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RESUMO 

 

 

Esse trabalho aborda o crescente mercado de eventos de aventura, que promove trilhas fora da 

estrada e em pistas de terra e obstáculos, conhecidas como off road.  Essa modalidade é 

reconhecida pelo Ministério do Turismo e a cada ano atrai mais participantes, aquecendo o 

comércio de veículos 4x4, ainda considerado de alto custo para o consumidor brasileiro. O 

conteúdo desse trabalho apresenta um projeto de Relações Públicas para uma microempresa, 

única prestadora de serviços nesse segmento na Baixada Santista, com sede localizada em 

Santos (SP). As propostas são baseadas em pesquisas com seus públicos essenciais não 

constitutivos (empregados e clientes) e confirmam se tratar de um universo 

predominantemente masculino. Por outro lado, a presença feminina é constatada pela maioria 

dos homens casados que participam dos eventos promovidos pelo cliente, justificando que 

também é estratégico dirigir ações para as mulheres. A falta de uma comunicação 

organizacional interna sistemática é a razão de se propor como estratégia geral a prioridade no 

estabelecimento de um relacionamento como seus públicos essenciais não constitutivos. 

 

Palavras-chave: off road; relações públicas; planejamento; públicos essenciais; eventos. 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This paper addresses the growing market for adventure events, promoting off road trails, dirt 

tracks and obstacles, known as off road. This modality is recognized by the Ministry of 

Tourism and each year attracts more participants, heating trade in 4x4 vehicles, still 

considered a high cost for the consumer. The contents of this paper presents a project of 

Public Relations for a small business, sole provider of services in this segment in the city of 

Santos, with headquarters located in Santos (SP). The proposals are based on surveys with its 

essential public not constitutive (employees and customers) and confirm it is a predominantly 

masculine area. On the other hand, the female presence is detected by the majority of married 

men who participate in events organized by the client, this justifies the need for actions and 

strategies not only for men, but also for women. The lack of a systematic internal 

organizational communication is the reason it is proposed as a general strategy priority in 

establishing a relationship with your public key not constitutive. 

 

 

Key-words: off road, public relations, planning, essential public; events. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho é um Projeto de Relações Públicas que tem como principal objetivo 

propor a estruturação da comunicação organizacional para a Mundo Off Road, uma empresa, 

sediada no município de Santos – SP, que há dez anos atua no mercado, e tem como público 

os proprietários de veículos com tração 4 x 4.  

Após o levantamento de opiniões dos segmentos de públicos envolvidos, propôs-se 

um conjunto de ações sustentadas e planejadas que visem à construção o fortalecimento da 

imagem da empresa. 

O Tema escolhido foi um desafio, pois os autores tiveram que conhecer este 

universo, sua funcionalidade, opinião e posição no mercado consumidor e regional, buscando 

referências de trabalhos profissionais na área de comunicação e principalmente em Relações 

Públicas nesse segmento.  

Nos capítulos 2 e 3, o referencial teórico serviu de base para o planejamento 

estratégico, apresentando conceitos de Comunicação, Relações Públicas, Públicos, além de 

turismo de aventura e de veículos com tração 4 x 4 especialmente utilizados para a realização 

de trilhas off road. 

O capítulo 4 que abordou a organização-cliente; apresentou sua história, realizações 

e a estrutura, além de expor uma análise de cenários nos quais está inserida.  

O diagnóstico é apresentado no capítulo 6 e levou em conta a situação encontrada, 

assim como os objetivos descritos no capítulo 7.  

Seguindo as etapas do Processo de Relações Públicas, foram aplicadas pesquisas 

com dois públicos essenciais não constitutivos, cujos gráficos estão analisados no capítulo 8. 

As propostas de Relações Públicas apresentadas pela Agência A&R estão descritas 

no capítulo 9. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Comunicação 

 

Hoje, o que muitas pessoas conhecem como comunicação são as televisões, rádios e 

publicidades, mas na verdade a comunicação existe desde muitos e muitos séculos atrás, para 

ser mais exato, a comunicação existe desde a época dos “homens das cavernas”, pois eles se 

comunicavam e se expressavam através dos desenhos feitos nas paredes das cavernas.  

Todos os seres humanos e animais se comunicam todos os dias, cada um de forma 

diferente. Os homens falam, dançam, escrevem, riem, se abraçam e beijam, etc. Já os animais 

se comunicam de acordo com suas espécies, fazendo barulhos e ruídos.  

A comunicação é um vasto campo de investigação e conhecimentos acadêmicos que 

estuda os processos da comunicação humana. O termo, provindo do latim "communicatione", 

que tem por significado "ação de partilhar" ou "pertencente a muitos", é um processo 

responsável por envolver a troca de informações e estímulos, utilizando para tal fim os 

sistemas de símbolos e signos.  

A natureza da comunicação humana prevê um permanente processo de produção e 

emissão de mensagens, ocorridas em diferentes níveis, intrinsecamente ligadas e 

dependentes do contexto (tempo-espaço), que busca em síntese a interpretação, a 

compreensão e a negociação. Comunicação tendo sua essência na e sendo sua 

matéria-prima a informação (aquilo que é novo/novidade e que produz ação) – 

implica percepção, atenção seletiva e interpretação (dar sentido e significado às 

mensagens recebidas). Na organização, a comunicação permite os seus membros 

gerar e compartilhar informação, a fim de proporcionar compreensão do contexto 

organizacional, além de possibilidade de cooperação e ordenação, facilitando o 

desempenho de atividades coordenadas. (MOURA, 2011, p. 121). 

 

A Comunicação e imprescindível para qualquer organização, pois visa coordenar 

recursos humanos e materiais para atingir objetivos definidos, por meio da interligação e do 

relacionamento dos membros. Estes por sua vez, são informados e informam 

ininterruptamente a um centro comum o andamento da organização. 

 

 

2.1.1 Comunicação Dirigida 

 

Instrumento de extrema importância utilizado pelo profissional de Relações Públicas 

para formar e orientar seus públicos de interesse, a comunicação dirigida é responsável por 



16 

elaborar mensagens eficientes e suficientemente eficazes para que sejam produzidos os efeitos 

desejados no receptor. Além disso, estabelece e mantêm bons relacionamentos entre as 

instituições e seus públicos de interesse. Sua principal característica é a clara identificação de 

seus públicos de relacionamento e por ser um tipo de comunicação direcionada de forma 

direta a estes segmentos de públicos. 

A comunicação dirigida tem por fim transmitir ou conduzir informações para 

estabelecer uma comunicação especifica, orientada e frequente com determinado número de 

pessoas com características e interesses homogêneas, além de identificadas.  A rapidez seja na 

compreensão da mensagem ou no feedback, quando ocorre, se faz devido a uma comunicação 

estruturada para cada público específico, e é a maior vantagem da comunicação dirigida sobre 

a comunicação de massa, que, envia uma única mensagem a todos os públicos a serem 

atingidos, públicos com universo de compreensão que, muitas vezes, divergem entre si, sobre 

isso.  

A estratégia de comunicação consiste no plano da empresa para transmitir as 

notícias para seus públicos. A estratégia define quem são esses públicos, por que é 

importante comunicar-se com eles, quando e onde a comunicação deve acontecer, 

quem é o responsável pelas comunicações, o que deve ser dito e qual o vínculo com 

as metas comerciais. Porém a parte mais importante da estratégia de comunicação é 

o ambiente de comunicações que a administração superior cria. (CORRADO, 1994, 

p.34). 

 

Os veículos de comunicação dirigida tornam possível o desenvolvimento de uma 

comunicação eficiente e diversificada sem exigir muitos gastos para as devidas produções. No 

entanto, é importante observar a cultura organizacional da empresa, ou seja, seus valores 

éticos e morais, princípios, crenças e políticas, para que se perceba qual o melhor veículo a 

ser utilizado para que o objetivo seja atingido com o menor gasto possível. 

 

 

2.1.2 Comunicação Organizacional 

 

No novo cenário globalizado a comunicação organizacional vem assumindo uma 

importância significativa. Diversas e diferentes abordagens e perspectivas elaboradas mais 

recentemente têm buscado investigar uma definição e caracterização para comunicação 

organizacional e seu campo de abrangência, evidenciando a necessidade de atribuir-lhe um 

lugar de destaque. 
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A comunicação organizacional abrange todas as formas de comunicação utilizadas 

pela organização para relacionar-se e interagir com seus públicos. Para Riel (1995) 

comunicação organizacional engloba Relações Públicas, estratégias organizacionais (public 

affairs), marketing corporativo, propaganda corporativa, comunicação interna e externa, 

enfim um grupo heterogêneo de atividades de comunicação, voltadas fundamentalmente para 

os públicos ou segmentos com os quais a organização se relaciona e depende. 

