretoria da Santos Brasil, associados, 

possíveis associados do Grêmio e seus familiares 

 

8.2.1 Reformulação de Missão, Visão e Valores do Grêmio Santos Brasil 

 

 Objetivo 

Reformular missão, visão e valores do Grêmio, de forma que contemplem as 

novas mudanças da marca e acompanhe a sua nova filosofia institucional.  

 

 Justificativa 

Englobar o novo conceito do Grêmio e fazer com que sejam atendidas as 

necessidades atuais da marca e suas atividades. 

 

 Estratégia 

A Trevo Comunicações idealizará os novos conceitos de Missão, Visão e 

Valores da marca e apresentará a seguinte proposta:  

 

Missão: promover a integração entre funcionários da Santos Brasil e familiares, por 

meio de atividades culturais, voltadas ao bem estar e lazer, aproximá-los da 

organização e estreitar os relacionamentos entre os diversos públicos. 

 

Visão: Ser uma instituição reconhecida pelos funcionários da Santos Brasil e seus 

familiares como referência na promoção da qualidade de vida e conquistar a adesão 

de todos. 

 

Valores: Ética; Transparência; Saúde; Responsabilidade; Respeito à diversidade. 

 

 Público alvo 

Diretoria, gerência, associados, possíveis associados, familiares e representantes. 

 

 Custo  

 Trevo Comunicações: R$ 1. 000,00 (Planejamento e criação). 
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 Implantação 

Janeiro de 2014. 

 

 

8.2.2 Criação da Identidade Visual do Grêmio Santos Brasil 

 

 Objetivo 

Estabelecer um padrão visual coerente com a nova realidade gremista e, 

assim, criar sua assinatura institucional para transmissão de sua imagem. 

 Justificativa 

 Para evitar a descaracterização e deformação de seus elementos gráficos, é 

essencial definir uma nova Identidade Visual, pautada na marca Grêmio Santos 

Brasil. 

 

 Estratégia 

A Trevo Comunicações criará manual de Identidade Visual, que irá conter 

normas de utilização do logotipo, além das aplicações em itens papelaria, brindes e 

meios de comunicação, conforme primeiro anexo. 

 

 Público alvo 

Diretoria, gerência, associados, possíveis associados, familiares e representantes. 

 

 Custo  

 Trevo Comunicações: R$ 1. 000,00 (Planejamento e criação). 

 

 Implantação 

Janeiro de 2014. 
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8.3 Ações direcionadas para os possíveis associados 

 

8.3.1 Apresentação Grêmio Santos Brasil para os funcionários do Tecon 

 

 Objetivo 

Apresentar a proposta do Grêmio Santos Brasil como instituição que agrega 

valores e vantagens para os funcionários da empresa, informar os funcionários das 

empresas do Grupo Santos Brasil sobre a filosofia e objetivos do Grêmio, além de 

suas atividades e benefícios, a fim de cativar o interesse dos possíveis novos 

associados. 

 

 Justificativa 

O Grêmio necessita apresentar suas propostas aos funcionários do Tecon, 

para gerar seu interesse e fazer com que este público faça parte de seu quadro 

associativo. 

 

 Estratégia 

Será anexado nos contracheques dos funcionários do Tecon um panfleto com 

informações referentes às atividades e benefícios proporcionados pelo Grêmio 

Santos Brasil. Banner Expansível será programado na intranet da Santos Brasil, que 

irá direcionar os usuários para o espaço do Grêmio com as mesmas informações 

contidas do panfleto e o termo de adesão, documento interno criado pelo setor de 

Recursos Humanos, para facilitar o processo de aderência dos funcionários 

administrativos. A Trevo Comunicações contratará grupo musical para divulgação do 

Grêmio Santos Brasil no refeitório durante uma hora no horário de almoço e, por fim, 

será realizado um plantão semanal durante o horário de almoço pelos funcionários 

do Grêmio, que irão esclarecer dúvidas e fazer preenchimento do termo para os 

demais funcionários operacionais. Para sinalizar o plantão, a Trevo Comunicações 

criará um banner que indicará a realização desta atividade. 

 Público alvo  

Funcionários da Santos Brasil Tecon. 

 



93 

 

 Implantação 

Fevereiro 2014. 

