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RESUMO 

 

O presente trabalho tem o objetivo de sugerir à Associação Casa da Mata um plano 
de comunicação em Relações Públicas para auxiliar seu processo de evolução 
institucional e potencializar a expressividade da organização dentro do Terceiro 
Setor, sobretudo em sua região de atuação. Durante o procedimento da pesquisa de 
campo foi possível compreender a missão da organização, bem como suas 
características, as peculiaridades do relacionamento com seus públicos e os fatores 
que influenciam sua estabilidade. A partir disso, foi elaborado um diagnóstico e um 
plano de ações estratégicas de comunicação baseado em teorias e conceitos de 
autores bibliograficamente representativos, que explicam as fases das organizações 
dentro do Terceiro Setor, as circunstâncias a que elas se submetem e como elas 
podem obter melhores resultados com a formulação de um planejamento estratégico 
de Relações Públicas. Em decorrência disso, foi produzido este Projeto 
Experimental, conforme a realidade institucional do cliente para atender as 
deficiências comunicacionais e aprimorar o vínculo da organização com seus 
públicos. 
 

Palavras-chave: Relações Públicas; Comunicação Integrada; Relacionamentos, 
Casa da Mata, Terceiro Setor. 
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ABSTRACT 
 

The current paper has the aim to suggest to Casa da Mata a communication plan in 
Public Relations to help its institutional development process and streamline the 
organization expressivity inside the Third Sector, specially its acting area. During the 
area researches procedure it was possible to make out the organization mission, as 
well as its characteristics, the particular traits of the relationship with its public and 
also factors that may influence its stability. Based on that, a diagnosis plan was 
designed for explaining the organization stages inside this Third Sector with the help 
of theories and concepts of representative authors, also the circumstances witch they 
may undergo and how they could get a better result with the creation plan strategy in 
Public Relations. Because of that, this experimental project was produce according to 
the client’s institutional reality to answer his communications deficits and improve the 
link between the organization with its public. 
 

Keywords: Public Relations; Integrated Communication; Relationships; Casa da 
Mata; Third Sector. 
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A AGÊNCIA EXPERIMENTAL DE RELAÇÕES PÚBLICAS 
 

Figura 1 – Logotipo da Agência Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

 Quem somos 

 

A Head Monkeys Inteligência em Comunicação é uma agência que presta 

serviços customizados de comunicação integrada para empreendimentos de todos 

os setores. Estamos no mercado há um ano, auxiliando nossos clientes a construir, 

engajar e enaltecer suas marcas, de maneira a considerá-las por inteiro. Apreciamos 

diferentes desafios e adoramos um bom papo com um cafezinho! 

 

 Histórico 

 

A Head Monkeys surgiu a partir de um projeto experimental do curso de 

Comunicação Social, com habilitação em Relações Públicas, da Universidade 

Católica de Santos, pelas alunas Ingrid Borges e Mariana Alves, que compartilham 

de conhecimentos mútuos desde o processo de criação da agência. Fundada em 

novembro de 2013, as alunas, sócias diretoras, partiram do pressuposto de que 

atualização e assessoria constante na comunicação das organizações é 

fundamental para seu desenvolvimento e destaque no mercado. Foram realizadas 

inúmeras reuniões antes que a identidade corporativa da Head Monkeys fosse 

definida e cada detalhe fosse tomando forma. 
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Além das sócias diretoras, nossa equipe é formada por oito profissionais de 

Comunicação Social, especializados em diferentes áreas, que desenvolvem um 

trabalho contínuo no segmento da comunicação, buscando otimizar o tempo, bem 

como estabelecer boa relação e compreensão mútua entre nossos clientes e seus 

públicos estratégicos. Desde o princípio, apostamos no constante aprendizado e 

atualização dos conhecimentos dos nossos colaboradores e amigos, que são os 

grandes neurônios da Head Monkeys. 

 

 Diretrizes organizacionais 

 

Temos como diretrizes centrais a excelência em atendimento ao cliente e a 

criatividade nos serviços prestados. Buscamos soluções dinâmicas baseadas em 

uma mistura de estratégias, que une inovação e tradicionalismo, na medida 

calculada para cada contexto em que participamos. 

 

Missão 

Oferecer as melhores soluções integradas de comunicação, de modo a 

promover a sinergia e a compreensão mútua entre os públicos, favorecendo assim o 

crescimento contínuo dos nossos clientes. 

 

Visão 

Criar um padrão interno de qualidade que conquiste o reconhecimento dos 

nossos clientes e tornar-se, em um período de cinco anos, referência nacional na 

aplicação de serviços de Relações Públicas. 

 

Valores 

Comprometimento; qualidade; ética; trabalho em equipe; criatividade; 

flexibilidade. 

 

 Identidade corporativa 

 

Head Monkeys foi o nome escolhido para transmitir o espírito da marca. O 

macaco representa inteligência, sociabilidade, generosidade, criatividade, alegria e 
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grande capacidade de adaptação. Essas são as características das cabeças que 

compõem a equipe Monkey!  

 

Conceito do nome e da marca 

 

A Teoria do Centésimo Macaco (KEYES JUNIOR, 1952) um grupo de 

macacos foi observado por cientistas pesquisadores em uma ilha no Japão. Os 

cientistas jogavam batatas-doces cruas na areia da praia para alimentar os 

macacos. Certo dia, uma fêmea lavou sua batata na água do mar e notou que o 

gosto melhorava. Assim, ela ensinou à sua mãe e seus amigos, que contagiaram a 

nova descoberta. Quando o centésimo macaco passou a adotar, definitivamente, 

este hábito, em 1958, os cientistas verificaram que bandos de macacos de outras 

ilhas, além dos grupos do continente, que não tinham nenhum tipo de contato com 

os primeiros, também começaram a lavar suas batatas-doces.  

Esse enredo foi escolhido para simbolizar a essência da organização como a 

premissa central da nossa agência: uma boa ideia conduzida por mentes talentosas 

propaga-se naturalmente.  

 

Significados 

 

Atitude; Coletividade; Versatilidade. 

 

Forma, traços e tipografia 

 

Figura 2 – Tipografia da Agência Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 
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Preto (C 0; M 0; Y 0; K 100 / R 0; G 0; B 0): cor que remete à concentração, 

 reflexão, desenvolvimento de auto-análise, coragem. 

 

Roxo (C 20; M 80; Y 0; K 20 / R 168; G 70; B 134): cor da transformação, 

 representa criatividade, calma, harmonia, sabedoria e ética. 

 

 Mercado de atuação 

 

Trabalhamos com organizações do primeiro, segundo e terceiro setores, 

oferecendo consultoria e serviços terceirizados. Oferecemos, também, suporte de 

comunicação online, para que os nossos clientes possam se comunicar com os 

Monkeys a qualquer hora e de qualquer lugar, com suporte e assessoria. Estamos 

aptos a atender em todo Brasil nos mais diversos segmentos, sempre direcionados a 

gerar resultados consistentes, pois acreditamos que o sucesso de nossos parceiros 

corresponde ao nosso. 

 

 Serviços oferecidos 

 

Buscamos oferecer estratégias inovadoras e adequar práticas clássicas de 

comunicação a cada realidade institucional, para que haja sinergia entre a 

organização e seus diversos públicos. 

 

Núcleo Engajamento 

 

Comunicação Interna 

Através de planejamento estratégico e pesquisas, executamos ações que 

proporcionam a maior integração da organização com seus públicos internos, 

proporcionando o fluxo constante e seguro da comunicação. 

 

Comunicação Digital e Gestão de Mídias  

Empregamos os canais digitais como ferramentas que auxiliam na 

transmissão de informações e mensagens dos nossos para com seus diversos 

públicos de forma segura e eficiente. Mantemos constante atualização com as novas 

tendências e em contato direto com o público de interesse. 
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Aproximação e relacionamento comunitário 

Viabilizamos práticas que as organizações podem aplicar em função de 

realizar trabalhos solidários, de desenvolvimento comunitário e de responsabilidade 

social, tendo em vista estreitar as relações dos nossos clientes com as comunidades 

de interesse. 

 

Núcleo Atitude 

 

Gerenciamento de Crise 

Este serviço é formulado com base em pesquisas e planejamento estratégico 

que permitem realizar ações que impeçam o impacto negativo da imagem da 

organização em relação aos públicos e amenizem possíveis riscos. 

 

Relações com a Imprensa 

Realizamos ações de planejamento com a mídia e de relacionamento. 

Selecionamos os fatos de maior relevância para a opinião pública mediante as 

oportunidades detectadas em nossos clientes e geramos conteúdo para impressa. 

 

Media Training 

Oferece treinamentos individuais e coletivos para assegurar que a 

organização-cliente possa ter um bom relacionamento com a imprensa, preparando-

a para situações que necessitam de exposições públicas. Consequentemente 

fortalece e aproximar sua marca com seus públicos de interesse. 

 

Núcleo Conhecimento 

 

Auditoria de Imagem 

 Sabe-se que todo o processo de planejamento estratégico da comunicação 

compreende o estudo das pesquisas eficazes e sua devida aplicação e apuração de 

dados estatísticos. Avaliação e mensuração dos resultados fazem parte também 

desse serviço oferecido pela Head Monkeys para medir a imagem corporativa e 

aferir o grau de reputação de nossos clientes junto aos seus stakeholders. 
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Pesquisas de Opinião 

 

Coletamos e analisamos dados que servem de orientação para o processo de 

entendimento de determinadas características que possam estar agregadas à 

organização. A finalidade é detectar possíveis falhas nos relacionamentos e 

promover planos e projetos para fortalecer a imagem de nossos clientes, ou alterá-

la, quando necessário, para um cenário mais apropriado. 

 

Consultoria em Relações Públicas 

 

O serviço constitui-se em um agente de mudanças, externo à organização-

cliente, que auxilia nas tomadas de decisão e desenvolvimento de ações de 

comunicação que atendam às necessidades da organização. 

 

Núcleo Imagem 

 

Planejamento estratégico de comunicação 

Por meio do reconhecimento dos atributos detectados em nossos clientes, 

tanto pela aplicação de auditorias de imagem, como por pesquisas internas e 

externas, formulamos o planejamento estratégico de comunicação, orientando-os a 

maximizar e potencializar seus pontos fortes. Trabalhamos para que a imagem de 

nossos clientes possa ser apresentada aos públicos de forma coerente com o seu 

comportamento. 

 

Estratégias integradas e branding de marca 

 

O branding da marca é fruto das experiências e percepções que as marcas 

buscam alcançar. O reconhecimento esperado por toda empresa é estar na mente 

de seus consumidores não apenas como produto, mas também como marca. Por 

isso, propomos estratégias adequadas para a construção e administração das 

marcar, por meio de estratégias integradas. 
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Projetos editoriais 

 

Compomos e editamos publicações institucionais de maneira a ficarem 

atraentes e interessantes para a leitura dos públicos e, consequentemente, trazer 

feedback e repercussão positivos para nossos clientes. 

 

Promoção de Eventos 

 

A Head Monkeys planeja, realiza e avalia eventos organizacionais para 

colaborar com a elaboração e fixação da imagem corporativa. Os eventos realizados 

pela agência são focados em informar e ressaltar as características positivas da 

organização e permitir novas oportunidades no âmbito onde está inserida.  

 

Investimentos sociais, culturais e ambientais 

 

Sugerimos uma gama de projetos em que podem ser aplicados os 

investimentos de responsabilidade social, imagem e envolvimento da organização. 

Basta decidir qual se assemelha melhor à sua identidade corporativa. 

 

 Estrutura operacional 

 

A Head Monkeys possui uma estrutura aberta e flexível e, por meio da sua 

representação gráfica, consegue-se observar o equilíbrio entre os distintos núcleos 

de atividade, que proporcionam o trabalho integrado aos serviços oferecidos.  

Sempre que necessário, além do desempenho das sócias-diretoras, os 

demais integrantes colaboradores são chamados para acrescentar suas 

especialidades. 
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Figura 3 – Estrutura Operacional da Agência Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

A Agência Experimental Head Monkeys Inteligência em Comunicação, 

simuladamente criada pelas alunas Ingrid Borges e Mariana Alves, tem o objetivo de 

atender a uma organização-cliente, para desenvolver este trabalho de conclusão de 

curso, no formato de um projeto experimental do Curso de Comunicação Social, 

habilitação em Relações Públicas, no qual são aplicados os conhecimentos 

adquiridos durante a graduação. 

As organizações do Terceiro Setor, no mundo todo, encontram desafios para 

gerir seus mecanismos. Com a comunicação bem direcionada é possível solidificar a 

imagem institucional, firmar uma relação consistente com os diversos públicos de 

interesse, potencializar a captação de recursos e, assim, atuar efetivamente na 

sociedade civil. É o que será evidenciado ao longo desde projeto, uma vez que a 

organização escolhida para esta pesquisa acadêmica é a associação Casa da Mata, 

uma organização do Terceiro Setor que tem a missão de promover a consciência 

ambiental e proporcionar dinâmicas culturais, artísticas, terapêuticas e educativas a 

toda a sociedade, de maneira inovadora. 

Este trabalho acadêmico é apresentado pela introdução, denominada capítulo 

1, que é seguida pelo referencial teórico utilizado para analisar as características da 

organização-cliente, denominado como capítulo 2. Neste último são abordados os 

princípios sobre a concepção do Terceiro Setor, sua natureza jurídica, possíveis 

formas de apoio institucional, as características dos públicos neste segmento e 

como as Relações Públicas fazem parte do crescimento das organizações da 

sociedade civil.  

O capítulo 3 é voltado às especificidades do cliente e seus aspectos 

corporativos, sobretudo no que concerne à área de comunicação. A agência se 

aprofundou no processo de desenvolvimento da entidade, bem como na formação 

de sua estrutura funcional. Nessa etapa são exibidas as propostas sociais da Casa 

da Mata, procedentes de sua identidade e cultura. Posteriormente, no capítulo 4, foi 

elaborado o mapeamento dos públicos de interesse presentes no universo 

corporativo da associação, expondo sua importância e conexões, sendo este 

complementado por estudos sobre o sistema de comunicação e suas interfaces com 

os stakeholders da Casa da Mata 
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O capítulo 5 trata da análise estratégica e nele encontra-se também a 

aplicação de instrumentos, como o benchmarking funcional e a análise SWOT, para 

então verificar o posicionamento da organização-cliente no seu cenário de autuação. 