É por meio da comunicação que nos conhecemos, entendemos, avaliamos, 

negociamos, vendemos ou compramos e, são diversas as reações que surgem quando 

observamos a ação de uma expressão comunicativa, podemos gostar ou criticar, adotar ou 

descartar uma atitude ou mesmo um produto. Porém é certo que a comunicação, sendo verbal 

ou não verbal, concede uma ligação de entendimento e permeabilidade entre os níveis de 

departamentos dentro da empresa e entre a empresa e o meio exterior, dando à empresa uma 

direção no mercado.   

Quando não existe boa comunicação no ambiente organizacional, as dificuldades 

aparecem gerando conflitos desnecessários, complicando a comunicação interpessoal e 

motivando divergências. Um informe mal redigido, um dialogo feito de modo rápido e sem 

sensibilidade, uma expressão saturada de significados subjetivos podem dar a mensagem um 

valor que ela não deveria ter, criando equívocos diversos. Esses problemas de comunicação 

interna ocasionam desdobramentos desfavoráveis à empresa, que logo são notados pelos 

clientes, parceiros e fornecedores. 

A relevância em detectar esses problemas está no fato de que eles servirão de base 

para as reformulações necessárias de treinamento, orientação e capacitação, como também 

poderão indicar a necessidades de intervenções nos processos de comunicação realizados pela 

empresa, melhorando assim, o seu desenvolvimento para obtenção de resultados positivos.  

A comunicação focada no público interno possui um estilo de informação de sentido 

mais administrativo e gerencial, desempenhando funções ligadas ao planejamento estratégico 

e pesquisas de opinião. As empresas que investem em comunicação organizacional possuem o 

know-how necessário para obter vantagens competitivas e gestão em fases de crises, 

motivando por meio de informações relevantes através desse conhecimento processual, a 

capacidade de superação de todos os profissionais de uma empresa.  

A comunicação, sobretudo, é a serventia de uma organização econômica e social, das 

etapas de produção e do processo de trabalho e consumo. A tecnologia crescente e inovadora 
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a todo o momento têm dinamizado os relacionamentos organizacionais e comerciais como o 

celular, laptop, hologramas comerciais, a vídeo conferência na internet, e a própria internet 

gerando vários meios de comunicação em rede mundial e em tempo real.  A comunicação 

organizacional e as possibilidades econômicas se integram em análises, pesquisas, objetivos, e 

elaboração de recursos produtivos. A informação e as mudanças econômicas correm em 

velocidade máxima no presente momento, com a capacidade de modificar metas e rumos.  

Na condição de ferramenta estratégica, cabe à comunicação o desafio de ser uma 

função organizacional capaz de impulsionar o desempenho e o sucesso financeiro de uma 

empresa, deixando de ser apenas um instrumento, uma mera divulgadora de informações, para 

compartilhar a missão, a visão e os valores organizacionais de modo a contribuir para o 

alcance dos objetivos planejados. 

De modo objetivo, a comunicação organizacional é uma expressão e leitura de uma 

cultura organizacional concernente a elementos internos: ambiente laboral e organizacional; e 

externos: sociedade e mercado; portanto é necessária uma constante revisão de metas e 

valores, observando sempre as criatividades comunicacionais evolutivas emergentes e atuais, 

para que haja sucesso na comunicação organizacional. 

 

 

2.2 Relações Públicas  

 

As Relações Públicas podem ser entendidas como uma função de administração 

estratégica dos contatos e do relacionamento entre a organização e os diferentes públicos que 

se relaciona e interage. Criada para fazer com que pessoas em grupos diversificados, 

buscando objetivos diferentes, trabalhem juntas em relação à obtenção de vantagens e 

progressos comuns. É papel fundamental do profissional lidar com o clima humano, sentir 

seus direcionamentos, analisá-los, ajustar-se a eles e ajudar a dirigi-los. 

A atividade de Relações Públicas tem como foco maior a marca e sua imagem 

perante a opinião pública. Sua concentração se mantém na identidade da organização e em 

sua filosofia comportamental. Seus principais objetivos são: planejar, implantar e desenvolver 

o processo da comunicação institucional da organização como recurso estratégico de sua 

interação com seus diferentes públicos. Devem ordenar os relacionamentos com estes 

públicos, a fim de conceituar favoravelmente a instituição trabalhada, além de ser capaz de 
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despertar nos mesmos, credibilidade e boa vontade para com ela, suas atividades e seus 

produtos. 

A primeira definição oficial para a Atividade de Relações Públicas foi apresentada 

pela Associação Brasileira de Relações Públicas: “o esforço deliberado, planejado, coeso e 

contínuo da alta administração para estabelecer e manter uma compreensão mútua entre uma 

organização e todos os grupos aos quais está ligada, direta ou indiretamente”. (PINHO, 2003, 

p.10). 

O Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas Conrerp 2º Região-

SP/PR classifica a atividade como:  

Relações Públicas é uma função de caráter permanente, planificada e regular, que, 

partindo do pressuposto de que a boa vontade da opinião pública é 

fundamentalmente importante para vida de qualquer empresa, pessoa, entidade ou 

órgão governamental, trabalha junto a esta mesma opinião pública - essencialmente 

o que lhe são mais relevantes ou próximos - visando a: 

a) conhecer e analisar suas atitudes; 

b) recomendar à empresa ou entidade, meios e modos pelos quais ela possa 

satisfazer os anseios da opinião pública;  

c) informar a opinião pública sobre a satisfação de seus anseios, por parte da 

empresa ou entidade; 

d) promover a imagem da entidade ou empresa e de seus produtos ou serviços junto 

à opinião pública.  

 

As atividades de Relações Públicas estão ligadas a funções operacionais básicas 

como: pesquisar a estrutura dinâmica do sistema entre organização e público, inseridos em 

uma conjuntura e com a elaboração de cenários; diagnosticar o sistema da organização e do 

público; prognosticar o objetivo do sistema; assessorar chefias organizacionais quanto às 

políticas da organização; implementar programas de comunicação a fim de aproximar as 

partes, explicar ou justificar as ações e alterar os eventos sociais; controlar o programa para 

que não se afaste dos objetivos; avaliar os resultados das ações e das comunicações. 

 

 

2.2.1 Relações Públicas na Comunicação 

 

É cada vez maior a presença do profissional de Relações Públicas na comunicação 

empresarial, com a função de sistematizar os procedimentos que se destinam a manter, 

promover, orientar e estimular a formação de públicos por meio de uma comunicação 

direcionada, com o intuito de estabelecer um relacionamento equilibrado com esses vários 

segmentos de públicos, e desta forma alcançar os melhores resultados. 
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As Relações Públicas integram o composto da comunicação institucional, sendo 

parte integrante tanto do planejamento como da atuação organizacional. Assim, elas situam-se 

em relação à estrutura administrativa, aos produtos e serviços da organização, à dinâmica das 

pessoas que ali trabalham no seu contexto sócio-político-econômico. Para que os públicos da 

organização sejam devidamente esclarecidos e suas ações sejam mais compreensíveis, a 

instituição deve desenvolver um diálogo constante, consciente e planejado. 

A atividade de Relações Públicas ocupa-se da identificação e consolidação dos 

públicos, a fim de aperfeiçoar os fluxos de informação para com os mesmos. Uma das 

vantagens no contexto mercadológico é que, ao contrário da propaganda, as Relações Públicas 

contam com, segundo Kunsch (2002, p. 185), "a possibilidade que elas têm de fornecer 

informações mais amplas por meio de textos, dos meios de divulgação ou de entrevistas, 

proporciona maior credibilidade por parte dos consumidores".  

As Relações Públicas são capazes de identificar assuntos e interpretar mudanças no 

ambiente social que podem provocar alterações em determinados segmentos de mercado.  

 

2.2.2 Públicos em Relações Públicas 

 

A formação de um público acontece por meio de um grupo organizado de pessoas, 

próximas ou não, sendo predominantes a crítica e a discussão, havendo a existência de 

controvérsias, informações em demasia e, principalmente, a partir da existência de interesses 

e atitudes em comum. O indivíduo pertencente a um público e age racionalmente por meio de 

sua opinião, sem perder sua faculdade de crítica e autocontrole. Contudo, está apto a fazer 

concessões e compartilhar das experiências alheias. 

A palavra "público" designa certa categoria ou grupo de pessoas influenciado por um 

programa de relações públicas, onde, de sua opinião e consenso, pode depender a vida de um 

negócio, produto ou organização. 

No âmbito das Relações Públicas, o estudo de públicos é um dos primeiros, e 

fundamentais, passos a ser tomado para que sejam exercidas com sucesso suas atividades. 

Afinal, este é o elemento onde as Relações Públicas atuam. 