 

 Custo 

Banner: R$ 300,00; 

Grupo Musical: R$ 1.000,00; 

Panfletos: R$ 540,00 (3.000 unidades); 

Trevo Comunicações: R$ 200,00 (Planejamento e confecção). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5 - Panfleto de Apresentação Grêmio Santos Brasil I 
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Figura 7 - Banner Expansível (Intranet) 

 

Figura 6 - Banner 
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8.3.2 Atualização da Integração para os recém-contratados 

 

 Objetivo 

Reformular a apresentação do Grêmio aos novos funcionários da Santos 

Brasil, com conteúdo coerente ao seu objetivo e atividade, de maneira a atrair seu 

interesse e estimular sua associação ao 

 

 Justificativa 

Devido às mudanças estruturais realizadas no Grêmio com suas novas 

propostas, é preciso atualizar a abordagem de seu conteúdo durante a apresentação 

na Integração realizada pela Santos Brasil, estimulando o interesse dos novos 

funcionários a participar das atividades da instituição. 

 Estratégia 

Será alterado o conteúdo de apresentação do Grêmio na Integração, que  

conterá um resumo da instituição, bem como sua diretoria ativa, descrição das 

atividades e promoções, além de entrega de panfleto explicativo, criado pela Trevo 

Comunicações, com as ações gremistas e chaveiro personalizado para os 

aderentes. 

 

 Público alvo  

Funcionários recém-contratados. 

 

 Implantação 

Janeiro de 2014 e realizada com frequência mensal. 

 

 Custo 

Chaveiro: R$ 1.000,00 (500 unidades); 

Panfleto: R$ 90,00 (500 unidades); 

Trevo Comunicações: R$ 300,00 (elaboração e confecção) 
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Figura 8 - Chaveiro 

Figura 9 - Panfleto de apresentação do Grêmio Santos 

Brasil II 
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8.4 Ações direcionadas para os associados 

 

8.4.1 Apresentação do Grêmio Santos Brasil 

 

 Objetivo 

Apresentar os associados à nova proposta da instituição e informá-los sobre 

suas atividades e vantagens, com a finalidade de fortalecer o relacionamento com 

esse público. 

 

 Justificativa 

É necessário que o Grêmio informe, aos funcionários da Nova Logística, atual 

público abordado pelo Grêmio e as mudanças da instituição, para evitar a perda de 

credibilidade. 

 

 Estratégia 

A Trevo Comunicações contratará, para unidades com mais de 500 

funcionários, grupo musical para divulgação do Grêmio Santos Brasil no refeitório, 

durante uma hora no horário de almoço. Para unidades de São Bernardo do Campo 

e São Paulo, que contam com menor quantidade de funcionários, será contratado 

cantor para fazer “voz e violão”. Enquanto isso, funcionários do Grêmio estarão à 

disposição para sanar dúvidas e realizar adesões, sinalizados por meio do banner já 

produzido. 

 Público alvo 

Funcionários da Santos Brasil Logística.  

 

 Implantação 

Fevereiro 2014  

 

 Custo 

Panfleto: R$ 180,00 (1.000 unidades);  

Grupo musical: R$ 1.000,00 (Um show); 

Cantor: R$ 900,00 (Três shows); 

Trevo Comunicações: R$ 300,00 (Planejamento). 
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8.4.2 Espaço exclusivo nos murais 

 

 Objetivo 

Obter espaço reservado nos murais da Santos Brasil, a fim de informar os 

funcionários e associados sobre atividades desempenhadas de forma mais eficaz. 

 

 Justificativa 

Com espaço definido apenas para informações gremistas, é possível 

segmentá-las de forma mais efetiva, além de facilitar seu entendimento e gerar 

maior interesse. 

 

 Estratégia 

Todos os murais disponíveis da Santos Brasil conterão as informações 

gremistas em áreas específicas, que serão separadas e alimentadas 

semanalmente pelos funcionários do Grêmio. 

 Público alvo 

Funcionários e associados. 

 Implantação 

Fevereiro de 2014. 

 Custo 

Trevo Comunicações: R$ 100,00 (Planejamento). 
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Figura 10 - Mural de Avisos 
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8.4.3 Utilização de e-mail interno 

 

 Objetivo 

Divulgar informações contidas no mural, disparar lembretes de datas 

comemorativas relevantes ao contexto do Grêmio, e também se tornar um canal de 

comunicação para esclarecimento de dúvidas, sugestões e críticas. 

 

 Justificativa 

Complementar a função do mural, reforçar a disseminação de informações 

disponibilizadas pelos murais da Santos Brasil e identificar opiniões e dúvidas 

existentes de funcionários. 