Para complementar esse estudo, a Head Monkeys realizou pesquisas de campo, no 

capítulo 6, e emitiu seus relatórios, para então obter o feedback de públicos 

prioritários sobre questões que envolvem a Casa da Mata. 

O capítulo 7 trata de realizar o diagnóstico e nele registrar os resultados 

alcançados com as informações obtidas ao longo de todas as fases do estudo, 

esclarecendo as características e processos que mais influenciam o 

desenvolvimento da Casa da Mata. 

Por fim, no último capítulo, a Head Monkeys traz técnicas e ferramentas de 

Relações Públicas para assessorar a equipe de gestão a fim de atenuar ou, 

possivelmente, sanar as os pontos fracos apresentados e potencializar os pontos 

fortes detectados. Por fim, no capítulo 8, é proposta a aplicação do planejamento 

estratégico de comunicação, representado por um Plano de Relações Públicas. 

Convidamos a todos a essa leitura! 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: A INSTITUCIONALIZAÇÃO DO 
TERCEIRO SETOR 
 

 

Este capítulo tem o propósito de revisitar conceitos e técnicas elaboradas por 

autores que fizeram parte do processo de concretização e evolução de 

investigações no campo das Ciências Sociais Aplicadas, bem como aqueles 

dedicados especificamente ao Terceiro Setor e Relações Públicas, cujos estudos 

seguem como modelos para adaptação a novos cenários.  

Foram englobados os temas considerados mais importantes a serem 

assimilados por gestores, com ou sem conhecimento técnico ou acadêmico em 

Organizações Não-Governamentais (ONGs), para esclarecer o leitor sobre o objeto 

específico deste trabalho acadêmico, a Associação Casa da Mata, em que se trata 

de uma organização social em fase de estabilização e efetivação. Portanto, este 

capítulo compreende as fases de reconhecimento do campo de atuação, 

especificações institucionais, fontes de sobrevivência e relacionamentos sociais da 

mesma.  

 

2.1 Análise conceitual 

 

Diferentes denominações vêm sendo aplicadas para a identificação de 

organização que nascem no cerne da sociedade civil, Coelho (2002) aponta: 

organizações sem fins lucrativos, organizações voluntárias, Terceiro Setor ou 

organizações não governamentais (ONGs), termo mais utilizado do Brasil. Para a 

autora, esses termos são ambíguos e usados indiscriminadamente para mencionar 

um mesmo objeto, o que faz desconsiderar a grande diversidade dessas 

organizações sociais.  

Para entender melhor essa relação, é necessário analisá-la desde sua raiz. O 

termo “Terceiro Setor” foi utilizado pela primeira vez por pesquisadores nos Estados 

Unidos em 1970 e, na década de 80, passou a ser utilizado também pelos 

pesquisadores europeus (COELHO, 2003). A autora explica que, para estes, o 

Terceiro Setor combina a flexibilidade e a eficiência do mercado com a 

previsibilidade da burocracia pública, sendo uma nova geração que une 

características dos dois setores anteriores. Esclarece também que, na verdade, essa 
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denominação põe em evidência o papel econômico que esse conjunto de 

organizações assume, particularmente, na economia americana. 

Montaño (2003) aponta, inicialmente, alguns problemas de dicotomia em 

relação a essa designação. Segundo este, alguns autores observam que o Terceiro 

Setor é, na realidade, o Primeiro Setor, considerando o fato que ele se refere à 

sociedade civil e, historicamente, é a sociedade quem produz o Estado e o mercado. 

Conforme Engels (1997 apud MONTAÑO, 2003) o governo político é uma unidade 

subordinada, e a sociedade civil, o reino das relações econômicas, o elemento 

dominante. “Esta falta de rigor só é desimportante para quem não tiver a história 

como parâmetro da teoria” (MONTAÑO, 2003, p. 55).  

Tentando superar esse viés, o autor destaca que é possível olhar para esse 

conceito como uma manifestação que veio com a evolução. Após o Estado e o 

mercado, esse seria o desenvolvimento de um novo setor que viria a dar as 

respostas que, supostamente, o Estado não se mostra capaz de dar e que o 

mercado não procura dar. Ruth Cardoso1 (2005, p. 7) afirma que “o próprio conceito 

de Terceiro Setor, seu perfil e seus contornos ainda não estão claros nem sequer 

para muitos dos autores que o estão compondo.”  

Na visão da autora, o Terceiro Setor enriquece e complexifica a dinâmica 

social, na medida em que descreve uma área de experimentação de novos modelos 

de pensamentos e atitudes sobre a realidade social. 

 
Com essa denominação, queremos também enfatizar o caráter autônomo e 
inédito desse algo novo que está mudando a sociedade e que se define por 
não ser nem governo nem empresa, por não querer submeter-se nem à 
lógica do mercado nem à lógica governamental (CARDOSO, 2005, p. 8). 

 

As discussões recentes relacionadas ao Terceiro Setor têm provocado 

algumas confusões que estão tornando complicados os esforços de defini-lo e 

compreendê-lo de forma mais clara e objetiva, principalmente na realidade brasileira. 

Ainda, Coelho (2003) afirma que tão incerta quanto sua origem, é sua evolução 

conceitual, o único sentido real atribuído aos personagens deste cenário é a 

promoção do bem-estar social. Para Kunsch (2007) o Terceiro Setor tem o papel de: 

                                                           
1 Ruth Cardoso foi Doutora em antropologia pela Universidade de São Paulo, atou como 
pesquisadora de temas voltados para questões sociais nesta e em outras universidades de diversos 
países. Casada com Fernando Henrique Cardoso, teve indiscutível importância na proposição de 
ações de transformação social. Foi precursora de um dos maiores programas sociais da história do 
país: o Bolsa Família 
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[...] Influenciar a mudança do status quo, do poder do Estado e do mercado 
para atender às demandas das necessidades emergenciais locais, 
nacionais, regionais e globais. Em uma perspectiva conceitual mais 
clássica, é a luta pela conquista dos direitos da cidadania, da justiça e dos 
valores sociais (KUNSCH, 2007, p. 60). 

 

Para compreender a dimensão deste setor, cabe conhecer os elementos que 

o compõe. Para Fernandes (2005) se trata de organizações que não visam lucro 

para seus fundadores, portanto seus dividendos não podem ser distribuídos entre os 

envolvidos, e não derivam de iniciativa governamental, apenas da vontade exclusiva 

de seus idealizadores que participam de modo espontâneo e voluntário. São 

voltadas à produção de bens públicos, como, por exemplo, a conscientização para 

os direitos da cidadania, a prevenção de doenças transmissíveis, a organização de 

ligas esportivas, entre outros. 

 
O Terceiro Setor mostra a sua força pela aglutinação de pessoas 
interessadas em promover a cidadania de seus semelhantes, que se 
preocupam com as questões públicas e sociais não fornecidas aos cidadãos 
(TEOBALDO, 2003, p. 35) 

 

Partindo desses pressupostos pode-se, então, considerar o papel ideológico 

deste setor de extrema importância porque representa a união das políticas sociais, 

a necessidade de transformação e supre a ineficiência do Estado no que diz respeito 

a responsabilidades sociais.  

Nele nascem realizações sociais solidárias que objetivam estimular e 

fortalecer a autonomia das comunidades e capacitá-las a solucionar seus próprios 

problemas, diferentemente das práticas assistencialistas que inibem as iniciativas de 

autoajuda, lidam apenas com os efeitos mais evidentes das desigualdades sociais e 

não com as suas causas, e acabam ajudando a reproduzir a condição subalterna 

dos grupos sociais mais vulneráveis (RIBAS, s/a).  

A seguir, um quadro demonstrativo que reúne os principais conceitos sobre os 

proponentes do Terceiro Setor. 
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Quadro 1 – Organizações do Terceiro Setor 

 
Fonte: maxwell.lambda.ele.puc-rio.br 

 

Assim como não há bases consistentes que definam totalmente o Terceiro 

Setor, não aconteceu diferente com seus representantes. Hoje, já é claro que o 

propósito dessas organizações é elevar o bem estar social, contudo isso não é 

suficiente para categorizar e identificar todas elas. 

É constante o estudo das possíveis classificações das organizações atuantes 

neste universo e a dificuldade existe pelo fato de algumas enquadrarem-se em 

algumas características do setor, porém não completamente em todas. A seguir, a 

demonstração gráfica da subdivisão das organizações no Terceiro Setor 

considerada por Hudson (2005). 
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Figura 4 – Fronteiras entre o Terceiro Setor, Setor Privado e Setor Público 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fonte: Hudson (2005 p. 9) 

 

A ideia de Hudson ampliada mostra uma tendência no movimento das 

organizações do Terceiro Setor para os demais setores, à medida que se tornam 

independentes do Estado, aprimoram-se em termos gerenciais e não precisam de 

tanto suporte das burocracias. 

Todas essas organizações têm em comum o fato de: serem representativas, 

não terem objetivos lucrativos e contribuírem para o desenvolvimento de políticas 

públicas e para os processos de integração e coesão social (HUDSON, 2005).  

 De maneira objetiva e em uma conjuntura mais atual, o Instituto Pro Bono 

(2014) elaborou um Manual do Terceiro Setor em seu site,que segmenta as 

organizações que desempenham seu papel, obrigatoriamente, na forma de pessoa 

jurídica, baseada em seus direitos, segundo o Código Civil nacional. 
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Figura 5 – Representação das pessoas jurídicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Manual do Terceiro Setor, 2014 

 

Toda organização representa uma pessoa de caráter jurídico, ela pode ser de 

direito público, interno ou externo, ou de direito privado. Segundo o Manual do 

Terceiro Setor elaborado pelo Instituto Pro Bono, as organizações de direito público 

são as entidades governamentais, aquelas que reconhecemos por Estado, a União, 

o Distrito Federal, os Municípios, os Territórios, as autarquias e as demais entidades 

criadas neste caráter. As pessoas jurídicas de interesse externo são representadas 

pela atuação de Estados estrangeiros e todas as organizações regidas pelo direito 

internacional público. Já as pessoas jurídicas de direito privado são instituídas por 

organizações que se manifestam por um interesse privado.  

  

2.2 Contexto histórico 

 

O termo “Terceiro Setor”, de origem norte-americana, surgiu como conceito 

consolidado nos Estados Unidos em 1978 (IPEA, 2011). Embora os autores 

evidenciem esta data, compreende-se que o Terceiro Setor inicia sua trajetória em 

uma perspectiva que retrata os primórdios da humanidade, quando se observaram 

as primeiras práticas de ajuda coletiva às necessidades básicas dos indivíduos mais 

desfavorecidos. Sob essa perspectiva, Hudson (2005) explica que existiu um código 

baseado na justiça, oriundo das primeiras civilizações, que induzia as pessoas 
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ajudassem umas às outras em suas necessidades, transportando os mais carentes, 

dando abrigo, mantimentos e alimentos. 

Cardoso (2005) faz uma analogia do surgimento deste conceito com o de 

Terceiro Mundo, em 1950, em que havia sido intitulado o Primeiro Mundo, 

constituído de países capitalistas avançados, e o Segundo Mundo, constituído pela 

área socialista. Contudo, havia algo a mais que isso, uma realidade nova que não 

encaixava em nenhuma das duas denominações e, então, a essa realidade 

emergente foi dado o nome de Terceiro Mundo.  

Com o passar o tempo, a complexidade interna dos componentes desse 

conjunto foi causando dificuldades para empregar devidamente o termo pelo fato de 

apresentar fortes características que não correspondiam exatamente ao significado 

destinado a ele. Outra semelhança com essa antiga conjuntura é a ligação com a 

independência e autonomia em relação aos dois mundos que já estavam claramente 

estabelecidos. É esta ideia de independência das iniciativas públicas que qualifica o 

Terceiro Setor e sua realidade, guiada pela emergência dos cidadãos e suas 

organizações, na busca da prática da democracia e do desenvolvimento social. 

Acerca, ainda, do seu surgimento, vale destacar que a iniciativa do Terceiro 

Setor se desenvolveu a partir de contextos desenvolvidos na sociedade ao longo do 

tempo: a reestruturação produtiva do mercado de trabalho, quando o Brasil passou a 

produzir em grandes escalas; a globalização da economia, quando o capital passou 

a ser rotativo devido à desterritorialização e formação de grupos econômicos 

internacionais; a perda dos direitos trabalhistas, dentre tantos outros acontecimentos 

que abriram espaço para o neoliberalismo2 formular uma estratégia de 

reestruturação do sistema capitalista (IPEA, 2011). 

 

2.3 Desenvolvimento no Brasil 

 

Para compreender a lógica de funcionamento do Terceiro Setor é preciso 

conhecer as condições em que se deu a sua formação no Brasil. A dificuldade em 

buscar fontes que comprovem o processo que estabeleceu este domínio aqui se 

deve ao fato de que essas questões nunca foram alvo evidente de visibilidade e 

                                                           
2 Conjunto de ideias políticas e econômicas originadas do capitalismo que rejeita toda e qualquer 
intervenção do Estado na economia privada. Acredita-se que as empresas devem tertotal liberdade 
de comércio para garantir o crescimento econômico e o desenvolvimento social de um país. 
http://www.infoescola.com/historia/neoliberalismo/ 
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atenção nem dos historiadores, nem da própria sociedade. A relevância das 

organizações do Terceiro Setor no cenário brasileiro dá-se de forma fragmentada e 

inconstante à sombra de outros temas abrangidos na relação, um tanto quanto 

problemáticas, entre o Estado e a sociedade, entre o público e o privado. (MENDES, 

1999). 

De acordo com Landim (1993), o primeiro contato do Brasil com a filantropia é 

marcado pelo intervalo entre o Período Colonial Português até meados do século 

XX. Nele encontram-se as primeiras iniciativas populares de assistência social, 

saúde e educação totalmente desvinculadas do Poder Público. É pertinente ressaltar 

que, por clara influência portuguesa da época, a Igreja Católica detinha poder sobre 

todas essas ações, visto que, por quase quatro séculos – até a Proclamação da 

República, em 1889 – vigorou no Brasil um regime em que a Igreja tinha poder 

operante na gestão de todas e quaisquer atividades ligadas ao que se pode chamar 

filantropia. Mendes (1999) delata que essas práticas solidárias eram, na verdade, 

um meio de adaptar interesses pessoais dos grupos dominantes, representados 

pelos grandes fazendeiros e pela Igreja diante do Estado soberano. 