 [...] o público é uma abstração, e o que realmente existe são diferentes públicos que 

devem ser isolados e tratados por processos diferentes, não só quanto à sondagem de 

opinião, como para veiculação de informações, efetivação de trabalho educativo ou 

quanto ao atendimento geral. (RIBEIRO, 1950, p. 29). 
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Os públicos necessitam ser identificados, para estabelecer uma interação produtiva e 

dialógica, além de bem classificados para que a identidade da empresa seja constituída de 

maneira uniforme e perceptível pela opinião pública. Dessa forma, a organização precisa 

saber o que acontece entre os grupos que a influenciam para poder atingir de modo objetivo 

os diversos grupos com os quais lida. Assim, o profissional de relações públicas tem a tarefa 

de formatar os públicos junto à empresa, levantando as controvérsias, fornecendo todas as 

informações à procura de uma opinião ou decisão coletivas. 

Com todas as informações da empresa, é preciso verificar quais são as partes 

interessadas, defini-las e segmentá-las. Desta forma, torna-se possível determinar quais os 

públicos que podem ser considerados de interesse maior da organização. 

Segundo França (2004), para identificar, mapear e estabelecer o relacionamento da 

organização com seus públicos, é possível construir diversos indicativos de acordo com o 

objetivo da empresa. O relacionamento da organização com seus públicos possibilita 

identificar aspectos fundamentais na hora de classificá-los em públicos Essenciais; Não 

essenciais e de Redes de Interferência. 

 Públicos Essenciais: são aqueles que estão juridicamente ligados ou não à 

organização e dos quais, esta depende para sua constituição, manutenção, 

sobrevivência e execução de suas atividades; 

 Essenciais constitutivos: são aqueles que possibilitam a existência da organização, 

neste caso, os sócios proprietários da Mundo Off Road; 

 Essenciais não constitutivos ou de sustentação: não interferem diretamente na 

constituição da organização, tais como os fornecedores, os funcionários e os 

clientes da Mundo Off Road; 

 Públicos Não Essenciais: atuam externamente na promoção institucional, 

corporativa e mercadológica da organização ou intermediando os relacionamentos 

com o mercado, como é o caso da Agencia de Publicidade "Zero 13", que presta 

serviços à Mundo Off Road; 

 Públicos de Redes de Interferência: são públicos do cenário externo das 

organizações que podem gerar interferência para a empresa ou apoiá-la diante do 

mercado e da opinião pública. Em relação ao cliente Mundo Off Road, podemos 

considerar os órgãos públicos, a imprensa e a comunidade onde esta inserida e 

atuante. 

 

O quadro a seguir, está estruturado de acordo com o estudo de França (2004), 

representa um modelo de como planejar a comunicação de maneira exata com o público de 
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interesse, com a finalidade de definir o tipo específico de estratégia que deve ser empregada 

para se obter um atendimento eficaz para uma empresa.  

 

 

Quadro 1. Planejamento da comunicação com os públicos. 

 

   Quadro demonstrativo dos públicos de maior significado para a Mundo Off Road 

 

 
Tipo de 

Relacionamento 
Objetivos da Empresa Resultado Esperado 

Empregados 

Negócios; 

Social; 

Parceria 

Profissional. 

Ter produtividade;  

Eliminar Conflitos;  

Oferecer bem-estar;  

Ter capacidade operacional. 

Fidelidade; 

Entendimento; 

Espírito de equipe; Confiança; 

Satisfação; 

Colaboração. 

Fornecedores Negócios 

Fazer bons contratos; 

Obter matéria-prima de qualidade; 

Conseguir entregas just in time; 

Obter preços justos; 

Obter serviços de qualidade; 

Comprometimento;  

Estabelecer parcerias estratégicas. 

Fidelidade; 

Honestidade; 

Ética; 

Confidencialidade; 

Relação duradoura; 

Laços de confiança. 

Clientes 
Negócios;                       

Parcerias; 

Relacionamento 

Aumentar as vendas;          

Expandir o mercado;                   

Dar excelente atendimento;  

Obter fidelidade; 

Conseguir lealdade à marca; 

Acreditar na empresa. 

Satisfação; 

Credibilidade; 

Confiança; 

Fidelidade; 

Excelente atendimento; 

Colaboração nas relações com 

a comunidade; 

Convivência Social. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, baseado nos conceitos de FRANÇA, 2004, p. 94. 
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3 TURISMO DE AVENTURA 

 

Segundo o Ministério do Turismo, o conceito de turismo de aventura, na maioria das 

vezes, está relacionado a atividades recreativas e não competitivas, tendo como objetivo o 

movimento turístico mostrando os principais pontos da região visitada.  

 O turismo é considerado umas das atividades mais destacadas no mercado, gerando 

mudanças na economia e no mercado com um campo de estudo muito amplo. O turismo é 

usado por pessoas a fim de descansar, para negócios, interesses culturais ou simplesmente 

conhecer novos lugares e culturas. Essa é uma atividade econômica considerada 

independente, onde normalmente as pessoas fazem tudo o que não fazem em sua região.  

O planejamento na área do turismo depende do espaço físico para seu 

desenvolvimento, sem um planejamento adequado a atividade feita dentro desse espaço ao 

longo do tempo pode se tornar insustentável.  Sob este aspecto, Ruschmann (2001) afirma: 

Enquanto a indústria destrói para produzir, o turismo deve preservar para produzir. 

A harmonização do turismo com o ambiente é uma mudança na forma de pensar, 

uma inovação conceitual para superar uma contradição que facilmente acontece 

entre o turismo destrutivo e a proteção de um turismo que deve ser preservado. 

(RUSCHMANN, 2001, p. 69).   

 

O calendário de eventos e considerado uma das informações mais precisas para atrair 

os interessados, nele encontramos todos os atrativos mostrando fatos, costumes e valores. 

Eventos de turismo são ideais para divulgação de todos os produtos turísticos, assim como nas 

suas promoções estratégicas. 

Turismo de eventos segue para planejar e organizar, passando uma imagem 

característica para as localidades de interesse no fluxo nacional e internacional de negócios. A 

promoção de eventos ajuda de forma positiva em todos os serviços turísticos das regiões, 

assim como a divulgação de atrativos de sua respectiva região, essas estratégias irão ajudar no 

crescimento de visitação.  

 

 

3.1 Turismo de Aventura Recreativa 

 

As atividades de aventura são atividades de efeito recreativo, que têm como foco 

envolver desafios para os participantes onde possam conseguir uma sensação de superação, 
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prazer e liberdade pelo nível de dificuldade da atividade realizada pelo participante. Essas 

atividades são todas realizadas ao ar livre, seu principal atrativo. Tudo acompanhado por um 

profissional qualificado e capacitado com todos os equipamentos para qualquer emergência 

que possa vir a acontecer durante esse passeio, além de passar maior segurança para todos, 

proporcionando uma aventura controlável e segura. 

Por ter o deslocamento de pessoas, transporte, recreação e entretenimento, atividades 

de aventura são consideradas turísticas. As técnicas exigidas para realização dessa atividade 

variam de acordo com o território em que serão realizadas, e os participantes recebem 

instruções e equipamentos para atividade. 

O turismo de aventura se utiliza de três elementos da natureza: água, terra e ar, para 

as atividades, e deve oferecer a normas de preservação ambiental. 

 

 

3.2 Veículos 4x4 e Turismo 

 

Qualquer veículo automotivo deve estar equipado e em condições de poder fazer 

qualquer percurso, mas para uma longa viagem ou uma aventura, que aguente solavancos e 

atoleiros, é preciso ter condições mecânicas melhores como os dos veículos 4X4, presentes no 

turismo off road, ressalta a Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de 

Aventura – ABETA.   

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, Turismo Fora da 

Estrada é a “atividade de turismo que tem como elemento principal a realização de percursos 

em vias não convencionais com veículos automotores”. 

De acordo com especialistas da empresa Land Rover, 4x4 é um veículo que contém 

tração nas quatro rodas, gerando mais força proporcionando maior estabilidade e potência ao 

veículo. Eles ainda afirmam que existem vários tipos de veículos desse segmento, e antes de 

adquirir um carro com essas qualidades o usuário tem que saber o que pretende fazer com o 

carro. 
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3.2.1 Parceria - Veículos 4x4 e Turismo  

 

O termo parceria tem sido bastante utilizado e difundido, buscando caracterizar o que 

seria um novo modelo de relação entre várias organizações da sociedade. Em busca de 

aumentar o seu relacionamento profissional com outras empresas voltadas para o mesmo 

público de interesse, o processo de parceria faz com que se amplie o mercado para todos os 

envolvidos, pois através da indicação de seus parceiros passa-se a maior confiança para 

aquele que recebe a orientação. 

As parcerias também são uma das principais ferramentas de comunicação, porque o 

nome da empresa vai estar ligado a outras do mesmo ramo, normalmente citadas por várias 

outras, gerando assim uma massificação. 

A organização torna-se sujeito de suas relações, sabendo com quem quer ou deve se 

relacionar, com quem deve estabelecer ou aprofundar a sua colaboração e o que esperar disso. 

Reduz deste modo, os riscos da inconstância e do amadorismo, tão comuns dentro do mundo 

empresarial. 