 

 Estratégia 

Os funcionários do Grêmio enviarão, via e-mail interno, mensagens com 

informações referentes aos eventos, lembretes de datas comemorativas e avisos 

sobre atividades gremistas, assim como responderão os e-mails dos funcionários e 

seus familiares por meio do endereço gremio@santosbrasil.com.br. 

 

 Público alvo 

Funcionários e associados. 

 

 Implantação 

Fevereiro de 2014. 

 

 Custo 

Trevo Comunicações: R$ 100,00 (Planejamento). 

 

 

 

 

 

mailto:gremio@santosbrasil.com.br
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8.4.4 Criação de espaço na intranet da Santos Brasil 

 

 Objetivo 

 Incorporar espaço destinado aos funcionários em geral, na intranet da Santos 

Brasil, para disseminar informações relativas às atividades do Grêmio. 

 

 Justificativa 

Como parte do cotidiano dos funcionários, a visualização da intranet se torna 

um meio de comunicação fundamental, de acesso fácil e eficaz de difusão de 

conteúdo interno. 

 

 Estratégia 

Será criada área na intranet da empresa, que será reservada e alimentada por 

funcionários do Grêmio com informações pertinentes ao contexto gremista. Haverá 

atualização do briefing da instituição e expansão de links, que conterão a diretoria 

atual, representantes e contatos. 

 Público alvo 

Funcionários. 

 Implantação 

Fevereiro de 2014. 

 Custo 

Trevo Comunicações: R$ 100,00 (Planejamento). 
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Figura 11 - Intranet Santos Brasil 

Figura 12 - Links intranet Grêmio Santos Brasil 
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8.5 Ações direcionadas para os associados do Grêmio e seus familiares 

 

8.5.1 Criação de fanpage no Facebook 

 

 Objetivo 

 A página no Facebook tem como finalidade atingir, por meio de mídias sociais, 

o público do Grêmio, e assim não limitar suas informações apenas para os 

associados e meios de comunicação da Santos Brasil. 

 

 Justificativa 

 Conforme analisado em pesquisa, foi possível concluir que é necessária esta 

rede social como ferramenta de comunicação, por ser a mais utilizada pelo público 

do Grêmio, para assim gerar maior alcance na divulgação suas informações. 

 Estratégia 

 Após a criação da página no Facebook pela Trevo Comunicações, os 

conteúdos serão publicados pelos seus funcionários de acordo com as atividades e 

os valores do Grêmio, assuntos pertinentes aos objetivos da instituição, tais como 

bem estar, cultura e disseminação de conhecimento, além de diálogo com os 

usuários que seguirem a página gremista e interação com os posts da fanpage da 

Santos Brasil, para gerar maiores visualizações na rede social.  

 

 Público alvo 

Funcionários e familiares. 

 

 Implantação 

Fevereiro de 2014. 

 

 Custo 

Trevo Comunicações: R$ 200,00 (Planejamento e execução). 
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Figura 13 - Fanpage Grêmio Santos Brasil 
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8.5.2 Reestruturação do calendário anual de eventos 

 

 Objetivo 

 O objetivo da reestruturação do calendário de eventos do Grêmio é obter 

maior interesse e participação dos associados e seus convidados, promovendo 

atividades que gerem interação fora do ambiente de trabalho que envolvam valores 

como bem estar e qualidade de vida, além de desenvolver oportunidades de 

momentos que unam lazer e conhecimento. 

 

 Justificativa 

A partir do princípio de que os anseios do público gremista foram apontados 

pela pesquisa quantitativa, realizada pela Trevo Comunicações, em relação à análise 

dos eventos praticados, mudanças para adaptação do calendário para atender às 

expectativas identificadas tornam-se fundamentais. 

 

 Estratégia 

Para não confrontar as atividades internas realizadas pelo setor de 

Comunicação da Santos Brasil, serão realizados eventos fora do ambiente 

empresarial, que envolvam a família e gerem qualidade de vida, baseados nas 

efemérides do ano, que comemoram de maneira lúdica, com divertimento e 

aprendizagem. Todos os eventos possuirão vagas limitadas, de acordo com verba 

disponível para eventos de cada mês, que variam entre 20 e 70 mil reais. 

 Passeio de um dia para o parque de diversões Hopi Hari 

Implantação: Marco de 2014. 

Custo do Grêmio: R$ 15.300,00  

- R$ 1.400,00 x 5 unidades = R$ 8.400,00 (Seis ônibus);  

- R$ 80,00 x 230 aderentes = R$ 18.400,00 (Ingressos);  

- R$ 11.500,00 (Contribuição por associado: R$ 50,00 x 230 aderentes). 
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 Viagem de fim de semana para Hotel Fazenda 

Implantação: Abril de 2014. 