 
Apesar de não o formular em termos de uma política clara, reservaram em 
seu projeto centralizador e autoritário um papel às entidades sem fins 
lucrativos, sobretudo, como se viu, as religiosas, nos vários campos das 
políticas públicas. Recebem isenções, incentivos fiscais e financiamento 
governamental, escolas religiosas, hospitais e obras sociais ligadas às 
igrejas (LANDIM, 1993 p. 26). 

 

Na época da Primeira República ou República velha (1889 a 1930), o Poder 

Público esteve praticamente ausente das questões sociais. Estas iniciativas 

continuaram sendo permeadas por valores da caridade cristã, demonstrando como a 

noção de filantropia, até então, era ligada aos preceitos do catolicismo. As primeiras 

organizações sem fins lucrativos foram as Santas Casas de Misericórdia, os colégios 

católicos, os asilos e os orfanatos (LANDIM, 1993).  

A partir de 1930, durante o governo de Getúlio Vargas, o Estado passou a 

assumir o papel de formulador e implementador das políticas públicas contando, 

para tanto, com o apoio das organizações filantrópicas e dando mais atenção à 

estas. A fim de reconhecer o propósito deste novo sistema e os interesses coletivos 

a que ele atendia, foi promulgada a Lei n.º 10.406 (BRASIL,1935), que declara a 

utilidade pública dessas entidades. Em 1938 foi criado o Conselho Nacional de 

Serviço Social (CNSS) que organizou procedimentos para que as entidades inscritas 
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nesse órgão pudessem, de maneira democrática, receber subsídios governamentais 

(OLIVEIRA, 2005). 

Em 1964 instaurou-se o Regime Militar no Brasil provocando, entre múltiplos 

outros efeitos, a redução da participação social no Estado e nas empresas. 

Albuquerque (2006) explica que a impossibilidade de dialogar com esses setores 

levou os movimentos associativos a atuar no âmbito local, voltando-se para as 

comunidades. Este período é um marco da evolução histórica do Terceiro Setor no 

Brasil, pois caracteriza uma intensa mobilização da sociedade frente aos problemas 

sociais e à forma de política vigente. Neste momento, surgem então, as 

Organizações Não-Governamentais (ONGs) brasileiras, lideradas pela classe média 

intelectualizada, as quais exerceram influência fundamental na caracterização e 

configuração do Terceiro Setor. 

De acordo com Oliveira (2005) o processo de redemocratização do país pós-

ditadura foi o ponto culminante no desenvolvimento deste setor. Nele foram 

promovidos debates acalorados sobre cidadania, gerando, em 1990, profundos 

estudos e polêmicas sobre a participação social e os direitos fundamentais do 

cidadão. A partir dessa divisão cronológica o do Terceiro Setor iniciou seu 

crescimento como um coletivo articulado e consolidado, que cada vez mais, vem 

adquirindo relevância social.  

Segundo o site Terceiro Setor (2014), a partir do mandato do presidente Lula, 

este âmbito ganhou maior evidência no Brasil, devido à origem do Partido dos 

Trabalhadores (PT), que surgiu de instituições sociais e por movimentos populares 

na época da ditadura. Por este fato, afirma ser um grupo político com vínculos fortes 

com os movimentos sociais. Sobre este âmbito no contexto da atualidade, Gohn 

(2000, p. 60) declara: 

 
O terceiro setor é um tipo de ‘Frankenstein’: grande, heterogêneo, 
construído de pedaços, desajeitado, com múltiplas facetas. É contraditório, 
pois inclui tanto entidades progressistas como conservadoras. Abrange 
programas e projetos sociais que objetivam tanto a emancipação dos 
setores populares e a construção de uma sociedade mais justa, igualitária, 
com justiça social, como programas meramente assistenciais, 
compensatórios, estruturados segundo ações estratégico-racionais, 
pautadas pela lógica de mercado. Um ponto em comum: todos falam em 
nome da cidadania. 

 
Segundo a Associação Brasileira de Organizações Não-Governamentais 

(ABONG), em 2010 as entidades privadas sem fins lucrativos no país totalizaram 
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556,8 mil. Nessa somatória, estão incluídos, por exemplo, cartórios, partidos 

políticos, condomínios e entidades religiosas ou de defesa de direitos de minorias.  

 

2.4  Organizações do Terceiro Setor 

 

O Terceiro Setor é composto por organizações de gestão própria, 

caracterizadas pelo voluntariado. São grandes agentes sociais, pois além de 

oferecer conteúdo de forma gratuita, muitas vezes alcançam públicos que o Estado 

não consegue atingir.  

As organizações que compõe este âmbito têm diferentes denominações, que 

caracterizam e limitam suas atividades no ramo institucional. Essas diferentes 

possibilidades dispõem de prós e contras, que devem ser analisados para a escolha 

do formato mais conveniente e vantajoso para os objetivos institucionais.  

As pessoas jurídicas de direito privado são constituídas por organizações que 

se manifestam devido a um interesse particular. A Comissão de Estudos do Terceiro 

Setor do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS, 2011) 

aponta que a Lei n.º 10.406 (BRASIL, 2002, art. 44, inc. I, III, IV e V), discrimina as 

organizações integrantes do Terceiro Setor, sendo elas: associações, fundações, 

organizações religiosas e partidos políticos.  

As associações e fundações compreendem um extrato específico 

denominado Fundações Privadas e Associações Sem Fins Lucrativos- FASFIL. Os 

critérios que identificam esse grupo são: organizações provadas, sem fins lucrativos, 

institucionalizadas, auto administradas e voluntárias. Segundo pesquisas do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2010 as FASFIL totalizavam 290, 7 

mil organizações distribuídas pelo Brasil, porção que representou 5,2% do total de 

entidades públicas e privadas existentes em todo o País. No período de 2006 a 2010 

foram criados 292,6 mil novos empregos nessa categoria, correspondentes a 4,9% 

do mercado de recrutamento. 

 

2.4.1 Associação 

 

A Lei n.º 10.406, art. 53 (BRASIL, 2002), caracteriza as associações como “a 

união de pessoas que se organizam para fins não econômicos”. Todos têm direito à 

livre associação desde que seja a um fim lícito. Embora essas entidades não 
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possuam fins econômicos, elas têm o direito de produzir atividades geradoras de 

receita, desde que essa disposição esteja presente em seu estatuto de constituição, 

bem como o esclarecimento sobre o direcionamento da verba adquirida, que deve 

ser apenas para fins organizacionais. As associações podem ser de caráter altruísta, 

ou seja, atende à comunidade sem restrições especiais, ou não altruísta, que 

restringe o seu atendimento a um grupo seleto por semelhanças em comum.  

Segundo o CRCRS (2011), a formação de uma associação rege-se por um 

estatuto social, um documento que estabelece os direitos e deveres da organização 

e de seus colaboradores e associados. Para que esta adquira caráter legal, é 

necessário o registro desde estatuto, juntamente à Ata de Constituição da 

organização em Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas. A partir disso, a 

iniciativa adquire direitos de personalidade jurídica, o que a permite contratar, 

empregar, comercializar, entre outros processos que a tornam um ator social sujeito 

a direitos e deveres.  

Uma característica importante das associações é não precisar, 

necessariamente, de dinheiro, por exemplo, pode ser constituída uma associação de 

classe como “Associação de Graduandos em Relações Públicas” para promover 

encontros, debates e eventos sobre a profissão, divulgar vagas de emprego, etc. 

 

2.4.2 Fundação 
 

As fundações são organizações criadas a partir da iniciativa de um instituidor, 

que pode ser pessoa física, empresa ou o Poder Público, dotado de uma 

personalidade jurídica, destinada a cumprir uma finalidade social. Sua criação nasce 

a partir do capital do instituidor e sua vocação e, segundo o Código Civil, artigo 62 

da legislação anteriormente citada, deve ser de cunho moral, assistencial ou cultural. 

Difere das associações, pois a matéria prima destas é o indivíduo, já das fundações 

é o patrimônio. A organização deve ter estrutura suficiente para garantir o 

cumprimento das finalidades institucionais, caso contrário, os bens destinados são 

direcionados à outra fundação que seja comprometida com os mesmos fins 

(MANUAL DO TERCEIRO SETOR, 2014). 

Assim como as associações, as fundações também são regidas por estatutos 

que dispõe de regras legais e depende da autorização do Ministério Público para 
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existir. Durante toda sua existência indeterminada, a organização deve estar 

submetida ao controle minucioso deste órgão.  

A partir deste pressuposto, existem várias nomenclaturas em que as 

organizações sem fins lucrativos podem receber. No exercício de sua função, essas 

entidades podem pleitear determinados títulos ou qualificações junto ao Poder 

Público, a fim de buscar benefícios para sua evolução. Veremos a seguir alguns dos 

títulos públicos que estas entidades podem receber de acordo com suas finalidades. 

 

2.4.3 Titulações e certificações oficiais 
 

Entre as organizações que fazem parte do Terceiro Setor estão as, 

popularmente conhecidas, organizações não governamentais (ONGs).Fernandes 

(2002) esclarece que as ONGs são instituições propriamente privadas, porém a 

aplicação do seu eventual lucro é, absolutamente, nas atividades-fim da 

organização, não cabendo distribuição dos dividendos. O autor ressalta também que 

os responsáveis legais de uma ONG – seus diretores – não podem sequer receber 

remuneração através de salários.  

O autor explica que, para ser considerada uma ONG, a instituição social deve 

possuir caráter comunitário, ou seja, desempenhar ações direcionadas à sociedade 

de maneira integralmente. São responsáveis pela implantação e viabilização de 

projetos beneficentes e constroem, para a comunidade local, uma concepção de 

movimentos que complementam o desenvolvimento social do local, totalmente 

desvinculado de definições político-partidárias. Por mais diversos que sejam os 

segmentos de atividades dessas organizações, a essência do seu trabalho é o 

voluntariado em busca do desenvolvimento, e essa empatia está sujeita a qualquer 

cidadão. Gohn (apud COELHO, 2003) aponta que as ONGs podem assumir caráter 

caritativo, desenvolvimentista, cidadão e ambientalista. 

De acordo com o site Terceiro Setor (2014), do ponto de vista jurídico, não há 

aplicação para o termo ONG. A legislação brasileira prevê apenas dois formatos 

institucionais para a constituição de uma organização sem fins lucrativos: 

associação civil ou fundação privada. “Instituto” ou “instituição” são designações 

geralmente utilizadas para identificar entidades dedicadas ao ensino e à pesquisa, 

são formas de se referir à organização.  
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Ainda de acordo com este portal eletrônico, existem também qualificações 

que essas organizações podem receber do Poder Público, uma vez que preenchidos 

os requisitos legais, que as concedam reconhecimento da idoneidade, isenção de 

tributos e outros benefícios a fim de proporcionar credibilidade para atração de 

investimentos. São os títulos: Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 

(OSCIP), Utilidade Pública das esferas municipal, estadual e federal e Certificado de 

Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS).  

O termo Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) é um 

título fornecido pelo Ministério da Justiça do Brasil, regulado pela Lei n.º 9.790 

(BRASIL, 1999). Sua finalidade é viabilizar parcerias e convênios com os níveis 

governamentais e órgãos públicos, é uma forma de reconhecimento oficial e legal 

das ONGs, especialmente porque, para conseguir este título, é fundamental dotar de 

extrema transparência administrativa. Este título permite que a organização 

remunere seus dirigentes. É uma qualificação mais rápida e menos burocrática do 

que as demais. (MANUAL DO TERCEIRO SETOR, 2014). 

O Título de Utilidade Pública (TUP) garante às entidades o reconhecimento 

como sendo oficialmente sem fins lucrativos e prestadores de serviços à sociedade. 

Dentre as exigências para obtenção deste título está a necessidade de 

funcionamento da organização há, no mínimo, dois anos e a promoção de atividades 

compatíveis ao título. Com este certificado no âmbito municipal, além do 

reconhecimento, a organização pode requerer a isenção da quota patronal – INSS e 

benefícios de plano municipal. Em âmbito estadual também é possível a isenção da 

quota patronal e acesso a direitos de prerrogativa estadual. Já as organizações com 

título de Utilidade Pública Federal, além da isenção da quota patronal, este 

certificado permite que a entidade forneça um recibo dedutível em Imposto de 

Renda a outras organizações que doarem benefícios e possibilita receber doações 

da União, receita das loterias federais e ainda realizar sorteios. (MANUAL DO 

TERCEIRO SETOR, 2014). 

O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social é um título 

concedido pelo Governo Federal, por intermédio dos Ministérios da Educação, do 

Desenvolvimento Social e combate à Fome e da Saúde que pode ser requerido por 

entidades que prestem serviços nas áreas de educação, saúde e assistência social. 

A Lei n.º 12.101 (BRASIL, 2009) discorre sobre este certificado (MANUAL DO 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12101.htm
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TERCEIRO SETOR, 2014). A seguir, representação gráfica do alicerce do Terceiro 

Setor. 

 

Figura 6 – Estrutura representativa das atividades no Terceiro Setor 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Terceiro Setor, 2014 

 

Pensar em certificação para ONG é pensar em isenção tributária, porém para 

tanto esta isenção flui do cumprimento de uma série de imposições por parte da 

organização, portanto sua estrutura deve estar preparada ordenada para tais 

cumprimentos. 

 

2.5 Captação de recursos 

 

Captação de recursos ou “fund raising”, é uma expressão muito usada 

principalmente no Terceiro Setor. Toda organização sem fins lucrativos depende de 

conseguir recursos para tornar viáveis seus projetos e sua missão. Se o objetivo é 

oferecer conteúdo voluntariamente, de acordo com a disponibilidade dos 

promotores, com o aumento da visibilidade e, consequentemente, o aumento do 

volume de trabalho, muitas organizações se veem limitadas em sua capacidade de 

atuação correspondente à falta de recursos, não apenas financeiros, como também 

humanos. Captar fundos então, seja dinheiro, produtos ou trabalho voluntário, torna-

se então uma das principais atividades da organização. 
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A captação de recursos não é função apenas do captador de recursos ou do 
presidente da organização, mas deve ser uma atividade compreendida por 
todos os funcionários. Dada sua importância, todos devem estar 
comprometidos com a captação e saber que esta ação é vital para que os 
objetivos da organização sejam alcançados. Acreditamos, portanto, que um 
dos primeiros requisitos necessários seja a motivação interna da 

organização (CRUZ; ESTRAVIZ, 2003, p. 20-21). 
 