A Empresa Mundo Off Road atua na realização de passeios turísticos e ecológicos 

fora de estrada. Consolida-se como uma das principais organizadoras de eventos off road do 

Estado de São Paulo, promovendo aventuras fora de estrada e treinamento de técnicas e 

direção 4x4. 
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4 O CLIENTE 

4.1 Histórico 

 

A Empresa Mundo Off Road foi fundada em 2003, em continuidade a uma instituição 

denominada Jeep Clube, numa circunstância em que a Concessionária Mitsubishi de Santos, 

cujo nome fantasia era Mitmares, procurou pelo seu presidente, Sr. Ronald Ataulo, com o 

objetivo de organizar um passeio com os veículos Mitsubishi. O projeto foi tão bem sucedido 

que a concessionária manifestou o desejo de realizar outras edições. Foi a partir daí que a Jeep 

Clube passou a ser denominada Mundo Off Road. 

A sua principal atividade é a realização de passeios turísticos e ecológicos off road 

(fora de estrada), com o intuito de suprir um mercado que não existia em Santos, conhecido 

por seus praticantes como Turismo de Aventura 4 X 4. 

A empresa evoluiu com a realização de vários eventos (relação anexa), contando 

com a participação de proprietários de automóveis 4 X4, que buscam neste tipo de atividade, 

além de conhecer novas regiões, apreender e conviver com as potencialidades e 

peculiaridades desse tipo de veículo. 

No ano de 2010 a Mundo Off Road inaugurou a primeira oficina mecânica 

especializada em veículos 4 X 4 na região da baixada santista, entre picapes e utilitários 

nacionais e importados. Inicialmente a oficina foi instalada na Rua Júlio de Mesquita, 90, em 

Santos, mas com o rápido crescimento do empreendimento, em 2012 houve a necessidade de 

um espaço mais amplo para suas atividades, quando passaram a atender em uma área situada 

na Rua Comendador Martins, 242, em Santos, em frente à Concessionária Mitsubishi. 

 

 

4.2 Briefing 

 

A Agência de Turismo de Aventura da Mundo Off Road foi criada em 2003, porém, 

o negócio foi feito através de um contrato informal em nome de cinco sócios, Ronald Ataulo, 

José Eduardo Priante, Marcelo Trettel, Sofia Ataulo e Walter Corominar, ambos com 20% nas 

participações de lucro da empresa. A idéia da sociedade surgiu a partir de um evento que foi 

realizado para os clientes da empresa Mitsubishi Seagaia no ano de 2002. Durante os sete 

anos de existência a agência atuou no mercado informalmente. 
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Em 2010 os sócios-proprietários Ronald Ataulo, José Eduardo Priante e Marcelo 

Trettel, decidiram fundar em Santos a única oficina mecânica especializada em utilitários 

esportivos e veículos 4x4 nacionais e importados multimarcas. Junto da oficina nasceu a loja 

de acessórios para o segmento desses veículos. Ao registrarem o novo negócio, os sócios 

decidiram que Agência de turismo teria a mesma razão social da oficina para sua oficialização 

e registro para oferta de seguro de vida aos participantes das trilhas e nota fiscal de serviço na 

área durante os eventos, ficando assim: “Agência de Turismo da EMOR – Turismo de 

Aventura e Serviços Ltda. ME, CNPJ 00.835.869/0001-56, Inscrição Estadual 

633.699.541.115, Inscrição Municipal 137.828-1, situadas à Rua Comendador Martins, 242, 

Vila Mathias, Santos – SP”. Devido ao registro ter sido feito apenas com o nome de três 

sócios, o antigo contrato continua valendo, já que os outros dois sócios Sofia Ataulo e Walter 

Corominar não têm participação nos lucros da oficina.  

A Promoção de eventos Mundo Off Road é uma modalidade de produto desenvolvido 

para o processo de propaganda e marketing do negócio. É um trabalho direcionado para 

empresas que desejam transportar para suas estruturas internas, a festa de largada de um 

passeio fora-de-estrada organizado.  

Além dos passeios off road oferecidos pela agência, a empresa também realiza 

treinamento de técnicas de direção 4 X 4 que visa instruir e habilitar os proprietários de 

veículos multimarcas sobre as técnicas de direção off road, com um conteúdo que apresenta 

tudo o que é possível fazer nesse ambiente 4X4. A partir de um levantamento de dados feitos 

pelos proprietários da Mundo Off Road, constatou-se que 90% deles limitam-se ao trânsito 

diário nos asfaltos da cidade, sem conhecer nem explorar a potencialidade dos seus recursos, 

nem mesmo seu principal atributo que é a tração nas quatro rodas. Este treinamento já foi 

promovido para a equipe de agentes do Departamento de Polícia Federal de Santos – SP, entre 

outras empresas e instituições.  

A parte de oficina funciona com um total de oito pessoas quatro mecânicos, um 

vendedor de acessórios da loja, dois funcionários administrativos e o sócio Marcelo Trettel 

que dirige pessoalmente a unidade. 

A Mundo Off Road pertence a cinco sócios: 

 Ronald Luis Ferreira Ataulo – sócio dos dois segmentos com 33,33% da oficina e 

20% do turismo. Atua como membro do conselho na oficina e líder dos passeios 

do turismo; 
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 José Eduardo Ornellas Priante - sócio dos dois segmentos com 33,33% da oficina e 

20% do turismo. Atua como membro do conselho na oficina e financeiro dos 

passeios do turismo; 

 Marcelo Trettel - sócio dos dois segmentos com 33,33% da oficina e 20% do 

turismo. Atua como diretor operacional na oficina e operacional dos passeios do 

turismo; 

 Sophia Nogueira Gumbis Ataulo – sócia exclusivamente do turismo com 20%, 

atual como administrativa; 

 Walter Corominas Gudayol – sócio exclusivamente do turismo com 20%, atual 

como desenvolvedor de produto. 

 

 

4.2.1 Missão 

 

 

Atuar no mercado automotivo, especializado em picapes, utilitários esportivos e 

veículos 4 X 4, diversificando as atividades em Centro Automotivo, Acessórios e Turismo de 

Aventura Fora de Estrada. 

 

 

4.2.2 Visão 

 

 

Ocupar de uma forma gradativa todo o território nacional, atuando com excelência 

na busca contínua da plena satisfação de seus parceiros, fornecedores, acionistas e 

principalmente de seus clientes. 

 

 

4.2.3 Valores 

 

Todas as relações devem ser permeadas pela: 

 Ética; 

 Respeito; 

 Pró-atividade; 

 Determinação; 

 Amor. 
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Além disso, a Mundo Off Road adota como metas as seguintes ações: 

 Realizar um passeio off road a cada mês, com a participação de, pelo menos 20 

veículos e 50 pessoas participantes por passeio; 

 Realizar as largadas dos passeios de Santos ou São Paulo, em atendimento aos 

públicos da Baixada Santista, Estado de São Paulo e outras regiões do Brasil; 

 Marcar presença nas mídias especializadas do seu segmento, tais como Jornal 

Mais off road, Revista 4 X 4 e sites específicos; 

 Ampliar sua capacidade de produção, objetivando o crescimento da carteira de 

clientes. 

 

 

 

4.2.4 Estrutura Administrativa 

 

A estrutura organizacional existente para prestar os de serviços da Mundo Off Road, 

para ser melhor compreendida será subdividida em:  

a) turismo;  

b) loja de acessórios e serviços automotivos;  

c) oficina mecânica. 

 

Quadro 2. Estrutura Administrativa Mundo Off Road. 

 

A – TURISMO (cinco sócios) 

Ronald Ataulo organizador líder da equipe. 

Sophia Ataulo organizadora responsável pela área administrativa dos eventos. 

José Eduardo Priante organizador responsável pela área financeira da equipe. 

Marcelo Trettel organizador responsável pela parte operacional dos eventos. 

Walter Corominas organizador responsável pelo desenvolvimento e criação dos eventos. 

B – LOJA DE ACESSÓRIOS E SERVIÇO AUTOMOTIVO (três sócios) 

Ronald Ataulo organizador líder da equipe. 

José Eduardo Priante organizador responsável pela área financeira da equipe. 

Marcelo Trettel gerente geral da oficina e da loja de acessórios. 

1 funcionário responsável pelo atendimento aos clientes na loja. 

C – OFICINA MECÂNICA (sete funcionários) 

1 gerente geral 

1 responsável pelo setor administrativo 

1 responsável pela recepção e atendimento aos clientes 

4 mecânicos 

Fonte: Empresa Mundo Off Road 2013. 
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Independentemente das atribuições específicas, todos os organizadores se envolvem 

na condução dos eventos promovidos pela Mundo Off Road, com o objetivo de proporcionar 

segurança aos seus participantes. 

A Mundo Off Road norteia suas ações tomando por base os conceitos de missão, 

visão e valores assim definidos, conforme o organograma a seguir: 

 

Quadro 3 - Organograma-Oficina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.5 Faturamento 

 

 

O faturamento mensal da Mundo Off Road, considerando as três áreas de atuação, é 

de aproximadamente R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), segundo os sócios-proprietários.  