Custo do Grêmio: R$ 31.240,00  

- R$ 1.600,00 x 3 unidades da Baixada Santista = R$ 6.400,00 (Quatro 

ônibus);  

- R$ 380,00 x 138 aderentes = R$ 52.440,00 (Acomodação); 

- R$ 27.600,00 (Contribuição por associado: R$ 200,00 x 138 aderentes). 

 

 Viagem de fim de semana para Hotel Praia 

Implantação: Maio de 2014.  

Custo do Grêmio: R$ 11.480,00  

- R$ 1.600,00 x 2 unidades da Grande São Paulo = R$ 3.200,00 (Dois 

ônibus);  

- R$ 240,00 x 92 aderentes = R$ 22.080,00 (Acomodação); 

- R$ 13.800,00 (Contribuição por associado: R$ 150,00 x 92 aderentes). 

 

 Festa Junina 

Implantação: Junho de 2014. 

Custo do Grêmio: R$ 25.900,00  

- R$ 3.500,00 (Local);  

- R$ 60.000,00 (Fornecedores);  

- R$ 1.200,00 x 2 unidades da Grande São Paulo = 2.400,00 (Dois ônibus).  

- R$ 40.000,00 (Contribuição por associado: R$ 20,00 x 2.000 aderentes 

estimados) 
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 Festa dos Motoristas 

Implantação: Julho de 2014. 

Custo do Grêmio: R$ 6.250,00  

- R$ 1.000,00 (Local);  

- R$ 8.000,00 (Fornecedores); 

- R$ 1.000,00 (Grupo musical);  

- R$ 3.750,00 (Contribuição por associado: R$ 15,00 x 250 aderentes 

estimados).  

 

 Comemoração do Dia Nacional da Saúde na Barraca de Praia 

Implantação: Agosto de 2014. 

Custo: R$ 3.300,00  

- R$ 1.200,00 x 2 unidades da Grande São Paulo = R$ 2.400,00 (Dois 

ônibus);  

- R$ 900,00 (Equipe da área da Saúde com equipamentos). 

 

 Happy Hour (segmentado por cada unidade) 

Implantação: Setembro de 2014. 

Custo do Grêmio: R$ 13.500,00 

- R$ 3.500,00 (Sinuca/Karaokê para a unidade de Santos). 

- R$ 6.000,00 (Sinuca/Karaokê para as unidades de Guarujá); 

- R$ 2.000,00 (Boliche para a unidade de São Bernardo do Campo); 

- R$ 2.000,00 (Boliche para a unidade de Jaguaré). 
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 Festa à Fantasia (Halloween) 

Implantação: Outubro de 2014. 

Custo do Grêmio: R$ 25.900,00  

- R$ 3.500,00 (Local); 

- R$ 50.000,00 (Fornecedores); 

- R$ 1.200,00 x 2 unidades da Grande São Paulo = R$ 2.400,00 (Dois ônibus)   

- R$ 30.000,00 (Contribuição por associado: R$ 20,00 x 1.500 aderentes 

estimados).  

 

 Noite da Pizza (segmentada por cada unidade)  

Implantação: Novembro de 2014. 

Custo: R$ 20.000,00 

- R$ 5.000,00 (Pizzaria para a unidade de Santos). 

- R$ 9.000,00 (Pizzaria para as unidades de Guarujá); 

- R$ 3.000,00 (Pizzaria para a unidade de São Bernardo do Campo); 

- R$ 3.000,00 (Pizzaria para a unidade de Jaguaré). 

 

 Festa de Revéillon na Barraca de Praia 

Implantação: Dezembro de 2014. 

Custo do Grêmio: R$ 13.500,00 

R$ 15.000,00 (Fornecedores) 

R$ 500,00 (DJ) 
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- R$ 2.000,00 (Contribuição por associado: R$ 10,00 x 200 aderentes 

estimados).  

 

 Atividades (recreação e esportes) na Barraca de Praia 

Implantação: Janeiro e Fevereiro de 2015. 

Custo do Grêmio: R$ 12.250,00  

- R$ 1.600,00 x 2 meses = R$ 3.200,00 (2 Monitores);  

- R$ 250,00 (Slackline, bolas e bambolês); 

- R$ 1.000 x 4 finais de semana = R$ 4.000,00 (Grupo musical)   

- R$ 1.200,00 x 2 unidades fora da Baixada Santista = R$ 4.800,00 (Quatro 

ônibus). 