Ter um profissional exclusivo para captar recursos é bastante significativo. 

Cruz e Estraviz (2003) ensinam que no perfil básico de um captador deve contar 

aspectos como integridade, entusiasmo, criatividade, paciência, desenvoltura, 

facilidade de comunicação verbal e escrita e, principalmente, estar comprometido 

com a instituição. Essas características também são importantes para todos os 

profissionais da instituição. Os voluntários ou profissionais dessas instituições 

deverão fazer parte do processo de levantamento das necessidades 

organizacionais, do planejamento estratégico e da implementação das atividades de 

captação de recursos. Esse processo deve conter desenvolvimento de metas com o 

cronograma das ações e atividades a serem executadas. O envolvimento de todos 

com o gerenciamento de informações dos doadores e de potenciais doadores é 

fundamental. 

 

2.5.1 Recursos próprios de geração de renda 

 

As organizações da sociedade civil têm o desafio de conhecer maneiras de 

mobilizar recursos financeiros para viabilizar suas ações. A venda de produtos e 

serviços, negócios sociais e outras formas de geração de renda própria são algumas 

das possibilidades. Junqueira (apud FRELLER, 2014)a possibilidade de lucrar com 

atividades que geram receita dentro da própria organização somente as incentiva a 

reinvestirem integralmente nesses recursos, influenciando sua 

autossustentabilidade. 

 

Projetos de geração de renda 

 

São projetos desenvolvidos por uma organização para gerar receita própria 

seu mantimento e, se possível, ser sua principal fonte de captação de recursos. 

Como apresentam Cruz e Estraviz (2003), dentre as organizações sem fins 

lucrativos no Brasil, 68,3% de seus financiamentos provém de ações internas, 
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comovenda de produtos e serviços, taxas para associados e eventos, que são os 

mais utilizados.  

Para que um evento seja, de fato, destinado apenas à captação de recursos é 

preciso um planejamento amplo. Os eventos proporcionam momentos de 

confraternização e podem captar voluntários também. É um recurso apropriado para 

o estreitamento de relações institucionais, porém a captação de recursos oriunda de 

eventos pode ser uma prática prazerosa e, ao mesmo tempo, estressante se não for 

bem organizado (CRUZ; ESTRAVIZ, 2003). 

 

2.5.2 Fontes de captação 

 

Existem organizações que destinam atividade à distribuição de recursos às 

organizações do Terceiro Setor. Para contar com apoio em seus projetos, elas 

podem optar por agências bilaterais de financiamento e fundações. Cruz e Estraviz 

(2003) dizem que muitas dessas entidades possuem formulários e modelos de 

solicitação de recursos que, geralmente, requerem apresentação de objetivo, 

justificativa, avaliação de resultados, etc. Podendo ser disponibilizadas nos sites das 

agências, ou por meio de carta ou telefone.  

 

Pessoas físicas 

 

Segundo pesquisa realizada por Leillah Landim e Neide Berres (apud CRUZ e 

ESTRAVIZ, 2003) 81% das doações privadas, nos Estados Unidos, vêm de pessoas 

físicas. 21% da população doa recursos financeiros e outros 29% doa recursos 

materiais. Mesmo que a realidade brasileira seja diferente, este é um indicador de 

tendência à esta prática. Estes números mostram a importância deste grupo de 

contribuintes e nos atentam para a elaboração de estratégias direcionadas às 

pessoas da comunidade. 

Ainda em pessoas físicas, temos a captação face to face, que abrange o 

processo de conseguir recursos através do diálogo direto. É divido em 

modalidades:door to door, em que os captadores de recursos vão até a casa do 

público; o bussiness to bussiness, que trata da mesma situação, porém é realizado 

nos comércios e os stands, que são exposições da entidade em ambientes 

estratégicos (Blanco, 2014). 
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Pessoas jurídicas 

 

As empresas também têm grande relevância na captação de recursos. Uma 

empresa apoia uma entidade quando percebe que esta tem credibilidade e sua 

causa é significativa. Além disso, o investimento destas organizações no Terceiro 

Setor pode valer-se de uma ferramenta de marketing social para potencializar 

publicamente sua marca, por isso é necessário o profundo conhecimento da 

empresa por parte do captador (CRUZ e ESTRAVIZ, 2003).  

 

Fundações e agências internacionais de financiamento 

 

Fundações são organizações criadas com o propósito de apoiar atividades 

filantrópicas. Para tanto, a maioria delas possuem procedimento de solicitação de 

recursos padrão, que podem ser encontrados na home page da instituição ou por 

pedido simples por telefone ou carta. Este processo deve compreender a 

apresentação de objetivo, justificativa, avaliação de resultados, entre outros, de 

acordo com cada organização. “Diferentemente das empresas, as fundações 

buscam resultados próximos às políticas públicas, e não há necessariamente a 

preocupação na divulgação do seu nome como financiador” (CRUZ; ESTRAVIZ, 

2003, p. 82). Os projetos, geralmente são de um a três anos e os recursos 

pretendem contribuir para a auto sustentação financeira do projeto. No caso das 

fundações nacionais existem objetivos bem diferentes, muitas criam e desenvolvem 

projetos próprios e só algumas têm linha de financiamento para outras entidades. 

 As agências internacionais são aquelas que destinam verba para projetos de 

outros países, podendo ser bilaterais ou multilaterais. No primeiro caso, as agências 

atuam em seu território e em mais um país. No segundo caso, participam de projetos 

de diversos países. Muitas vezes precisam da aprovação ou algum tipo de 

envolvimento do governo brasileiro (CRUZ; ESTRAVIZ, 2003). 

 

Agentes financeiros 

 

Grupos de indivíduos que se reúnem para auxiliar a viabilização de um 

projeto. Administram e movimentam recursos financeiros para propostas que 

estejam dentro das suas aspirações e possibilidades. Muitas vezes as empresas 
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montam grupos de agentes financeiros, que são também prospectores de projetos 

que serão agregados à empresa e cuidam dos fluxos financeiros (CRUZ; ESTRAVIZ, 

2003). 

 

Igrejas 

 

Associar a captação de recursos de uma ONG às instituições religiosas exige, 

primeiramente, identificação com a seita. Geralmente apoiam o custo operacional de 

um projeto de sua escolha. Características positivas desta fonte são a tendência a 

ser um contribuinte fixo e ter poder de influência sobre seus membros. (CRUZ; 

ESTRAVIZ, 2003) 

 

2.5.3 Formas de participação 

 

Existem diferentes condições de auxílio às entidades, o financiador escolhe a 

que corresponde melhor com as suas possibilidades e expectativas. São elas: 

 

Patrocínio 

  

Visando ter maior visibilidade na área da responsabilidade social, as 

empresas têm atuado cada vez mais como patrocinadores de projetos institucionais 

do Terceiro Setor.  

 
“O patrocínio é uma ação promocional cujos resultados vêm afetando cada 
vez mais o sucesso das estratégias de marketing das empresas. Hoje é 
crescente o número de empresas que, atuando como patrocinadores do 
esporte, da cultura, do social e da ecologia, utilizam as ações de patrocínio 
como fator de alavancagem das suas estratégias de marketing” (MELO 
NETO, 2000, p.13).  

 

O patrocinador, na maioria dos casos, é a principal fonte de recursos de um 

projeto ou instituição, podendo ser também uma pessoa física. A própria 

organização pode montar um sistema de cotas de patrocínio de acordo com suas 

necessidades e possibilidades, facilitando a participação de mais envolvidos. 
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Parceria  

 

Diferente do conceito de patrocínio, que financia, a parceria pretende 

proporcionar apoio à instituição. Existem diversas formas de se estabelecer 

parcerias, de acordo com a proposta (CAMARGO et al, 2001). 

Segundo Noleto (2000), as empresas, ao perceberem que há, de fato, uma 

lacuna entre aquilo que desejam fazer e o que tangivelmente podem fazer, optam 

por somar forças a outras organizações que atendem suas expectativas, para 

otimizar seus recursos, conhecimentos e potencialidades. 

Marras et al (2010) explica que as parcerias não se estabelecem como um 

“passe na mágica”; geralmente há todo um processo prévio de conhecimento mútuo 

e desenvolvimento de relações de confiança, valorizando o contato. 

 

Colaboração 

 

O colaborador é a personalidade que proporciona apoio com recursos 

materiais ou de pessoas ou arca com parte do total dos custos de um projeto. 

 

Promoção 

 

O promotor é aquele que impulsiona um projeto. Além de custear, ele também 

é o responsável por promovê-lo, organizá-lo e divulgá-lo.  

 

Voluntariado 

  

O voluntariado é a forma de participar da idealização de um projeto através de 

recursos humanos. O termo voluntariado está diretamente ligado a um indivíduo que 

faz um trabalho ou desempenha uma função sem intuito de retribuição, agindo 

espontaneamente. Os voluntários disponibilizam tempo e conhecimentos que 

possuem para realizar o trabalho, são agentes da transformação em benefício da 

sociedade (CAMARGO et al, 2001). De acordo com Cruz e Estraviz (2003) existem 

perfis de pessoas para esse trabalho voluntário, podem ser simpatizantes da causa, 

pessoas que se aposentam e têm tempo livre para poder participar de trabalhos 
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comunitários, empresas que queiram se aprofundar na questão da responsabilidade 

social e podem oferecer recursos humanos de seus colaboradores, entre outros. 

Além do serviço prestado não gerar custo às instituições, existem outras 

vantagens na consolidação do voluntariado como a afinidade com o trabalho, que 

produz melhores resultados, divulgação das ações institucionais face a face, a 

possibilidade de atingir diversos setores da economia por prover de diferentes 

grupos e, ainda segundo Cruz e Estraviz (2003), se estes forem doadores, acabam 

solicitando recursos com maior desenvoltura. 

 

Doação 

 

Segundo o site Terceiro Setor (2014), “a doação é um contrato em que uma 

pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para outras, 

conforme dispõe o artigo 538 do Código Civil.” Este contrato é: 

 
(a) unilateral: envolve apenas uma parte (doador); 
(b) gratuito: objetiva uma liberalidade; 
(c) consensual: ocorre com a união das duas partes envolvidas; 
(d) solene: por imposição da lei, deve ser realizado de forma escrita, por 

meio de escritura pública ou contrato particular, conforme dispõe o 
artigo 541 no Código Civil. 

 

A doação pode acontecer das seguintes maneiras: 

 
(a) consistir apenas em benefício do donatário, sem qualquer contrapartida; 
(b) remuneratória: feita com o propósito de pagar um serviço prestado pelo 

donatário, que não o exigiu; 
(c) com encargo: impondo-se ao donatário uma retribuição que ele deve 

cumprir, a qual resulta uma vantagem para o doador ou para um 
terceiro. 

 

De acordo com o artigo 540 do Código Civil, mesmo neste último caso, a 

doação não perde o caráter de liberalidade, ela ocorre no momento que em o 

serviço prestado ao donatário excede o valor da retribuição.  

Segundo a Associação Brasileira de Organizações Não-Governamentais 

(ABONG), as doações dedutíveis de impostos podem ser uma fonte de captação de 

recursos para muitas organizações. Esse incentivo fiscal é dedicado aos campos 

social e cultural para doações feitas a: 
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(a) entidades de Utilidade Pública Federal e Organizações da Sociedade 
Civil de Interesse Público; 

(b) fundos de direitos da criança e do adolescente; 
(c) instituições de ensino e pesquisa; e 
(d) atividades culturais e audiovisuais. 

 

Auxílios 

 

Os auxílios consistem em dotações derivadas da Lei n.º 4.320 (BRASIL, 1964, 

art. 12, par. 6º), conhecida como Lei do Orçamento, que constitui a transferência de 

capital para investimento, independentemente de contraprestação. As entidades 

sem fins lucrativos precisam preencher alguns requisitos para gozar de tal auxílio, o 

site Terceiro Setor (2014) destaca fundamentalmente: 

 
a) ser entidade de atendimento direto e gratuito ao público, voltada ao 
ensino especial, ou representativas da comunidade escolar das escolas 
públicas estaduais e municipais do ensino fundamental, ou ainda unidades 
mantidas pela Campanha Nacional de Escolas da Comunidade (CNEC); 
b) ser cadastrada junto ao Ministério do Meio Ambiente; 
c) direcionar-se para as ações de saúde e de atendimento direto e gratuito 
ao público, prestadas pelas Santas Casas de Misericórdia e demais 
entidades filantrópicas. 

 

2.5.4 Aliança com a Administração Pública 

 

Existem formas de firmar alianças com o Poder Público que beneficiam a 

organização, o Estado e também a sociedade. A seguir, as maneiras de 

consolidação desse relacionamento. 

 

Contrato 

 

De acordo com Meirelles (2001, p. 199) o contrato com o Poder Público: 

 
é todo acordo de vontades, firmado livremente pelas partes, para criar 
obrigações e direitos recíprocos, ou seja, é o ajuste que a Administração, 
agindo nessa qualidade, firma com o particular ou outra entidade 
administrativa para a consecução de objetivos de interesse público, nas 
condições estabelecidas pela própria Administração. 

 

Ou seja, é um acordo entre a instituição e o Estado, com direitos e deveres 

para ambas as partes em propósito de um determinado fim de interesse mútuo. 
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Convênio 

 

Ocorre em forma de colaboração da instituição no cumprimento de uma 

atividade executada pelo Poder Público. É um tipo de contratação diferente do 

contrato tratado acima, pois só ocorre com o controle das autoridades estatais. De 

acordo com Pietro (2012), geralmente, os convênios ocorrem quando o Estado quer 

incentivar as organizações de direito privado e interesse público nas ações sociais. 

Ao invés de ele desempenhar determinada atividade, ele opta por oferecer a essas 

entidades auxílios financeiros ou subvenções, financiamentos, favores fiscais, entre 

outros, para a execução destas atividades. 

 

Emenda parlamentar 

 

Emendas parlamentares são projetos enviados pelo Poder Executivo ao 

Poder Legislativo para destinação de recursos públicos. É a oportunidade que os 

deputados têm de acrescentar novas programações orçamentárias com o objetivo 

de atender as demandas das regiões que representam. 