 

 

4.2.6 Eventos da Mundo Off Road 

 

Todos os anos a Mundo Off Road promove eventos fora de estrada, como: Off Road 

com Balão, Rota Petar (Cavernas), Rota Gonçalves, Rota Paranapiacaba, Rota de Brotas 

(rafting), Natal solidário, proporcionando assim, uma integração maior com os clientes.  

 
 

 

 

Gerente Geral 

Administrador 

Mecânico Mecânico Mecânico 

Recepcionista 

Mecânico 
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5 ANÁLISE DE CENÁRIOS 

 

Segundo informações pesquisadas no site da Globo.com e Revista Quatro Rodas, é 

crescente o interesse por veículos com tração 4 x 4, não somente para realizar aventuras em 

trajetos fora de estrada, mas também para destinação urbana. 

Com o mercado aquecido, crescendo a passos largos, há pouca informação sobre o 

perfil de quem usa esse tipo de veículo, o que esse cliente espera e quais as tecnologias 

gostaria de ter acesso, em suma, quem é esse usuário, como, quando e para que ele usa esse 

tipo de carro. 

A prática de atividades ao ar livre, de cunho esportivo ou por lazer, faz com que 

pescadores, mergulhadores, velejadores, balonistas, enduristas, alpinistas, entre outros 

admiradores da natureza se locomovam até suas respectivas áreas utilizando seus veículos, 

não apenas como meio de transporte, mas como importante ferramenta de apoio. 

Essas são algumas atividades praticadas literalmente fora dos caminhos 

convencionais, já que o termo “off road”, ao pé da letra, significa fora-de-estrada. Praia, 

montanha, estradas enlameadas ou poeirentas e trilhas adentro, fazem parte do roteiro de 

milhares de brasileiros considerados pilotos aventureiros, iniciantes ou experientes. 

Os proprietários desse tipo de veículo, que podem, ou não, ser praticantes de tais 

atividades representam o verdadeiro público-alvo da Mundo Off Road. Se dedicarmos 

momentos de observação para o trânsito da Baixada Santista, constataremos que, atualmente 

existem tantos veículos com tração nas quatro rodas enfileirados pelas ruas dessa região, 

como nunca havia existido antes. 

Tomando por base este cenário, podemos destacar algumas peculiaridades do nosso 

cliente, levando em conta os ambientes interno e externo, para isso, usamos a análise SWOT 

para levantar os seguintes pontos: 
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Quadro 4. Análise SWOT. 

 

ANÁLISE SWOT 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

 Única agência na Baixada Santista que 

promove Turismo de Aventura no segmento 

4x4; 

 Única oficina na Baixada Santista 

especializada em 4x4, picapes e utilitários 

esportivos, nacionais e importados; 

 Bom entrosamento entre as diversas equipes 

da empresa; 

 Treinamento adequado dos funcionários;  

 Crescimento de 100% nos últimos dois anos 

nos serviços prestados pela oficina.  

 O site da instituição não conta com uma 

opção que permita interagir com seu 

visitante quanto às opiniões, 

questionamentos ou sugestões; 

 Segundo os sócios-proprietários, o lucro 

líquido mensal é muito baixo, inviabilizando 

novos investimentos; 

 A estrutura da comunicação institucional e 

mercadológica é praticamente inexistente;  

 Inexistência de sistema metódico de 

comunicação entre os sócios-proprietários e 

seus funcionários; 

 O contrato com a agência “Zero 13” prevê 

apenas serviços pontuais e esporádicos  

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

 Conquista de novos clientes, face à 

inexistência de concorrentes regionais no 

segmento do turismo off road; 

 Aquecimento do mercado automotivo, com 

expressiva participação dos veículos 4x4; 

 Aquecimento do Turismo no Brasil; 

 Aumento da procura por lazer ao ar livre; 

 Velocidade e abrangência das mídias para 

divulgação desse tipo de turismo; 

 Segmentação da mídia especializada no 

mercado editorial; 

 Concretização de parcerias na promoção de 

eventos é uma forte tendência nos dias 

atuais.  

 A forte concorrência das lojas especializadas 

em acessórios, tais como rodas, rádios de 

comunicação, buzinas, sistema de som, entre 

outros; 

 Idem acima, em relação às concessionárias 

de veículos 4x4; 

 Probabilidade de surgir um concorrente na 

Baixada Santista no planejamento e 

organização de práticas do turismo off road 

levando em conta o aumento de vendas de 

veículos 4x4; 

 A agência Harpia, sediada no município de 

Santos – SP, especializada em Turismo de 

Aventura, decidir investir no segmento de 

aventura automotiva.  

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 

 

 



33 

6 DIAGNÓSTICO 

 

Ao analisarmos a estrutura da Mundo Off Road, partindo do princípio que é a única 

empresa da Baixada Santista que desenvolve atividades programadas que envolvem veículos 

4 x 4, chegamos à conclusão que é necessária a implantação de um projeto de comunicação, 

com adoção de técnicas de Relações Públicas, que aproxime a instituição dos seus públicos 

essenciais não constitutivo, visto que, não há um sistema de comunicação direta e 

personalizada com os clientes que já conhecem ou participam das atividades e serviços 

prestados, nem a utilização de ferramentas sistemáticas para se comunicar com seus 

colaboradores, que não seja a informação do dia-a-dia. Além disso, faz-se necessária uma 

divulgação mais abrangente de caráter institucional. 

Não existe profissional de comunicação em seus quadros e, quando necessitam 

desses serviços, os sócios os repassam para a agência “Zero 13”, especialmente contratada 

para serviços pontuais, tais como, confecção de placas para a fachada, cartão de visita, 

adesivos para os carros, criação do logotipo, divulgação de eventos através de e-mails, entre 

outros. 

Faz parte do nosso planejamento o mapeamento deste importante segmento de 

público onde estão inseridos os proprietários de veículos off road e simpatizantes do turismo 

de aventura. Será fundamental traçar o perfil dessas pessoas, descobrir a idade média, faixa de 

renda, ramo de atividade, hábitos, tempo disponível, o que os motivou para a aquisição desse 

tipo deve veículo, entre outras informações que nos permitam propor uma comunicação 

estratégica e dirigida especialmente para esse perfil. 

Em paralelo, faz-se necessária a adoção de um conjunto de ações que envolvam os 

veículos regionais de comunicação de massa, com divulgação institucional sem esquecer do 

potencial da Internet e, principalmente, a utilização de técnicas de Relações Públicas que 

resultem numa exposição espontânea e gratuita quando da realização dos eventos que fazem 

parte das atividades do cliente. 

De uma maneira resumida, entendemos que a ausência de uma concorrência em 

nossa região, bem como o desconhecimento de técnicas comunicacionais, provocam uma 

acomodação por parte do Mundo Off Road, perdendo com isso a oportunidade de aumentar 

sua visibilidade, melhorar o reconhecimento de sua marca e ampliação dos negócios. 
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7 OBJETIVO 

7.1 Geral 

 

Aperfeiçoar o sistema comunicacional do Mundo Off Road que resulte no 

fortalecimento e consolidação da sua marca e imagem institucional. 

 

 

7.2 Específicos 

 

 Identificar possíveis melhorias na área comunicacional que busquem a excelência 

no planejamento e organização de eventos; 

 Fomentar parcerias com empresas estabelecidas na região da Baixada Santista e 

nas regiões onde forem desenvolvidas suas atividades; 

 Melhorar o relacionamento com os mesmos e com o público potencial, 

proprietários de veículos 4 x 4. 

 

 

7.3 Estratégia Geral 

 

Aproximar a empresa de seus públicos essenciais não constitutivos empregando o 

ferramental de Relações Públicas. 
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8 PESQUISA DE OPINIÃO 

 

Segundo Fortes (2003), a pesquisa de opinião é fundamental para as Relações 

Públicas, pois o resultado apresenta todos os problemas que acabam envolvendo a 

organização e o público alvo.  

Apoia na definição do diagnóstico e revela informações importantes para que 

possamos confirmar cientificamente as informações sobre a organização e a opinião dos 

públicos de interesse. 

 

8.1 Projeto de Pesquisa - Clientes 

 

 

Problema: O grau de satisfação dos clientes em relação aos serviços da Mundo Off 

Road.  

Variáveis: 

 Os clientes foram indicados por clientes mais antigos;  

 Por meio da mídia;  

 Os clientes que utilizam os serviços da empresa são exigentes; 

 Os clientes que utilizam os serviços da empresa não são tão exigentes; 

 Os clientes não têm um poder aquisitivo alto; 

 Os clientes têm um poder aquisitivo alto; 

 Os usuários de 4x4 têm hábitos específicos para a prática da off road.  

 

Universo: O universo da pesquisa abrange mil clientes cadastrados no Mundo Off 

Road. 