 

 Público alvo 

Associados e familiares. 

 

 Implantação 

Março de 2014 a Fevereiro de 2015. 

 

 Custo 

Grêmio: R$ 198.410,00 (Desenvolvimento das ações); 

Trevo Comunicações: R$ 5.000,00 (Planejamento).  

  

Os eventos realizados na Baixada Santista possuirão ônibus disponíveis para 

associados de unidades mais distantes, de acordo com sua demanda. Já a Festa 

dos Motoristas, direcionada apenas a trabalhadores e familiares desta classe, 

cumprirá o papel de atender este público que, devido a sua carga horária de 

trabalho, não pode comparecer à maioria dos eventos.  
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8.5.3 Realização de promoções 

 

 Objetivo 

Proporcionar benefícios para os associados por meio de sorteio ou 

distribuição de presentes relativos às efemérides, de forma a agregar valor à cultura 

institucional e promover o bem estar. 

 

 Justificativa 

De acordo com a pesquisa quantitativa realizada pela Trevo Comunicações, a 

maior parte dos associados solicitou o aumento de promoções, o que torna essencial 

a criação de novas ações neste quesito. 

 

 Estratégia 

Serão utilizadas efemérides do calendário de 2014 para realizar as seguintes 

promoções: 

 Dia da Mulher: Distribuição de botões de rosa para mulheres nas unidades. 

Implantação: Março de 2014. 

Custo: R$ 2.000,00 (1.000 unidades). 

 Domingo de Páscoa: Distribuição de chocolates na barraca de praia para 

filhos de associados. 

Implantação: Abril de 2014. 

Custo: R$ 1.500,00 (1.000 unidades). 

 Dia das Mães: Sorteio de vale-presente em clínica de estética para um 

ganhador a cada 300 associados em cada unidade. 

Implantação: Maio de 2014. 

Custo: R$ 2.750,00 (11 unidades). 

 Férias Escolares: Sorteio de par de ingressos de cinema a cada 100 

associados em cada unidade. 
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Implantação: Julho de 2014. 

Custo: R$ 1.320,00 (66 ingressos). 

 Dia dos Pais: Sorteio de kit que contém espuma de barbear e bálsamo pós-

barba para um ganhador a cada 50 associados em cada unidade. 

Implantação: Agosto de 2014. 

Custo: R$ 2.420,00 (70 unidades). 

 Dia Nacional da Leitura: Sorteio de vale-presente no valor de R$ 50,00 em 

livraria para um ganhador a cada 50 associados em cada unidade. 

Implantação: Outubro de 2014. 

Custo: R$ 3.500,00 (70 unidades). 

 Natal: Sorteio de cesta de Natal para um ganhador a cada 200 associados em 

cada unidade. 

Implantação: Dezembro de 2014. 

Custo: R$ 6.300,00 (18 unidades). 

 

 

 Público alvo 

Associados e familiares. 

 Implantação 

Início em março de 2014 e posteriormente conforme as efemérides. 

 Custo 

Grêmio R$ 19.790,00 (Desenvolvimento das ações);  

Trevo Comunicações: R$ 3.500,00 (Planejamento). 
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8.6 Ações direcionadas para os representantes da Santos Brasil 

 

8.6.1 Agendamento de reuniões periódicas com os Representantes 

 

 Objetivo 

O agendamento de reuniões periódicas com os representantes do Grêmio, 

uma técnica de comunicação dirigida, tem como objetivo estabelecer e manter maior 

contato com este público e torná-lo um agente transmissor de informações entre o 

Grêmio e os associados. 

 

 Justificativa 

Para o Grêmio absorver e discutir o maior fluxo das informações relevantes 

após cada evento é necessário o agendamento de reuniões, para construir um 

melhor relacionamento com cada polo existente e fazer com que o Grêmio integre, o 

mais possível, a equipe. 

 

 Estratégia 

Mensalmente, os representantes serão convocados para uma reunião com o 

responsável pelo Grêmio, para discussão dos principais pontos positivos e negativos 

captados pelos próprios representantes. Por meio de conversas informais, serão 

buscadas soluções baseadas nas sugestões e críticas abordadas quando das 

etapas do processo dos eventos.  

 

 Público alvo 

Associados. 

 Implantação 

Março de 2014 e realizada com frequência mensal. 

 Custo 

Trevo Comunicações: R$ 100,00 (Planejamento) 
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8.6.2 Distribuição de kit para representantes  

 

 Objetivo 

O kit será entregue com a finalidade de identificação dos representantes, além 

de disseminação da cultura organizacional do Grêmio, que irá torná-los referência e 

fazer com que se reconheçam como peças-chave de todo o processo. 