 

Leis de incentivo 

 

Além desses meios de relacionamento, a sociedade civil organizada em prol 

da cultura pode contar com leis de incentivo e auxílio a esse serviço social.  A Lei 

Federal de Incentivo à Cultura (BRASIL, Lei nº. 8.313, 1991)conhecida também por 

Lei Rouanet, abrange todo o Brasil e estabelece benefícios às empresas a fim de 

despertar seu interesse em patrocinar projetos culturais. O Programa de Ação 

Cultural (ProAC), instituído por Lei (BRASIL, Lei nº.12.268, 2006) assim como a Lei 

Rouanet, cede benefícios de isenções fiscais para aqueles que investirem no 

desenvolvimento cultural. Porém, enquanto a primeira é nacional, a segunda lei 

abrange apenas o estado de São Paulo. 
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2.6 Públicos e relacionamentos no Terceiro Setor 

 

O público é definido como um elemento da instituição, é a primeira razão para 

existência da organização e a matéria-prima das Relações Públicas. Habermas 

(1984) explica que essa expressão surgiu em meados do século XVIII com a 

expansão da imprensa e da opinião pública. Muitos estudiosos se propuseram a 

entender e alcançar a definição mais lógica do conceito de públicos. Tarde (apud 

FRANÇA, 2003) ao estudar os públicos e multidão, atribuiu seu sentido à relação 

social de massa. Portanto, não se referia a públicos como atualmente, 

desmembrando estrategicamente, todo o conjunto cobiçado era chamado apenas de 

público-alvo. Esse raciocínio psicossociológico, explica de modo uniforme, os 

relacionamentos das distintas camadas da sociedade. Naquela época, o autor 

ponderava: 

 
Não há palavra, nem em latim nem em grego, que corresponda ao que 
entendemos por público. Há as que servem para designar o povo, a 
assembleia dos cidadãos armados ou não armados, o corpo eleitoral, todas 
as variedades de multidões. Mas qual escritor da Antiguidade que pensou 
em falar de seu público? Nenhum deles jamais conheceu senão seu 
auditório (TARDE apud FRANÇA, 2003, p. 35). 

 

Ao empenhar-se em admitir clareza e consistência para a definição de 

públicos, França (2004) recorre às opiniões de outros estudiosos e discute-as em 

sua obra considerando a amplitude do termo em seu aspecto sociológico, político e 

econômico, bem como a presença do interesse comum. Diante desse contexto, 

percebe-se a necessidade inerente de estudar os relacionamentos. Dentre 

diferentes posicionamentos, o autor ressalta Justet, que diz: 

 
Não existe um público, mas uma pluralidade de públicos, um grande 
número de públicos que são, de tal forma, diferentes uns dos outros e falar 
a um não quer dizer que os outros possam compreender-vos (JUSTET apud 
FRANÇA, 2004, p. 13). 

 

A partir da aceitação da necessidade de dividir o público em grupos, de 

acordo com suas particularidades, uma das principais conceituações deste trajeto foi 

a de França (2004), que desmembra e destaca diferentes níveis de dependência da 

organização para com seus diferentes públicos. Este modelo considera a 

intensidade da sua relação com a organização, sendo classificados em essenciais, 

não-essenciais e redes de interferência, e suas especificações a partir de cada uma. 
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Peruzzo (2007) afirma que é preciso pensar nos públicos segundo a situação 

que envolve cada contexto. A definição do tipo de relacionamento que se estabelece 

com os diferentes públicos depende das características de cada organização. Deste 

modo, se tratando de organizações da sociedade civil, no universo dos movimentos 

sociais, a autora toma por base a proximidade dos públicos com a entidade e o que 

ele representa para a mesma, para propor classificá-los em: 

 

a) Beneficiários: a quem a ação direta da organização se destina; 

b) Colaboradores: funcionários voluntários e suas respectivas famílias; 

c) Vizinhança: comunidade em que a organização está inserida 

geograficamente; 

d) Órgãos públicos: aqueles que afetam a existência da organização por 

meio jurídico, político ou por órgãos de repressão; 

e) Parceiros reais e potenciais: todo tipo de organização que possa fazer 

parte do quadro colaborativo institucional; 

f) Mídia: meios de comunicação massiva sejam virtuais, impressos, 

televisivos, radiofônicos, etc.; 

g) Aliados: movimentos e organizações que atuam no mesmo universo, 

mas desenvolvem operações distintas que possuam possibilidades 

aproximativas; 

h) Opositores: aqueles que, por qualquer motivo, se opõe às atividades 

daorganização. 

O termo stakeholders traz mais um conceito a ser explorado pelas 

organizações. França (2004)afirma que os termos stakeholders e públicos são 

usados como sinônimos e ressalta uma observação alheia:  

 
Há, porém, ligeira diferença entre eles. As pessoas são stakeholders porque 
situam- se em uma categoria afetada pelas decisões de uma organização 
ou porque suas decisões afetam a organização (HUNT apud FRANÇA, 
2004 p.59). 
 

O autor define o termo como uma extensão dos públicos de uma organização, 

que, por terem poder de influência sobre as decisões dos públicos de interesse, tem 

também poder de afetar a empresa. Podem se aplicar, diretamente e indiretamente, 

a favor ou contra a organização, por isso precisam de ações específicas 

direcionadas de comunicação.  
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Fortes (2003) articula que este termo existe para representar todas as “partes 

interessadas” no destino da organização. Este público questiona a legitimidade 

organizacional, que é alcançada somente quando as controvérsias públicas são 

gerenciadas pelas Relações Públicas e as demandas apresentadas são atendidas. 

Perante este panorama, a elaboração do mapeamento de públicos é 

fundamental para a produção de um programa eficaz de comunicação. Peruzzo 

(2007) ressalta que saber lidar com os públicos é vital para o bom desempenho da 

organização e requer técnica por parte do profissional responsável, para 

compreender as múltiplas possibilidades e aplicá-las da maneira mais eficiente de 

acordo com as necessidades organizacionais. 

 

2.7 Relações Públicas no processo comunicacional do Terceiro Setor 

 

As organizações não governamentais são importantes para o crescimento 

mercadológico e sustentável de qualquer país, cidade ou região, pois geram 

empregos e suprem uma área que não é coberta por outros empreendimentos, seja 

ele de preservação ambiental ou suporte para crianças carentes. No entanto, para 

manter um alto nível de trabalhos é necessária a aplicação de ações de 

comunicação especializadas, como as Relações Públicas, que fomentam e ajudam a 

cobrir as imperfeições destas organizações. 

Segundo Cicilia Peruzzo (2007, p.4) 

 
A comunicação no âmbito do terceiro setor, ao partir de forças diferentes 
que atuam e se articulam em conformidade com seus interesses (de classe, 
assistencialista/caritativa ou político-transformadores) –, carrega conotações 
não uníssonas no processo de circulação de informação e demais iniciativas 
comunicacionais. Neste sentido, a comunicação no terceiro setor pode ser 
agrupada em três modalidades: a) comunicação dos poderes públicos com 
o terceiro setor; b) comunicação de empresas com o terceiro setor; c) 
comunicação das ONGs, movimentos sociais, associações comunitárias e 
similares. 

 

As organizações do Terceiro Setor precisam de planejamento estratégico, 

saber comunicar seus serviços com eficácia, conhecer melhor seus públicos, 

angariar recursos para desenvolver ações e saber mediar crises e conflitos. O 

profissional de Relações Públicas é o mais apto a gerir essa comunicação, além de 

ter conhecimento sobre esses fatores, desenvolve também a comunicação interna 
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integrada da equipe institucional, que é imprescindível na captação e fidelização dos 

recursos humanos. 

 
A atuação planejada de um profissional como o de relações públicas na 
gestão da comunicação tende a beneficiar não somente àquela instituição, 
mas todo público ligado diretamente a ela como a sociedade e empresas 
privadas socialmente responsáveis (TARGINO, 2008). 

 

As Relações Públicas têm, em sua essência, grande papel no 

desenvolvimento social, por meio de sua capacidade de articulação, planejamento 

para o alcance dos objetivos institucionais, gerenciamento das relações de poder e a 

mediação entre a organização e seus públicos. A pesquisa da realidade social da 

instituição e da região de atuação também se faz fundamental nas organizações do 

Terceiro Setor, para desenvolver ações condizentes com estas, utilizando a 

criatividade, agilidade e dinamismo, para otimizar os recursos não só financeiros, 

mas também, humanos, físicos e materiais. O campo do profissional de Relações 

Públicas na área social é amplo e diversificado, uma vez que é capaz de promover a 

interação entre governos, empresas e organizações da sociedade civil, estando 

atento para possíveis conflitos. 

Retornando à Peruzzo (1993) as Relações Públicas no Terceiro Setor ou 

Relações Públicas comunitárias, como a autora classifica, são aquelas empenhadas 

na promoção da igualdade e do bem social, e que vivem a realidade em que o 

homem: 

 
Acredita no homem, na sua potencialidade de construir uma sociedade justa 
e livre. b) Que enxerga a desigualdade social, as contradições de classes e 
quer o bem estar, a plenitude dos direitos da cidadania assegurados para 
todos os seres humanos. c) Acredita nas possibilidades de mudança. E na 
sociedade civil como gestora de mudanças e de nova hegemonia. d) Implica 
na interdisciplinaridade entre vários campos do conhecimento e da ação 
político-educativa. e) Que se realizam de modo orgânico ao interesse 
público e preferencialmente inseridos em experiências concretas e 
alicerçadas na metodologia de educação popular libertadora. f) Favoreça a 
ação coletiva, a autonomia, a partilha do poder de decisão, a 
corresponsabilidade [...] e, claro, respeitando a dinâmica própria dos 
movimentos onde se inserem (PERUZZO, 1993, p. 128-129). 

 

No Terceiro Setor, observa-se que os programas de Relações Públicas são 

geralmente utilizados na divulgação das ações sociais e na captação de recursos 

junto a contribuintes e empresários. Essas são, com certeza, atividades cruciais para 
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a consolidação dessas entidades, no entanto o profissional desta área pode 

contribuir muito mais.  

Fellippe (2003) aponta uma série de objetivos específicos das relações das 

organizações da sociedade civil com seus públicos, são elas: aumentar a 

participação da comunidade na causa defendida pela instituição, tornar claro para os 

públicos os objetivos, as práticas e políticas da entidade, alinhar discursos da 

diretoria, dos colaboradores e voluntários, promovendo um discurso único e coeso 

que possibilite maior entendimento social.  

O Relações Públicas de uma organização associativa deve, além de 

estruturar estratégias e ações para os públicos, se preocupar em criar vínculos com 

a comunidade do entorno de sua sede. As organizações devem analisar e conhecer 

a realidade da comunidade, nela pode ser encontrado mais de um tipo de público e 

movimentos organizados ou associações comunitárias, em que são necessários 

planejamentos e estratégias diferenciadas das utilizadas com os outros públicos 

(PERUZZO, 2004).  

De acordo com a autora, o Relações Públicas, no âmbito popular ou 

comunitário, tem funções específicas que favorecem a gestão e as práticas 

organizacionais neste setor. O quadro a seguir menciona as atividades em questão. 
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Quadro 2 – Funções de Relações Públicas nas organizações comunitárias 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Peruzzo, 2004 

  

Considerando o fato de as que as Relações Públicas têm como objeto de 

estudo o público e a opinião pública, elas possuem, intrinsecamente, um caráter 

social que jamais pode ser esquecido. Com isso, percebe-se o compromisso deste 

profissional em contribuir para que as organizações direcionem sua dinâmica 

sempre para questões humanitárias Kunsch (2003).  
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2.7.1 Planejamento Estratégico de Mobilização de Recursos (PEMR) 

 

De acordo com Freller (2014) o Planejamento Estratégico de Mobilização de 

Recursos (PEMR) atua como um guia de captação, que serve para tornar facilmente 

compreensíveis os pontos estratégicos envolvidos na organização e para oferecer 

suporte às atividades de comunicação nessa atividade. Dentre seus objetivos estão 

a organização e divulgaçãodos atrativos da instituição, a definição dos públicos reais 

e potenciais envolvidos, a mensuração dos desafios a serem enfrentados e a 

elaboração de estratégias de estratégias de mobilização dos recursos, além da 

potencialização das fontes já existentese a prospecção de outras novas. Para tanto 

faz-se indispensável a utilização de pesquisas de campo e estudos de caso sobre os 

públicos de interesse. O propósito é que o profissional de Relações Públicas 

manifeste prioridades e sugiraferramentas para implementação do plano de 

comunicação, que gerará o resultado final. 

 

2.7.2 Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

De acordo com Cruz e Estraviz (2003), o Plano de Desenvolvimento 

Institucional deve ser produzido segundo as características e objetivos de cada 

organização e suas prioridades estratégicas definidas para a mobilização de 

recursos. Cabe ao gestor do Plano, atividades como: 

 

a) Participar da realização do PEMR;  

b) Gerar e conservar os relacionamentos institucionais;  

c) Prospectar fontes de recursos e cultivar a comunicação de fidelização;  

d) Coordenar campanhas de mobilização de recursos;  

e) Elaborar projetos e orçamentos;  

f) Criar relatórios para prestação de contas;  

g) Produzir textos de agradecimento e benefícios de contrapartida para os 

contribuintes; 

h) Coordenar eventos de captação de recursos;  

i) Criar um sistema de avaliação das atividades; 
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2.7.3Relações Públicas no suporte das peças de captação 

 

A comunicação está presente na estruturação e elaboração das principais 

características de uma peça de captação de recursos para que ela cumpra, com 

êxito, seu papel. A sua principal função é fazer com que o veículo seja impactante e 

capaz de causar envolvimento emocional à causa; que possua formato prático e 

textos objetivos e que combine diferentes mídias para enviar mensagens, por 

exemplo, CD, e-mail, vídeo (FRELLER, 2014). 

Quanto ao seu conteúdo, deve-se abranger a necessidade social em questão 

e justificativas para a atuação da organização. É importante comunicar a missão 

institucional, seus objetivos e metas e, em seguida, apresentar um conjunto de 

benefícios de contrapartida ao investidor, que pode ser elaborado em um plano de 

cotas de participação bem definido e estruturado (FRELLER, 2014). 
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3 CARACTERIZAÇÃO DO CLIENTE: A CASA DA MATA 

 
 

Para o desenvolvimento deste Projeto Experimental em Relações Públicas, a 

Agência Experimental Head Monkeys Inteligência em Comunicação tomou como 

cliente a organização associação Casa da Mata e realizou visitas, entrevistas, 

reuniões, grupos de estudo com os colaboradores e voluntários, bem como tomou 

como base pesquisas documentais para consubstanciar o que segue exposto. 