Amostra: Amostra não probabilística por julgamento e 10% do universo.  

Instrumento de Coleta de Dados: Questionário (via internet pelo Google Docs) 

com questões abertas e fechadas.  

Período de Aplicação: Entre 16 e 20 de setembro de 2013. 
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8.1.1 Análise da Pesquisa 

 

Segundo dados fornecidos em agosto de 2013, pelos sócios-proprietários Ronald 

Ataulo e Marcelo Trettel da Mundo Off Road, em um universo de mil clientes cadastrados, os 

10% da amostra não probabilística por julgamento correspondem a 100 clientes.  

Gráfico 1. Sexo 

 

 
 

O público masculino soma 87% enquanto que o feminino 13%, demonstrando que 

esse tipo de atividade atrai mais os homens.  

 

 
Gráfico 2. Faixa Etária 

 

 
 

Dos respondentes um total de 45% informou a idade. Destes, 23,3% têm idade acima 

de 41 anos.  

Observação: este percentual foi obtido a partir da soma dos percentuais nas faixas 

etárias entre 41 e 70 anos.  

87% 

13% 

Masculino

Feminino

4,9% 

4,8% 

6,8% 7,8% 

8,7% 
18 a 30 anos

31 a 40 anos

41 a 50 anos

51 a 60 anos

61 a 70 anos



37 

Gráfico 3. Configuração Familiar 

 

 
 

A pesquisa revelou que 41% dos clientes da Mundo Off Road são casados e com 

filhos.   

 

 

 

 
Gráfico 4. Renda Familiar  

 

 
 

A renda mensal de 46% está na faixa entre R$ 6.001,00 a R$ 12.000,00, seguidos de 

13% com renda entre R$12.001,00 a R$18.000,00, 12% com renda entre R$18.001,00 a 

R$24.000,00 e, por fim, 12% com renda acima de R$ 24.001,00. 

 

 

 

 

14% 

3% 

2% 

2% 

18% 

8% 11% 

41% 

Solteiro e sem filho

Solteiro e com filho(s) entre 0 e 5 anos

Solteiro e com filho(s) entre 6 e 12 anos

Solteiro e com filhos(s) acima de 12 anos

Casado e sem filho(s)

Casado e com filho(s) entre 0 e 5 anos

Casado e com filho(s) entre 6 e 12 anos

Casado e com filho(s) acima de 12 anos

18% 

46% 

13% 

12% 
12% Até R$ 6.000,00

De R$6.001,00 a R$12.000,00

De R$12.001,00 a R$18.000,00

De R$18.001,00 a R$24.000,00

Acima de R$24.001,00
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Gráfico 5. Você possui um veículo 4x4? 

 

 

 
 

Dos clientes pesquisados 90% possuem um veículo 4x4. Os 10% restantes, embora 

não sejam proprietários deste tipo de veículo, também utilizam os serviços da oficina 

mecânica da organização.  

 

 

 

 
Gráfico 6. De que forma você tomou conhecimento da empresa Mundo Off Road? 

 

 
 

 

Na soma dos percentuais de jornal, revista, Facebook e Pesquisa Web, a Agência 

constatou que a porcentagem é igual ao percentual de indicação por confiança de 39%, 

constatando que a organização tem uma comunicação atende, porém, precisando ser 

melhorada.  

 

 

2% 

7% 
18% 

52% 

20% 

Não e não pretendo ter;

Não mas pretendo ter em breve;

Sim e ele custa até R$ 30.000,00;

Sim e ele custa de R$ 30.001,00 à R$ 80.000,00;

Sim e ele custa acima de R$80.000,00.

1% 

6% 

3% 

29% 

8% 

1% 1% 

39% 

13% 

Jornal;

Revista;

FACEBOOK;

Pesquisa WEB;

Adesivos em veículos;

Folder;

Oficina;

Indicação por confiança;

Outros
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Gráfico 7. Você já realizou algum passeio 4x4 com a Agência de Turismo Mundo Off Road? 

 

 
 

Observando o gráfico, percebe-se que 46% dos clientes já realizam e pretendem 

continuar realizando os passeios de aventura e que 50% não realizaram, ou nunca pretendem 

realizar. 

 

 

 

 
Gráfico 8. Qual a qualidade do trabalho e organização dos passeios realizados pela Empresa? 

 

 
 

A somatória dos indicadores de boa, satisfatória e excelente é de 50% contra 2% de 

ruim e Regular. Assim, grande parte do público pesquisado está satisfeito com o trabalho 

oferecido pela Mundo Off Road.  

 

 

 

 

43% 

7% 

46% 

5% Ainda não mas pretendo realizar em breve;

Ainda não e não tenho intenção de participar;

Já participei e pretendo continuar participando;

Já participei mas não pretendo mais participar.

1% 
1% 5% 

14% 

31% 

49% 

Ruim (0 a 20%);

Regular (21 a 40%);

Boa (41 a 60%);

Satisfatória (61 a 80%);

Excelente (81 a 100%);

Nunca participei, portanto não posso opinar.
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Gráfico 9. Quais itens você considera importante a Agência oferecer durante um passeio? 

 

 
 

O que a pesquisa revelou é relevante para o conhecimento das expectativas dos 

clientes sobre a organização de um evento.  

 

 

 

 
Gráfico 10. Quantos passeios 4x4 você tem interesse de participar durante o ano? 

 

 
 

Dos pesquisados, 45% dos aventureiros estão satisfeitos com até três passeios off 

road ao ano, enquanto que, 54% desejam passeios ao longo do ano.  

 

 

 

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

Cronograma detalhado do passeio;

Seguro de acidentes pessoais;

Adesivos temáticos do passeio;

Lanche de trilha durante o passeio;

Pagamento através de cartão de crédito…

Passeios com apenas um dia de duração;

Passeios de final de semana e feriados;

Expedições com mais de 4 dias de duração;

Trilhas 4x4 de nível leve ou médio;

Trilhas 4x4 de nível radical;

Atividades agregadas de esportes de aventura;

Hospedagem de padrão conforto ao menor custo;

Hospedagem com maior sofisticação;

Outros

13% 

7% 

6% 

5% 

7% 

10% 

11% 

5% 
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4% 

7% 

10% 

1% 

1% 

45% 

30% 
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Gráfico 11. Qual a qualidade da mão obra e atendimento da Oficina Mundo Off Road? 

 

 
 

Percebe-se que 44% dos pesquisados estão satisfeito com os serviços oferecidos na 

oficina da Mundo Off Road. No entanto, 55% ainda não realizaram nenhum tipo de serviço 

em seu veículo na oficina.  

 

 

 

8.2 Entrevista com os empregados da Mundo Off Road 

  

 

Técnica de Pesquisa: Pesquisa em profundidade. 

Problema: Opinião dos empregados sobre o empregador. 

Variáveis: 

 Relacionamento; 

 Salário; 

 Ambiente e condições de trabalho; 

 Comunicação interna. 

 

Universo: Sete pessoas com vínculo empregatício e se entrevistados porque um 

delas estava de férias.  

Instrumento de Coleta: Entrevista pessoal e reservada com roteiro estruturado. 

Período de Aplicação: Outubro 2013. 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Ruim (0a 20%);

Regular (21 a 40%);

Boa (41a 60%);

Satisfatória (61a 80%);

Excelente (81 a 100%);

0% 

1% 

3% 

14% 

27% 
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8.2.1 Relatório 

 

O roteiro foi elaborado a partir de questões básicas para que fosse possível conhecer 

e identificar o perfil dos empregados e possíveis problemas dentro da empresa. 

A empresa Mundo Off Road hoje possuí sete empregados com vínculo empregatício, 

sendo quatro mecânicos, um atendimento ao cliente, um administrativo financeiro e um 

vendedor de acessórios de veículos. 

A entrevista foi realizada em 8 de outubro de 2013, na oficina mecânica, em Santos, 

durante o horário de expediente, com prévia autorização dos sócios-proprietários Ronald 

Ataulo e Marcelo Trettel. A A&R informa que nenhum dos sócios-proprietários ou qualquer 

pessoa que tenha vínculo com a empresa teve acesso antecipado ao roteiro.  

A entrevista dos empregados, onde se descobre a função, idade, escolaridade, 

configuração familiar e município onde reside. Com o levantamento dos dados pudemos 

perceber que o empregado mais antigo tem três anos de casa, enquanto o mais novo tem 

menos de um ano.  

Quanto ao nível de escolaridade, percebemos que: duas pessoas têm o Ensino Médio, 

um tem o ensino médio completo, dois têm ensino superior incompleto e um tem ensino 

superior completo.  

Em respeito à comunicação interna da oficina, grande parte dos empregados afirmou 

que não há uma comunicação efetiva, só sendo feitas reuniões apenas quando o problema já 

está acontecendo e nunca antes para tentar amenizar a situação ou causa.  