 

 Justificativa 

Baseado na cultura organizacional da Santos Brasil, que utiliza pin no cordão 

do crachá para identificação dos participantes de projetos, como Escola Formare, o 

Grêmio pretende aderir este costume e também reforçar sua nova marca e 

identidade por meio dos outros materiais que compõem o kit. 

 

 Estratégia 

Na primeira reunião após a incorporação do Grêmio Santos Brasil serão 

entregues pins, camisa, boné, caderno e caneta para anotações das atividades 

gremistas desenvolvidas para os representantes escolhidos pela gerência.  

 Público alvo 

Representantes 

 Implantação 

Fevereiro de 2014. 

 Custo 

Caneta: R$ 130,00 (100 unidades); 

Caderno de anotações: R$750,00 (50 unidades); 

Camisa: R$ 500,00 (25 unidades); 

Boné: R$ 625,00 (25 unidades); 

Pin: R$ 48,75 (25 unidades); 



116 

 

Trevo Comunicações: R$ 300,00 (Planejamento e confecção). 

 

 

 

 

 

Figura 14- Caneta Figura 15 - Caderno de anotações 

Figura 16 - Camisa 

Figura 17 - Boné 

Figura 18- Pin 
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9. CRONOGRAMA DE AÇÕES  
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10.  ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA  

 

 

 

TABELA 5 – Estimativa Orçamentária 
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11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste projeto foram exploradas ações que buscavam contemplar a 

necessidade de modificações na estrutura organizacional do Grêmio Esportivo 

Mesquita, como sua corporatização e criação de nova Identidade Visual, a fim de 

adaptá-lo ao novo contexto gremista, buscando ainda um maior estímulo ao 

envolvimento de seus públicos em sua realidade. 

A partir do momento em que o Grêmio foi afetado pelas mudanças que 

ocorreram no Grupo Santos Brasil, além de suas principais atividades terem sido 

transferidas para outro setor da empresa e as adesões aos eventos insuficientes, 

tornou-se fundamental a criação de um planejamento estratégico que o revitalizasse. 

As pesquisas realizadas indicaram os anseios dos funcionários e associados, 

opinião da gerência, e apontaram quais atividades deveriam ser criadas, assim como 

quais já não eram compatíveis com o seu perfil, que deram início ao projeto de 

corporatização, melhoramento e criação da marca Grêmio Santos Brasil. 

Cultura, lazer e bem estar formaram o novo foco nas ações gremistas para 

atrair o interesse dos públicos e embasaram a criação da nova estrutura do Grêmio, 

que o desvencilhou da plataforma de esportes e agregou valores antes não 

explorados. 

Após a aprovação das diretorias e gerências envolvidas, foi possível elaborar 

o planejamento para execução do projeto piloto nas unidades operacionais do 

estado de São Paulo e elaborar as etapas da performance gremista que englobavam 

ações direcionadas aos funcionários, associados e seus familiares. 

Com a corporatização e expansão de seu público, que passou a abranger 

todos os funcionários da Santos Brasil, tornou-se viável a ampliação de suas 

atividades e criação de benefícios para todas as unidades, devido ao aumento do 

número de adesões de novos associados ao Grêmio e, indiretamente, de doações 

da Santos Brasil no orçamento mensal do Grêmio. 

O desafio para a Trevo Comunicações foi o de trazer o Grêmio para um novo 

conceito, devido a suas características advindas da antiga Mesquita Soluções 

Logísticas, sem perder de vista os costumes e interesses dos associados, além de 

atrair os funcionários das outras unidades antes não atendidas. 
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Ao longo da elaboração do projeto, pôde-se observar a realidade da 

instituição e suas necessidades em termos de relacionamento com os públicos de 

interesse e situação financeira.  Após perder suas funções principais, seu 

diagnóstico indicava a possibilidade de um caminho de encerramento das 

atividades. 

Com a transformação do Grêmio Esportivo Mesquita em Grêmio Santos Brasil 

e sua integração à nova cultura organizacional do grupo Santos Brasil, além da 

adaptação de suas atividades, foi possível analisar o aumento de benefícios para os 

funcionários adquiridos pela incorporação e traçar um novo futuro gremista. 
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 ANEXOS 

 

Anexo A - Manual de Identidade Visual 
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Anexo B – Orçamento do Grêmio Santos Brasil 

 