 

3.1 Dados gerais 

 

Razão Social: Associação Casa da Mata 

Localização: São Vicente – São Paulo 

Telefone: (13) 3567 2675 

Setores de atuação: arte, cultura, sustentabilidade, espiritualidade 

Data de fundação: 4 de setembro 2012 

Dirigentes: Thiago Félix e Thiago Alvarenga 

Rede social: facebook.com/casadamatasv 

 

Figura 7 – Mapa ilustrado da localização da Casa da Mata 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 
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3.2 Histórico institucional 

 

Como peça de apresentação bibliográfica, a Casa da Mata não dispõe de 

histórico institucional formalizado, mas tomando por base entrevista realizada pela 

Head Monkeys com o presidente do conselho administrativo da associação, pode-se 

compreender a origem e desenvolvimento da organização-cliente. 

A história da Casa da Mata começou em abril de 2012, por iniciativa de Bruna 

Felipe e Nara Santos, que viajavam de Guariba, interior do estado de São Paulo, 

para São Vicente em busca de novas oportunidades na região. Nesta cidade se 

depararam com o morro Xixová, imediatamente o local despertou o interesse de 

ambas e devido à beleza e a diversificação ambiental, social e cultural ali presentes, 

as pioneiras enxergaram ali uma oportunidade de realizar um projeto de realização 

pessoal. A partir do contrato de locação de uma grande casa no alto do morro, 

favorecida pela flora da costa da Mata Atlântica – o que a caracteriza uma Área de 

Preservação Permanente (APP) –, deram início a atividades de terapia holística3 e 

culinária orgânica, voltadas ao público em geral, em caráter gratuito. Não era uma 

organização oficialmente estabelecida, mas a iniciativa recebeu o nome de Tradi 

House4.  

Em pouco tempo, o projeto atraiu pessoas que ajudaram na concretização e 

evolução das finalidades propostas; apenas a divulgação face to face foi suficiente 

para atrair novas pessoas e novas ideias. Em junho daquele mesmo ano foi 

implantado o evento Chillaz na Casa da Mata, com o objetivo de introduzir uma nova 

concepção de programação cultural noturna na Baixada Santista, agregando 

atividades terapêuticas e naturais a conceitos artísticos e modos de vida 

sustentáveis. Pela união do projeto de Bruna e Nara, aliado ao espaço físico, criou-

se ali um ambiente que se apresentou adequado e promissor para a parceria entre o 

Chillaz e a Casa da Mata. A proposta do Chillaz era, então, ser um evento realizado 

todas as sextas-feiras, a partir das 22h, apresentando músicas étnicas, intervenções 

artísticas, exposições de arte e artesanato, vídeos, oficinas, entre outros. Pelas 

características exclusivas apresentadas, rapidamente se tornou conhecido, atraindo 

                                                           
3É uma variação de terapia que segue os princípios do Holismo. Considera tratar o indivíduo não 

apenas em um órgão isolado, mas o organismo em sua totalidade. Com exercícios leves de 
concentração trabalha aspectos físicos, psicológicos, energéticos e espirituais. 
4“Tradi”, neste caso, significa uma abreviação da palavra traditional, em português, o nome traduz-se 

para Casa Tradicional ou Casa da Tradição. (dicionário wordpress, on line). 



62 
 

cada vez mais o público e concretizando o sucesso da parceria. 

O envolvimento entre as duas propostas ocasionou a fundação da associação 

Casa da Mata, uma organização ligada à arte, sustentabilidade e espiritualidade, 

sem fins econômicos, de direito privado, com autonomia administrativa e financeira, 

fundada no dia 4 de setembro de 2012, regendo-se na legislação vigente. Com sede 

administrativa situada à Av. Saturnino de Brito, 1.188, bairro Parque Prainha, 

município de São Vicente.  

A instituição iniciou oferecendo atividades terapêuticas de reiki5 e meditação 

ativa, orientada por professores voluntários convidados. Gradativamente foi 

ampliando sua rede de contatos, o que proporcionou o desenvolvimento de outras 

atividades que integraram a cultura institucional da associação. A organização 

estimula o contato com natureza e práticas para sua conservação, a utilização a arte 

como meio de liberdade de expressão e o tratamento medicinal através de terapias 

alternativas6 a fim de atingir melhor qualidade de vida. 

 

Evolução do processo da formação da Casa da Mata 

 

Figura 8 – Linha do tempo da Casa da Mata 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação  

                                                           
5 O reiki é uma técnica milenar, originada no Japão, que fundamenta a aplicação da energia cósmica 
universal no ser humano. Esta, é captada diretamente pelo intermediário através de uma sintonização 
mental. A energia entra pelo chakra coronário (alto da cabeça), passa pelo chakra cardíaco (coração) 
até chegar nas mãos para ser repassada a outro indivíduo. 
6 A terapia alternativa é toda e qualquer forma de tratamento que difere dos meios alopáticos usados 
na medicina convencional, como os remédios e procedimentos invasivos. 
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3.3 Estrutura organizacional 

 

Segundo Chiavenato (2004) estrutura organizacional representa a maneira 

como as atividades da organização são idealizadas, distribuídas e coordenadas. O 

autor ainda compara essa estrutura à uma espinha dorsal, pois representa o 

esqueleto da organização, o que sustenta e articula todas as partes que integram o 

corpo funcional.  

Com relação à gestão organizacional, esta tem características administrativas 

e empreendedoras. Enquanto o lado administrativo age de forma mais metódica, se 

preocupa em estabelecer normas e regras e controlar seu cumprimento rigidamente 

para que haja ordem, o lado empreendedor considera ideias novas, arrisca em 

propostas modernas e inovadoras. O perfil organizacional também tem característica 

integradora, valoriza as pessoas, não discrimina baseada em pré-conceitos. Acolhe 

e opera como um time, sendo democrático na divisão do trabalho.  

Reportando-se a Hudson (2005), quanto à classificação das organizações do 

Terceiro Setor, a Casa da Mata caracteriza uma Organização Voluntária, em que os 

dividendos não podem ser distribuídos entre os envolvidos. Não parte de iniciativa 

governamental, origina-se exclusivamente da vontade de seus fundadores como, por 

exemplo, organizações de campanha, clubes, sindicatos. Possui estrutura linear ou 

piramidal, com linhas diretas e únicas de autoridade e responsabilidade entre 

superior e subordinados. É o modelo de maior facilidade de aplicação e mais 

adotado nas pequenas organizações. 

 

3.3.1 Estrutura administrativa 

 

De acordo com Hudson (2005), este termo refere-se ao modo como são 

organizados os grupos de trabalho da instituição. Na prática, essa disposição de 

cargos e funções deixa claro o ofício de cada membro, individualmente, em busca 

de um objetivo comum. Para utilizar essa estrutura como uma ferramenta de 

gerenciamento podem considerar-se algumas alternativas teóricas que foram 

desenvolvidas com o intuito de compatibilizar com os tipos de organizações para, a 

partir de então, buscar soluções mais adequadas.  

Segundo seu estatuto de constituição, a estrutura organizacional da Casa da 

Mata compreende os seguintes órgãos para o desempenho de suas funções: 
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assembleias; conselho de administração; conselho fiscal; conselho dos profissionais; 

secretaria executiva. 

As assembleias atuam como órgão de poder supremo de decisão, podendo 

ser parciais, ordinárias, convocadas sempre para a segunda quinzena de setembro 

ou extraordinária, convocada sempre que for necessário. Compete à assembleia 

ordinária eleger os membros do conselho de administração e fiscal, aprovar planos 

de trabalho e aprovar balanços e contas. Compete à assembleia extraordinária 

destituir os administradores, alteração estatutária e outros casos.  

O conselho de administração é composto de quatro membros, eleitos entre os 

associados fundadores e efetivos, com mandato de três anos. Compete a ele 

representar a Casa da Mata e seus atos, convocar assembleias, contratar e demitir 

funcionários, montar planos de trabalho e administrar a organização. O conselho 

fiscal é composto de, no mínimo, dois membros, eleitos entre os associados 

fundadores, patrocinadores e efetivos, com mandato de três anos. Compete a ele 

presidir as reuniões e assembleias, manifestar sobre alienação e venda de bens e 

patrimônios, convocar reuniões e assembleias, manifestar sobre conduta dos 

associados, manifestar sobre planos de trabalho e constituir comissões específicas. 

O conselho dos profissionais é constituído por profissionais de diversas áreas, 

lotados junto à organização. Compete a ele definir programas e projetos, planejar as 

atividades, propor formas de trabalho, assessorar e orientar a formulação de 

programas e projetos, convocar reuniões e assembleias, definir comissão de ética e 

integrar as atividades com a comunidade, governo e instituições.  

A secretaria executiva é contratada e remunerada, podendo ser associado, ou 

não, atuando como órgão de execução e acompanhamento. Caso seja exercida por 

um associado, o mesmo fica com seus direitos de associado suspenso enquanto 

estiver ocupando o cargo e, portanto, seu direito de voto nos assuntos 

administrativos é suspenso. É dimensionada de acordo com o volume de atividades 

a serem administradas, podendo criar departamentos. Compete à secretaria 

executiva administrar a Casa da Mata sob comando do conselho de administração, 

organizando os processos de gestão de acordo com a demanda institucional. 
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Quadro 3 – Cargos e funções da estrutura administrativa da Casa da Mata 

 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

  

Os colaboradores pertencentes a esta estrutura são os responsáveis pela 

fundação e idealização do trabalho institucional. Após compreender as finalidades 

dos integrantes do corpo funcional da associação, é essencial analisar a estrutura de 

poder e autoridade formada na atmosfera institucional para analisar particularmente 

todos os aspectos de influência.  
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3.3.2 Estrutura hierárquica 

 

Segundo Chiavenato (2004), os processos hierárquicos de uma organização 

servem para estipular os cargos dos colaboradores baseada na racionalidade, a fim 

de assegurar máxima eficiência no alcance dos objetivos. Os cargos inferiores 

atuam sob coordenação e supervisão dos seus superiores, garantindo o 

acompanhamento de todos os núcleos de trabalho. A partir desse pressuposto, 

surge a necessidade da hierarquia de autoridade, para estabelecer as funções de 

acordo com a capacidade individual, separando grupos estratégicos e grupos 

operacionais. 

Embora a instituição tenha caráter hierárquico, a autoridade máxima é 

delegada ao presidente administrativo, eleito em assembleia geral ordinária, 

constituída em 4 de setembro de 2012. Pode ser considerada uma autoridade 

carismática (WEBER, 2007), em que a atribuição do poder ocorreu em comum 

acordo entre a equipe administrativa, conforme a perspectiva pessoal de cada 

membro eleitor sobre o candidato. A reprodução a seguir demonstra, graficamente, a 

escala de níveis da estrutura administrativa da Casa da Mata preestabelecida em 

estatuto. 

 

Figura 9 – Organograma da estrutura administrativa da Casa da Mata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 
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Importante salientar que, atualmente, encontram-se vagos os cargos da 

secretaria executiva e conselho de profissionais e as assembleias não acontecem 

conforme previsto em estatuto. 

 

3.3.3 Estrutura física 

 

A sede da associação possui dois mil metros quadrados com uma casa no 

formato sobrado. A casa é composta por três quartos, banheiro e varanda no andar 

superior, e sala de estar, banheiro, cozinha, sacada (frente à baía de São Vicente) 

no andar inferior. Externamente a área é composta por dois palcos para 

apresentação, espaço de arte, espaço de artesanato, cantina, área de alimentação, 

churrasqueira, micro rampa de skate, dois banheiros, área de serviço, dispensa, 

estacionamento para quinze autos. 

 

Figura 10 – Visão parcial da Casa da Mata 

 

 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 
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Figura 11 – Visão frontal da casa e sacada da Casa da Mata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em comunicação 

 

3.3.4 Recursos humanos 

 

A gestão de recursos humanos implica na forma como são manejadas as 

formas de relação entre empresa e colaboradores, independentemente de suas 

categorias. O setor ou profissional de recursos humanos opera um canal que trata 

diretamente do servidor, quanto ao seu recrutamento, treinamento, rentabilidade, 

reestruturação e outras relações trabalhistas|.  

A Casa da Mata não possui profissionais de recursos humanos, a seleção 

para ocupação dos cargos ocorre de forma preestabelecida pelo estatuto. Ele dita 
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que todos os cargos administrativos da Casa da Mata são ocupados por indivíduos 

eleitos através de votação secreta na assembleia geral ordinária. O processo eletivo 

para os cargos do conselho de administração e fiscal são exclusivos dos associados 

fundadores e efetivos, que estejam em pleno gozo de seus direitos. Os cargos do 

conselho de profissionais são ocupados pelos associados profissionais regularmente 

registrados. Não existe atuação da secretaria executiva. 

A angariação de funcionários ocorre por meio de voluntariado ou contrato 

informal. Não existe critério de adesão, exceto a identificação do indivíduo com as 

atividades propostas. Atualmente, são contratadas pessoas para trabalhar apenas 

nos eventos, na recepção, cozinha, cantina e segurança e seus pagamentos vêm do 

lucro final do evento. 

 

3.3.5 Estrutura de comunicação 

 

A Casa da Mata não possui uma estrutura formalmente delineada para o 

exercício das práticas de comunicação, contudo essa função está presente nos 

cargos do presidente administrativo, formado em Publicidade e Propaganda em 

2006, e do vice-presidente do mesmo conselho, formado em cursos tecnólogos de 

identidade visual e produção gráfica. 

 

3.4 Conteúdo oferecido pela organização 

 

A Casa da Mata oferece programação diversificada, sobre temas conceituais, 

que procura incentivar o coletivismo e a responsabilidade social. A equipe busca 

inovar o modo convencional de ensino e integração, utilizando apelos artísticos. 

Regularmente oferece atrações culturais de diferentes lugares do Brasil, algumas 

das quais serão citadas posteriormente. A organização considera a reprodução das 

peças de arte e do artesanato utilizadas na Casa para venda quando existe 

interesse (ex.: pinturas, filtros dos sonhos, candelabros, bonecos de aço, pequenos 

objetos de construção de cenário). 