Em relação à administração e relacionamento com os gestores, a pesquisa revelou 

que os empregados não têm nenhum tipo de problema que possa agravar ou atrapalhar o 

andamento do serviço.  

Nenhum dos empregados reclamou do salário, alegando que recebem o valor do 

mercado de trabalho ou então que a remuneração condiz com o trabalho feito por ele.  

Já em relação ao convívio entre empregados x empregados, as queixas também 

foram unanimes à falta de respeito mutuo e desorganização por parte dos mesmos.  
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9 AÇÕES  

9.1 Ações para os clientes  

 

1) Workshop - Mecânica para Mulheres  

Realização de um treinamento básico sobre as principais funcionalidades das peças e 

suas localizações dentro do veículo, dicas de manutenção preventiva, entre outras.  Durante a 

atividade, a empresa irá oferecer um coffee break e após essa pausa será realizada uma 

atividade na prática para avaliar a eficácia das palestras. As inscrições poderão ser feitas no 

site da empresa. O workshop será ministrado por um dos proprietários com formação e 

experiência na área e ao final do curso, as participantes receberão um certificado de 

participação.  

Objetivo: O objetivo da ação é aproximar as esposas dos clientes cadastrados do 

mundo automotivo e mostrar que essas atividades não são exclusivamente para homens.  A 

proposta também objetiva ensinar questões básicas sobre o funcionamento e como cada peça 

deve ser colocada corretamente dentro de um veículo. Após a palestra são realizadas algumas 

atividades práticas.  

Justificativa: Não existem ações voltadas para o público feminino e a pesquisa com 

os clientes revelou que 41% dos pesquisados são casados.  

Divulgação: O work shop será divulgado no site da empresa e por e-mail marketing.  

Custo para a empresa: O custo será baseado no bufê para o coffee break e materiais 

para divulgação, já que não haverá gastos com os palestrantes, pois os donos poderão 

ministra-las.  

Total da ação: R$ 150,00 - Cardápio do Coffee break (Supermercado Pão de 

Açúcar). 

Custo para as clientes: A inscrição é a oferta de um quilo de alimento não 

perecível, que será doado para uma instituição beneficente que atenda crianças em idade pré-

escolar e esteja localizada no mesmo bairro da empresa. 

Implantação: Maio de 2014  

Layout: Curso de Mecânica para Mulheres  
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Figura 1 - Curso de Mecânica para Mulheres 
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2) Brinde de final de ano - Calendário da Mundo Off Road 

Será confeccionado em 2013, um calendário de mesa com imagens dos eventos 

realizados em comemoração aos 10 anos da Mundo Off Road. O calendário conterá todos os 

eventos que acontecerão durante todo o ano. A distribuição do brinde será realizada no final 

do ano.  

Objetivos: Divulgar os eventos realizados pelo cliente e permitir que os interessados 

possam agendar sua participação por meio de uma peça útil no cotidiano das pessoas e 

oferecer um brinde institucional.   

Justificativa: A empresa até o momento não possuí brinde institucional e não há 

divulgação com antecedência suficiente para conhecimento e maior participação dos 

interessados.  

Divulgação: A divulgação será feita através de e-mail marketing. 

Custo do cliente: O cliente não terá custo com essa ação, já que o calendário será 

disponibilizado no site da empresa.  

Implantação: Dezembro de 2013 

Layout: Calendário de Eventos de 2014.  

 

Figura 2 - Calendário de Eventos da Mundo Off Road de 2014 - Janeiro 
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Figura 3 - Calendário de Eventos da Mundo Off Road de 2014 - Fevereiro 

 

 

 
 

 

 

Figura 4 - Calendário de Eventos da Mundo Off Road de 2014 -Março 
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Figura 5 - Calendário de Eventos da Mundo Off Road de 2014 - Abril 

 

 

 
 

 

 

Figura 6 - Calendário de Eventos da Mundo Off Road de 2014 - Maio 

 

 



48 

Figura 7 - Calendário de Eventos da Mundo Off Road de 2014 - Junho 

 

 

 
 

 

 

Figura 8 - Calendário de Eventos da Mundo Off Road de 2014 - Julho 
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Figura 9 - Calendário de Eventos da Mundo Off Road de 2014 - Agosto 

 

 

 
 

 

 

Figura 10 - Calendário de Eventos da Mundo Off Road de 2014 - Setembro 
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Figura 11 - Calendário de Eventos da Mundo Off Road de 2014 - Outubro 

 

 

 
 

 

 

Figura 12 - Calendário de Eventos da Mundo Off Road de 2014 - Novembro 
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Figura 13 - Calendário de Eventos da Mundo Off Road de 2014 - Dezembro 

 

 
 

Fonte: Arte Maior (12 meses do calendário), novembro 2013.  

 

 

 

9.2 Ações para os funcionários 

 

1) Dia especial  

Será realizado um almoço de confraternização de final de ano para os funcionários 

da empresa, sendo que cada empregado poderá levar um convidado. O almoço será realizado 

em um restaurante da cidade. A empresa não oferecerá bebidas alcoólicas, sendo assim, sendo 

servido apenas, água, suco e refrigerante. No evento, os empregados receberão o calendário 

de mesa.  

Objetivo: Realizar uma confraternização entre os empregados fora do ambiente de 

trabalho e também como forma de agradecimento por toda dedicação prestada durante todo o 

ano.  

Justificativa: Apesar do pequeno número de empregados, a empresa não tem o 

hábito de reunir seus funcionários para atividades fora do trabalho com objetivo de 

confraternização. Os funcionários são importantes para o sucesso da empresa.  
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Divulgação: Convite individual impresso na empresa.  

Custo: R$ 38,90 reais por pessoa; R$ 50x16 funcionários = R$ 622, 40, sem as 

bebidas inclusas (Fonte: Point 44, 13 de novembro de 2013).  

Implantação: Dezembro de 2013 

Layout: Convite de Confraternização. 

Figura 14 – Convite de Confraternização  

 

 

2) Sorteio Off Road 

Na confraternização haverá um sorteio de um brinde especial.  

Objetivo: Oferecer um brinde especial de final de ano.  

Justificativa: A empresa não tem o hábito de manifestar reconhecimento pela 

dedicação prestada durante o ano trabalhado. A sugestão de brinde será uma Televisão de 

Plasma.  

Custo da empresa: Custo de R$ 899,00. (Fonte: Casas Bahias, 14 de novembro de 

2013). 

Implantação: Dezembro de 2013 .  



53 

10 ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA ANUAL 

 

De acordo com o faturamento bruto mensal lucrado pela empresa, foi destinado um 

percentual para investimento em comunicação.  

 

 

Quadro 5. Estimativa Orçamentária Anual 

 

Ações Investimento Anual 

Planejamento  R$ 3.400,00 

Pesquisa e análise  R$ 1.500,00 

Coffee Break                

(Mecânica para Mulheres) 
R$ 320,00 

Calendário off road R$ 2.400,00 

Dia especial R$ 622,40 

Sorteio off road R$ 899,00 

Custo Total R$ 9.141,40 
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11 CRONOGRAMA DE AÇÕES 

Quadro 6. Cronograma de Ações 
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CONCLUSÃO 

 

Da mesma forma que o mercado off road está crescendo no Brasil, também crescem 

as oportunidade dos profissionais de Relações Públicas atuarem neste novo segmento.  Por 

nove meses consecutivos a Agência A&R conviveu e conheceu dificuldades e potencialidades 

nessa área e constatou a necessidade e a importância de um trabalho de comunicação 

profissional tanto para o cliente em questão como para outras empresas que venham a surgir.  

Os autores desse projeto têm consciência de que a comunicação deve ser sistemática 

para o sucesso dos negócios e a construção da imagem institucional positiva do cliente. 

Entretanto, as condições financeiras são limitadoras, no momento para expansão dos negócios 

e a dotação de verba exclusiva para a implantação de um grande projeto de Relações Públicas. 

Diante desta realidade a Agência A&R apresentou propostas compatíveis com a 

capacidade orçamentária do cliente, priorizando seus públicos essenciais não constitutivos, 

porque os autores consideram que empregados e clientes são prioritários no estabelecimento 

do relacionamento, visto que eles representam a força do trabalho e o bom atendimento para a 

satisfação e a opinião favorável por parte dos clientes. Isso contribui efetivamente para o 

sucesso dos negócios.  

A opção de adotar esse projeto ou de qualquer outro de comunicação é do cliente. 

Entretanto, as perspectivas de crescimento desse segmento do mercado apontam para 

possibilidade de surgirem concorrentes na Baixada Santista e no município de Santos, o que 

pode significar a oferta dos mesmos serviços com preços diferenciados e até com estratégias 

mercadológicas agressivas. A empresa Mundo Off Road deve estar atenta ao risco de não ser 

mais a única e seus proprietários devem levar em conta que a organização deve buscar 

diferenciais para manter a fidelização dos clientes e dos empregados.  