 A associação é aberta a projetos de todos os públicos, desde que 

relacionados à cultura institucional e passados por triagem básica. 
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3.4.1 Atividades 

 

As atividades oferecidas pela Casa da Mata foram desenvolvidas para 

acontecer periodicamente, direcionadas a todos os tipos de público que queiram 

participar das atividades, contribuindo da maneira que puder. 

 

Tenondé Porã 

 

“Tenondé Porã” em Tupi Guarani significa “o futuro que traz a esperança de 

ser bom ou bonito”, considerando um contexto que funde bondade e beleza em um 

único conceito espiritual (tradução do representante indígena). Este projeto foi criado 

pela Casa da Mata e desenvolvido para crianças, de 6 a 10 anos, de etnia indígena 

da tribo Guarani M’byá7, localizada na Praia de Paranapuã, em São Vicente.  

O objetivo geral é promover maior integração dos índios nas comunidades 

urbanas, através de atividades e experiências práticas elaboradas para proporcionar 

este entrosamento de maneira genuína. Além deste público, a atividade também é 

direcionada a alunos do Ensino Fundamental I, das redes públicas de educação da 

região da Baixada Santista.  

A organização visa conceder um espaço em que as crianças gostem e se 

sintam à vontade, participando de atividades educacionais, artísticas, culturais, 

ambientais e esportivas; favorecer a troca de experiência e de conhecimento entre 

os públicos. Recentemente, a associação recebeu dois computadores de doação, de 

pessoa física, para potencializar o projeto. 

A atividade acontece às quintas-feiras, das 13h às 17h. Cada mês é 

determinado um tema central a ser abordado e, a partir deste tema, são 

desenvolvidas as práticas aplicáveis. É a única atividade ativa, de forma periódica, 

atualmente na organização. 

 

 

 

 

                                                           
7 A tribo M’byá é um subgrupo da família linguística Guarani, que habita a região meridional da 
América do Sul, principalmente Brasil, Argentina e Paraguai. É estimada em sete mil indígenas pela 
Fundação Nacional Indígena (FUNAI).  
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Figura 12 – Tenondé Porã 

 
Fonte: Facebook Casa da Mata 

 

Reiki Solidário 

 

O reiki é uma técnica de imposição das mãos focada na energia para alcançar 

a cura, este método não possui qualquer base religiosa e não depende de fé ou 

crença do paciente ou do ministrante para ser efetivo. Hipócrates (450 a.C.), o “pai” 

da medicina, afirmava que “o homem é uma parte integral do cosmos e só a 

natureza pode tratar seus males” (SOALHEIRO, 2004).  
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Figura 13 – Reiki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Facebook Casa da Mata 

 

A prática do reiki na Casa da Mata está prevista para ocorrer semanalmente. 
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Yoga para todos  

 

O Yoga constitui um complexo sistema que integra os fatores físico, moral e 

espiritual do ser humano. Uma prática que visa a expansão da consciência comum. 

Trabalha respiração, relaxamento, concentração, exercita os músculos, articulações, 

nervos, entre outros. Na Casa da Mata, a aula conta com práticas de yoga, 

meditação, contato e improvisação, dança circular e vivências de mantras. 

 

Figura 14 – Yoga para todos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Facebook Casa da Mata 

 

Práticas corporais chinesas 

 

Tai Chi Chuan: é uma arte marcial interna chinesa, reconhecida também 

como uma forma de meditação em movimento, uma prática física e mental, esta tem 

estilo é suave, e favorece o relaxamento muscular.  

Chi Kung: é uma disciplina da medicina tradicional chinesa, se refere ao 

trabalho ou exercício de cultivo da energia. É uma técnica milenar que trabalha o 

interior do indivíduo buscando seu equilíbrio físico, mental e espiritual.  

Lian Gong: é uma prática corporal que integra a tradição das artes corporais 

chinesas aos modernos conhecimentos da medicina ocidental. Com exercícios 

leves, atua na melhoria da qualidade do sono, da mobilidade, maior disposição para 
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execução das tarefas diárias, redução do uso de medicamentos, maior socialização, 

entre outros (BARRETO et al. 2013). 

 

Figura 15 – Tai Chi Chuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Facebook Casa da Mata 

 

3.4.2 Projetos 

 

Os projetos da Casa da Mata são atividades com data para início e término, 

não são periódicos. Geralmente são aplicados em diferentes lugares para trabalhar 

diferentes públicos. 
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Limparte 

 

O projeto “Limparte”, nomeado a partir da união das palavras limpeza e arte, 

tem o intuito de educar, conscientizar, estimular as pessoas à melhor interação com 

o meio ambiente, desenvolvendo habilidades. Trata da coleta de resíduos (material 

reaproveitável e resíduos descartáveis) das praias e ruas onde o projeto for 

aplicado. Os resíduos reaproveitáveis são utilizados na criação e produção de artes, 

artesanatos, brinquedos, jogos, acessórios, etc. Os resíduos descartáveis também 

são coletados, no intuito de coletar todo o lixo, não apenas o material que será 

utilizado no projeto, mas também o que está em lugar inapropriado, como sacolas 

plásticas, bitucas de cigarros, micro lixos e outros. Estes são recolhidos e colocados 

em pontos de coleta do bairro.  

 

“LIMPARTE 
 
Vem de ARTE, 
Vai de LIMPA ARTE. 
Vai de limpeza numa PARTE 
E na volta, em outras PARTES. 
Vem de LIMPAR, 
De artesanatos que, melhor chamar de ARTES. 
Vem de ÍMPAR concepção ambiental, 
De desenvolver-te, renovar-te, LIMPAR-TE. 
Vai de PAR, participar 
LI, que LIMPANDO a vida vira ARTE... 
Que tal? Vamos fazer nossa parte? ”8 

 

O projeto acontece em três fases, três domingos consecutivos de cada mês 

que for realizado. 

1ª fase: Palestra de abertura e introdução ao reaproveitamento; recebimento 

dos materiais de higiene e coleta; recolhimento dos lixos; divisão e limpeza dos 

resíduos. 

2 ª fase: Produção das artes. Esta fase é livre, o participante pode escolher o 

que vai produzir, contudo dois monitores especialistas orientam e ensinam 

elaboração peças criativas. As artes produzidas nesta fase ficam expostas na Casa 

da Mata, em votação, via Internet, até a terceira fase do projeto. 

3ª fase: Premiação e divulgação. Compreende um evento de entretenimento 

sob o tema “reciclagem”, com palestras, workshops, música.  

                                                           
8 Poema composto por André Mariano Cruz, ex-secretário administrativo e ex-coordenador do projeto 
Limparte. 
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O objeto de premiação varia de acordo com a disponibilidade de recursos da 

organização. 

 

Figura 16 – Primeira e segunda fase do Limparte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Facebook Casa da Mata 
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Figura 17 – Terceira fase do Limparte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Facebook 

Casa da Mata 

 

Aflora  

 

“Aflora” é um projeto de paisagismo urbano que visa reconstituir e aprimorar 

as áreas públicas deterioradas, juntamente com a comunidade local, dentro de uma 

determinada abrangência. O objetivo principal é a integração do homem com a 

natureza, buscando melhores condições de vida pelo equilíbrio do meio ambiente 

através do trabalho coletivo. Tem como objeto os espaços abertos não construídos e 

os espaços sociais dedicados à recreação, descanso e circulação, como ruas, 

praças, jardins, escolas. Trata da eliminação do lixo nas áreas comuns, limpeza e 

preparação do solo, plantio de diversas espécies de plantas, reutilização de 

materiais para ornamento.  O projeto concretizou-se em agosto de 2013 no domínio 

do Morro Xixová-Japuí. 
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Figura 18 – Área deteriorada antes e depois do Aflora 

 
 

Fonte: Facebook Casa da Mata 

 

Viverde 

 

O projeto “Viverde”, tem o objetivo de proporcionar entretenimento, recreação 

e lazer a partir do aproveitamento do contato com a natureza, como forma de apoio 

complementar a grupos de pacientes em fase de tratamento. Este projeto apresenta 

maior flexibilidade, visto que sua programação é delineada de acordo com as 

necessidades físicas e psicológicas dos grupos em questão, permitindo sugestões 

do próprio público. 
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Figura 19 – Projeto Viverde com a ONG Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer 
 

 
Fonte: Facebook Casa da Mata 

 

Revitalização da praça do morro do Parque Prainha 

 

A revitalização da praça foi um projeto desenvolvido pela Casa da Mata com o 

objetivo de se aproximar da comunidade do entorno, principalmente das crianças 

que lá transitam frequentemente no período da tarde e noite. Alguns moradores 

costumam utilizar o local como ponto de encontro e integração. Pensando nisso e 

avaliando a estrutura escassa do local, a associação montou um grupo de 

voluntários para pintar a praça de maneira a torná-la um local agradável. 
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Figura 20 – Revitalização da Praça 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Facebook Casa da Mata 

 

3.4.3 Eventos 

 

Os eventos da Casa da Mata são os únicos meios de captação de recursos 

para subsidiar os encargos institucionais e os serviços oferecidos. Na fase do 

planejamento, os organizadores empenham-se em unificar o conceito cultural da 

organização com os fins econômicos indispensáveis. Portanto, estes eventos 

buscam não compreender uma só natureza, mas sim a associação do conceito 

institucional aliado aos preceitos básicos mercadológicos. São produzidos pelo 

presidente e secretária do conselho administrativo, juntamente com grupos de 

voluntariado que dão sua contribuição de diferentes maneiras, podendo ser pela 

concessão de um produto ou serviço. 
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“Chillaz” é uma expressão derivada do termo inglês “chill out” que, em 

português significa “relaxar, acalmar-se”. O Chillaz é um evento, que acontece às 

sextas-feiras, das 22h às 4h, para oferecer lazer e entretenimento multicultural aos 

públicos e angariar recursos para sustentar a entidade. O projeto teve início em maio 

2012, com a proposta de trazer para o cenário urbano o conceito de “chill out area9”, 

que é apresentado em celebrações de arte, música e cultura alternativa. Apresenta 

grande diversidade musical, ambientação e cenografia esotérica, além de 

intervenções artísticas pouco exploradas na região.  

O valor de entrada varia entre R$ 5 e R$ 15, de acordo com a programação 

oferecida, sendo, na maioria das vezes R$ 15. Oferece cantina com culinária 

tradicional e vegetariana. O cardápio varia a cada semana, geralmente composto 

por sopas, tortas, quiche, porções, bolos e açaí.  

Este evento rapidamente ganhou forte expressão no estado de São Paulo, 

devido ao seu conteúdo exclusivo, não existem concorrentes diretos dele. A 

expansão do projeto fez com que o mesmo fosse executado dentro de outros 

eventos de referências internacionais como “Supernatural Open Air” em Cotia, 

estado de São Paulo, e “Universo Paralelo Festival”, em Ituberá, na Bahia, em 

dezembro de 2013. Este evento é considerado carro-chefe da organização, tanto por 

ser o responsável pelo mantimento financeiro, quanto por ser a principal referência e 

atrativo para os públicos reais e potenciais. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9Chill out area, em português, “área para relaxar”, é um projeto de ambientação local voltado para a 
descontração e o relaxamento. Musicalmente utiliza de variados estilos, desde Jazz e Funk Disco até 
música indígena. É um local que transmite paz e serenidade. 
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Figura 21 – Ambientes do Chillaz 

 

 

Fonte: Facebook Chillaz 
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Figura 22 – Públicos no Chillaz 

 
Fonte: Facebook Chillaz 

 

 

 

 

 

O Reggae in da House é um evento que tem por objetivo fornecer o 

entretenimento musical juntamente à prática de esportes. Apresenta, aos domingos, 

das 16h às 22h, shows com bandas de reggae da região e workshop de 

instrumentos musicais. São organizadas competições premiadas na mini rampa de 
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skate e na fita de slackline10. É permitida a entrada de comidas e bebidas. Fica 

também disponível duas churrasqueiras para uso do público, além da cantina e do 

bar. É um evento bastante frequentado por famílias e crianças. Em sua maioria é de 

caráter gratuito, exceto, raramente, quando apresenta shows de banda em que se 

paga um cachê maior de R$350. Nestes casos o preço de entrada varia de R$5 a 

R$10.  

 

Figura 23 – Reggae in da House 
 

 

Fonte: Facebook Reggae in da House 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Originado da escalada, o slackline é um esporte de equilíbrio sobre uma fita de nylon, estreita e 
flexível, praticado geralmente a uma altura de 30cm do chão, variando até 1m (para iniciantes). 
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Figura 24 – Apresentações no Reggae in da House 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Facebook Reggae in da House 

 

3.4.3.1 Intervenções artísticas 
 

As intervenções artísticas são técnicas apresentadas, em momentos 

específicos dos eventos, por personalidades criadas por um ou mais indivíduos, com 

o intuito de transmitir mensagens através da expressão artística. Nos eventos da 

Casa da Mata, são baseadas em danças, poesias, rituais, performances, 

teatralizações, oficinas de artesanato, pirofagia, artes circenses, projeções e pinturas 

em tempo real. 
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Figura 25 – Intervenções artísticas apresentadas nos eventos da Casa da Mata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Facebook Casa da Mata 

 

A apresentação das intervenções artísticas é uma referência da Casa da 
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Mata, pois é um trabalho pouco difundido na Baixada Santista. 

 

3.5 Cultura organizacional 

 

Chiavenato (2004) afirma que a cultura organizacional, ou cultura corporativa, 

é o conjunto de crenças e hábitos determinados por parâmetros, valores, atitudes e 

expectativas dos colaboradores em relação à organização. Esta cultura está em 

constante processo de transformação, caracteriza-se por ser o reflexo da 

configuração da gestão. 

Segundo Hudson (2005), a cultura organizacional pode ser aprendida, é 

determinada de acordo com a influência da história institucional, é parcialmente 

subconsciente e heterogênea, ou seja, pode sofrer alteração de acordo com a 

departamentalização ou constituição de grupos internos. É composta, e geral, por 

elementos sensoriais como as diretrizes organizacionais, identidade visual, 

simbologia. A seguir, apresentação da cultura organizacional da associação Casa da 

Mata. 