Os autores deste projeto experimental defendem que, está é uma oportunidade para o 

início da mudança e para o fortalecimento da imagem institucional.  
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ANEXO 

Anexo A - Eventos já realizados pela Agência Mundo Off Road. 

 

 

Mês e Ano Dia Local 
Abril de 2003 Dia 26-27 6º Raid de Itariri (Itariri) 

Setembro de 2003 Dia 20-21 Rota do Arcanjo (Santos para São Miguel Arcanjo) 

 

Março de 2004 Dia 20 Rota do Rio Pardo (Santos para São Sebastião) 

Abril de 2004 Dia 24 7º Raid de Itariri (Itariri) 

Junho de 2004 Dia 26 Rota do Arcanjo 2004 (Santos para São Miguel Arcanjo) 

Setembro de 2004 Dia 25 Rota Paranapiacaba Radical (Vila de Paranapiacaba) 

Novembro de 2004 Dia 27 Rota de Castelhanos (Ilha Bela) 

 

Fevereiro de 2005 Dia 26 Rota de Atibaia (Santos para Pedra Grande) 

Março de 2005 Dia 19 Rota da Banana (Pedro de Toledo para Itariri) 

Abril de 2005 Dia 30 Rota de Paraitinga (Paraitinga) 

Junho de 2005 Dia 18-19 Rota do Arcanjo 2005 (Santos para São Miguel Arcanjo) 

Julho de 2005 Dia 24 Rota do Japi (Santos para Serra do Japí) 

Agosto de 2005 Dia 21 1º Penelope Charmosa (Santos) 

Outubro de 2005 Dia 29 Rota do Baú (Santos para Campos do Jordão) 

Novembro de 2005 Dia 26 Rota de Castelhanos (Ilha Bela) 

 

Março de 2006 Dia 18 Rota das 7 Cachoeiras (São Luiz do Paraitinga) 

Maio de 2006 Dia 20-21 Rota do Arcanjo 2006 (São Miguel Arcanjo) 

Outubro de 2006 Dia 28 Rota Bueno Brandão (São Paulo para Bueno Brandão) 

Novembro de 2006 Dia 18-19 Rota Bueno Brandão (Bueno Brandão) 

 

Janeiro de 2007 Dia 21 Rota de São Roque (São Roque) 

Março de 2007 
Dia 11 

Dia 24 

Rota Paranapiacaba (Paranapiacaba) 

Rota do Arcanjo 2007 (São Miguel Arcanjo) 

Abril de 2007 Dia 14 Rota do Arcanjo 2007 (São Miguel Arcanjo) 

Maio de 2007 Dia 18 Rota de Brotas (São Paulo para Brotas) 

Julho de 2007 Dia 15 Pedra Grande – Atibiaia SP (Pedra Grande para Atibaia) 

Agosto de 2007 Dia 12 Nascente do Tietê (São Paulo) 

Outubro de 2007 Dia 27 Rota Bueno Brandão (Bueno Brandão) 

Novembro de 2007 Dia 24 Paraitinga 2007 (São Luis do Paraitinga) 

 

Janeiro de 2008 Dia 20 Rota de Ipanema 2008 (Sorocaba) 

Fevereiro de 2008 Dia 23 Rota de Atibaia 2008 (Atibaia) 

Março de 2008 Dia 15 Rota Circuito das Águas (Águas Paulista) 

Abril de 2008 Dia 25 Rota de Brotas 2008 (São Paulo) 

Maio de 2008 Dia 17 Rota Nascente do Tietê (Rio Tietê) 

Junho de 2008 Dia 21 Rota de Cananéia (Cananéia) 

Julho de 2008 Dia 26 Rota Ilha Bela 2008 (Ilha Bela) 

Agosto de 2008 Dia 23 Rota São Roque (São Roque) 

Setembro de 2008 Dia 19-21 Rota do Petar 2008 (Registro) 

Novembro de 2008 
Dia 8-9 

Dia 30 

Gonçalvez 2008 (Rodovia Ayrton Senna para Sítio do 

Picapau Amarelo) 

Festa de final de ano 2008 (Sâo Bernardo do Campo) 
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Janeiro de 2009 Dia 17 Rota Juréia 2009 (Pedro de Toledo) 

Fevereiro de 2009 Dia 21 CANASTRA 

Março de 2009 Dia 14 Rota São Pedro (São Pedro) 

Maio de 2009 Dia 1 Rota de Itararé 2009 (Itararé) 

Junho de 2009 Dia 6 Rota de Cananéia (Cananéia) 

Julho de 2009 Dia 5 Rota de Paranapiacaba 2009 (Paranapiacaba) 

Agosto de 2009 Dia 15 Rota Ilha Bela 2009 (Ilha Bela) 

Setembro de 2009 

 

Dia 2 

Dia 10 

Expedição Jalapão 2009 (Jalapão) 

Adventure Sports Fair 2009 (São Paulo) 

Outubro de 2009 Dia 10 Paranapiacaba 2009 (Paranapiacaba) 

Novembro de 2009 
Dia 14 

Dia 28 

Rota de Bueno Brandão 2009 (Bueno Brandão) 

Treinamento off-road (Santos) 

Dezembro de 2009 Dia 5 Rota de Paraitinga (São Luís de Paraitinga) 

Janeiro de 2010 
Dia 23 

Dia 30 

Rota de São Roque (São Roque) 

Rota SOS Paraitinga (Paraitinga) 

Março de 2010 Dia 14 2 Penélope Charmosa (Santos) 

Abril de 2010 Dia 2 Rota de Itararé 2010 (Itararé) 

Maio de 2010 
Dia 1 

Dia 29 

Rota Off-Road com balão (Araçoiaba da Serra) 

Rota Águas de São Pedro (São Pedro) 

Junho de 2010 Dia 19 Rota Junina em Itú (Itú) 

Julho de 2010 Dia 16 Rota de Caconde (Caconde) 

Agosto de 2010 Dia 14 Rota da Bocaina (Bocaina) 

Setembro de 2010 
Dia 4 

Dia 25 

Expedição Jalapão (Jalapão) 

Rota Dunas 2010 (Dunas) 

Outubro de 2010 Dia 16 Rota Monte Verde (Monte Verde) 

Novembro de 2010 Dia 13 Rota Paraitinga 2010 (Paraitinga) 

Dezembro de 2010 Dia 4 Natal Solidário 

 

Janeiro de 2011 Dia 22 Treinamento Off-Road 2011 (Santos) 

Fevereiro de 2011 Dia 19 Itapecerica da Serra 2011 (Itapecerica da Serra) 

Março de 2011 Dia 18 Brotas 2011 (Brotas) 

Abril de 2011 Dia 20 Rota Passa Quatro 

Maio de 2011 Dia 21 Off-Road com balão 2011 

Junho de 2011 Dia 18 Rota de Cananéia 2011 (Cananéia) 

Julho de 2011 Dia 16-17 Rota de São Pedro 2011 (São Pedro) 

Agosto de 2011 Dia 20 1ª Rota Pajero Club 2011 

Setembro de 2011 
Dia 3 

Dia 17 

Expedição Estrada Real 2011 

SOS Vale do Ribeira 2011 (Vale do Ribeira) 

Outubro de 2011 
Dia 1 

Dia 15 

2º Treinamento Off-Road 2011 (Santos) 

Rota Gonçalves 2011 

Novembro de 2011 Dia 18 Rota de Ilha Bela (Ilha Bela) 

Dezembro de 2011 Dia 10 Rota da Banana 2011 (Itariri) 

 

Janeiro de 2012 Dia 14 2º Rota Pajero Club 

Fevereiro de 2012 Dia 3 Rota Petar 2012 

Março de 2012 Dia 16 Rota Brotas 2012 

Abril de 2012 
Dia 14  

Dia 27 

Treinamento de Direção 4x4  

Expedição 4x4 Aparados 

Maio de 2012 Dia 19 3ª Rota Pajero Club (Atibaia) 

Junho de 2012 Dia 7 Rota de Itararé 2012 (Itararé) 

Julho de 2012 Dia 14 Treinamento de Direção 4x4 

Agosto de 2012 Dia 18 Rota 4x4 dos Sonhos 
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Setembro de 2012 

 

Dia 1  

Dia 22 

Expedição Jalapão 2012  

Treinamento de Direção 4x4 

Outubro de 2012 
Dia 20 

Dia 21 

4ª Rota Pajero Club (Dunas) 

Rota Pajero Club (Dunas) 

Novembro de 2012 Dia 10 Treinamento de Direção 4x4 

 

Janeiro de 2013 Dia 19 Rota de Paraitinga 

Fevereiro de 2013 Dia 9 Atacama Altiplanos Argentinos 

Março de 2013 Dia 9 Rota Terra da Mata 2013 

Abril de 2013 Dia 13 Rota Cananéia 2013 

Maio de 2013 Dia 11 Treinamento de Direção 4x4 
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Anexo B – Declaração  

 

 
 

 