 

3.5.1 Diretrizes de gestão 

 

Mendes (2004) explica que as diretrizes organizacionais consistem na 

inspeção dos ambientes da organização e verificação dos elementos primordiais 

para que o gestor determine o rumo conceitual a ser seguido por ela. Para Lobato et 

al (2005), o processo de definição das diretrizes organizacionais é uma fase 

importante na implementação da gestão estratégica, pois a partir delas são 

deliberadas a missão, visão e valores da organização. Esse conjunto de conceitos 

levam a assumir determinados métodos que dão base para a estratégia, servindo de 

grande ferramenta de orientação. 

O quadro a seguir expõe as diretrizes que regem a atividade organizacional 

da Casa da Mata, idealizadas pelos seus associados fundadores. 
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Figura 26 – Diretrizes estabelecidas pela associação Casa da Mata 

 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

As sugestões e reclamações a respeito da associação podem ser feitas 

diretamente ao presidente administrativo, presente em todas as atividades da 

organização, ou através das mídias sociais. Estes são alguns dos procedimentos 

que refletem da conduta organizacional.  

 

3.5.2 Objetivos institucionais 

 

Toda organização é regida por escopos que ditam o que ela quer realizar e 

aonde quer chegar. Chiavenato (2004, p. 244) explica que: 

 
As organizações são unidades sociais que buscam atingir objetivos 
específicos: sua razão de ser é servir a tais objetivos. Um objetivo 
organizacional é uma situação desejada que a organização tenta atingir. Se 
o objetivo é atingido, ele deixa de ser a imagem orientadora da organização 
e é incorporado a ela como algo real e atual.  
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Seguindo tal compreensão, são considerados os principais objetivos 

institucionais da Casa da Mata, em sua atual fase de atividade: 

 

a) Contribuir com o desenvolvimento social de São Vicente; 

b) Promover a sustentabilidade e o consumo consciente; 

c) Criar oportunidades para crianças, jovens, adultos e idosos 

desenvolverem práticas saudáveis para o corpo e a mente; 

d) Oferecer programações educacionais, culturais, artísticas e 

socioambientais; 

e) Proporcionar um ambiente em que os públicos possam relaxar e conectar-

se com a natureza e a espiritualidade; 

f) Conseguir o apoio e participação da comunidade local; 

g) Conseguir subsídio governamental; 

h) Promover integração entre os moradores do Parque Prainha; 

i) Constituir parceria com outras organizações. 

 

3.5.3 Clima organizacional 

 

Chiavenato (2004) explica que o clima organizacional é formado pelas 

características e manifestações psicológicas de todo o corpo funcional da 

organização, unidos em uma atmosfera: o ambiente de trabalho. Está diretamente 

ligado ao ânimo e à satisfação das necessidades dos colaboradores e “pode ser 

saudável ou doentio, quente ou frio[...], satisfatório ou insatisfatório, depende de 

como os participantes se sentem em relação à organização” (CHIAVENATO, 2004, 

p. 504). 

A Casa da Mata é uma instituição fundada por um grupo de amigos, essa 

característica a torna um local informal, onde as pessoas se sentem à vontade e 

encontram seus amigos para relaxar e interagir. O clima é harmônico, a relação 

entre os colaboradores e associados é de afeição e fraternidade, todos podem dar 

ideias e participar do desenvolvimento dos projetos. Utilizam a sede da associação 

para estudo, trabalho, recreação. O efeito deste clima reflete na sensação de bem-

estar dos frequentadores dentro da organização, explicitada no diálogo entre o 

público e a equipe da associação. O espaço da sede pode ser desfrutado pelos 

colaboradores para eventos, festividades e cerimônias, vide acordo estabelecido 
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com o dirigente. Frequentemente ocorrem encontros coloquiais entre colaboradores, 

voluntários e amigos na associação para fins de lazer. A figura de autoridade é dada 

ao presidente administrativo, os colaboradores demonstram respeito e simpatia por 

este.  

A instituição tem como figura de herói o mestre indiano do Zen Budismo 

Rajneesh Chandra Mohan Jain, mais conhecido como Osho, pela sua história de 

vida em que, desde jovem demonstrava que não seguiria as convenções do mundo 

à sua volta e orientou sua vida pela filosofia espiritualista. 

 

3.6 Identidade corporativa visual 

 

Olins (apud BALMER; WILSON 1998 apud FASCIONE 2006) define como 

identidade corporativa a manifestação tangível da personalidade de uma 

organização, ou seja, é a projeção da essência institucional. Lux (apud BALMER; 

WILSON, 1998) ainda completa, afirmando que a identidade corporativa é a 

expressão, também, dos posicionamentos tomados pela organização, e está 

manifestada no seu comportamento e comunicação. 

A partir destes preceitos é desenvolvida a identidade visual com o propósito 

de transparecer as premissas e valores institucionais. Fascioni (2006) afirma, ainda, 

que a identidade visual trata exclusivamente da representação gráfica, e esta não 

integra a identidade corporativa, mas sim traduz a personalidade da organização. 

A Casa da Mata desenvolveu sua identidade corporativa e visual a partir de 

seus principais conceitos: espiritualidade, transformação social, arte, 

sustentabilidade ambiental e elementos da contracultura11. A decoração da sede 

expõe muitas pinturas e esculturas de elementos orientais como Shiva, Ganesha, 

flor de lótus, ohm, trisquel, bandeira da paz, árvore da vida, feitas em grafitti, 

aerografia e desenho em caneta. Apresenta acervo de peças artísticas feitas em 

arame, folha de palmeira e garrafa pet, móbiles naturais, estruturas em bambu. 

Todas essas características são consideradas importantes pela organização para 

expressar, manter e reforçar a identidade corporativa da marca.  

 

                                                           
11 A instituição se identifica com o movimento nos seguintes aspectos: crítica ao sistema capitalista e 
aos padrões de consumo desenfreado; contestação de valores morais e arquétipos de beleza 
elitistas; valorização do contato com a natureza; expressividade por meio da arte e da música. 
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3.6.1 Logotipo 

 

O logotipo da Casa da Mata foi desenvolvido pelo presidente e vice-

presidente da organização. Em entrevista concedida à Head Monkeys(2014), Thiago 

Félix, sobre o desenvolvimento da peça, relata: 

 
Desde o início a intenção era fazer uma casa, que além de fazer relação 
com o nome da organização, simbolizasse abrigo, segurança, bem estar, 
como um verdadeiro lar, que a Casa realmente é para nós. Para dar a ideia 
sustentável pensamos imediatamente no bambu, que é o material mais 
utilizado aqui na produção de estrutura, artes e peças de decoração. 

 

Assim prossegue ao explicar a escolha da cor: 

 
Também foi escolhida rapidamente. O verde, remete àesperança, liberdade, 
saúde e vitalidade. Porém, acabamos variando também entre o preto e o 
branco de acordo com o fundo de aplicação e/ou para dar efeito de 
contraste nos desenhos gráficos. Em documentos utilizamos sempre o 
preto. 

 

Ao ser questionado sobre o fato de não conter o nome da organização no 

logotipo, ele explica: 

 
Não era do nosso interesse utilizar uma denominação, e sim um emblema, 
algo que representasse mais do que anunciasse. Talvez causar um certo 
mistério. Queremos ser conhecidos pelo que simbolizamos. Sabíamos que 
seria mais difícil alcançar o reconhecimento imediato por parte dos públicos, 
um processo mais demorado, porém bastante sólido na nossa visão. Para 
nós, a flexibilidade da identidade visual é um diferencial da marca e não um 
problema para ela. Acreditamos que quando a marca estiver consolidada, o 
público reconhecerá o símbolo pelo fato de ter buscado a informação. 

 

A seguir, sequência de aplicações do logotipo utilizadas na comunicação 

visual da Casa da Mata. 
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Quadro 4 – Logotipo Casa da Mata nas cores tradicionais 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

Quadro 5 – Variações de layout do logotipo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

As diferentes aplicações do logotipo são adequadas à proposta em que está 

inserido e á adaptado de maneira a harmonizar a visualização da arte gráfica. Não 

há um manual de identidade visual que estabeleça normatização de escala 

cromática ou especificações para o uso do símbolo. 

 

3.6.2 Símbolos 

 

 O simbolismo é a mensagem transcrita através de figuras. Cada símbolo 

carrega um significado abstrato, ímpar, derivado de um acontecimento cultural. Para 

atingir a interpretação correta destes ícones faz-se necessário o estudo 

singularizado, tanto do seu significado, quanto do seu histórico. 

A seguir, quadro de alguns símbolos que se associam à identidade 

corporativa da Casa da Mata. 
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Quadro 6 – Símbolos ligados à personalidade institucional da associação Casa da Mata 

 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

Para os gestores da Casa da Mata, a relação estabelecida pelo público entre 

a associação e estes, e outros, símbolos é vista como positiva, pois eles retratam 

mensagens positivas de uma doutrina condizente com a cultura institucional. Além 

dos elementos visuais, o posicionamento corporativo da associação pode ser 

identificado nas metas que pretende alcançar e na forma como exerce seu trabalho. 
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4 PÚBLICOS E RELACIONAMENTOS ORGANIZACIONAIS 
 

 

O público para Relações Públicas constitui elemento base de estudo para o 

desenvolvimento desta atividade. França (2011) explica que este é constituído por 

uma mescla de grupos com diversos enfoques culturais, econômicos, étnicos e 

religiosos, cujos interesses podem coincidir ou entrar em conflito com a organização. 

Por isso, o relacionamento entre ambos deve ser trabalhado continuamente em um 

planejamento de comunicação que relate todos a quem a organização se direciona. 

“Para manter relacionamentos eficazes é necessário que as empresas saibam 

identificar os públicos, evitando confundi-los ou considerá-los dentro de critérios que 

os classificam como igualmente dela dependentes” (FRANÇA, 2011, p. 278).  

Ainda, segundo o autor, para estabelecer relacionamentos permanentes e 

administráveis é necessária a utilização de um conceito que permita explicar os 

parâmetros dos vínculos institucionais, econômicos e mercadológicos da 

organização com os públicos. 

Deste modo, de acordo com o segmento, o profissional de Relações Públicas 

elabora a aplicação de técnicas e ações para cada tipo de público. 

 

4.1 Mapeamento dos públicos estratégicos 

 

Antes de propor um programa de construção de relacionamentos 

corporativos, o profissional de Relações Públicas deve se aplicar em conhecer e 

mapear os públicos, isto é, “identificar os grupos que compõe as redes de interesse 

estratégico ligadas à organização, sejam as que já se relacionam com a 

organização, sejam aquelas com os quais poderá vir a se relacionar” (FRANÇA, 

2011, p. 279). 

Para indicar e classificar os públicos da Casa da Mata, a agência realizou o 

mapeamento segundo a conceituação de Cicilia Peruzzo (2007), conforme citada 

anteriormente no referencial teórico deste estudo. Esta metodologia constrói a 

categorização mencionando os conjuntos sociais relevantes para instituições do 

Terceiro Setor. 
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Quadro 7 – Públicos estratégicos da Casa da Mata 

 
Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

Beneficiários 

 

Os cidadãos em geral são a matéria prima da organização. Apesar de possuir 

características bastante segmentadas, a organização procura se direcionar à 

sociedade integralmente visando alcançar o máximo beneficiários, para assim 

conseguir difundir, efetivamente, suas mensagens  

A tribo Guarani M’byá residente no bairro Parque Prainha é um público 

estimado da organização, devido à sua luta constante para conseguir adaptação no 

território em que estão inseridos. A associação arrecada mantimentos e oferece 

apoio constante à atividade da tribo na comunidade. 
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Os intercambistas podem se associar e usufruir da sede da associação pelo 

programa de Couchsurfing12. Os estudantes residem em troca de trabalho nos 

projetos e eventos. Podem apresentar e coordenar seus próprios projetos em 

horários que não comprometam seus cursos universitários. A Casa da Mata 

comporta a acomodação de até quatro pessoas simultaneamente. Já recebeu 

estudantes do Canadá, Argentina e Chile procedentes dos cursos de Artes e 

Ciências Biológicas, respectivamente.  

Artistas e músicos independentes também contam com o apoio institucional. 

A Casa da Mata já impulsionou e promoveu apresentação de desenhistas, 

grafiteiros, artesãos, tatuadores, artistas plásticos, dançarinos, bandas de música 

popular nacional “free style”13 e reggae da região da Baixada Santista. Para se 

associar, basta que o trabalho do artista ofereça condições básicas de execução e 

tenha relação com a cultura institucional. 

 

Colaboradores 

 

O presidente do conselho administrativo tem 35 anos, é formado em 

Publicidade e Propaganda pela Universidade Santa Cecília desde 2005, mesmo ano 

em que começou a trabalhar com eventos de arte e cultura alternativa. Atualmente é 

produtor do Chillaz dentro e fora da Casa da Mata. Atua como idealizador e dirigente 

da associação desde sua constituição. Como há grande carência de colaboradores 

ativos, este é responsável pela tomada de decisões institucionais, administra 

financeiramente a receita da associação, coordena os projetos e atividades, 

organiza os eventos, compõe os elementos visuais, administra as mídias sociais, 

estabelece os veículos e a interface da comunicação institucional, realiza 

manutenções necessárias e responde legalmente pela organização. Ocasionalmente 

utiliza finanças pessoais para arcar com despesas institucionais. Está presente na 

associação todos os dias, das 8h às 20h e também nos horários dos eventos.  

O vice-presidente do conselho administrativo é profissional Designer Gráfico, 

autodidata, tem 27 anos, trabalha como designer gráfico no SESC-Santos 

                                                           
12 Couchsurfing é uma comunidade global, de nove milhões de pessoas em mais de cento e oitenta 
países, que promove um programa que conecta viajantes com uma rede mundial de pessoas 
dispostas a conceder hospitalidade e fazer parte de experiências sociais e culturais. 
13 Termo que, em português, significa “estilo livre”. Expressão utilizada no meio artístico para denotar 
composições de letra e ritmo improvisadas ao vivo. 
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produzindo material de divulgação para mídias virtuais. Na associação, presta 

serviço no Chillaz, participa do processo de criação de alguns projetos e ações 

institucionais. Está apresenta na Casa da Mata às sextas-feiras e dias esporádicos, 

conforme a necessidade da organização. Não possui horário fixo. 

O conselheiro fiscal titular trabalha como Dj e produtor musical de sons 

ambientes desde 2012, também autodidata, com 34 anos, se dedica a aprender 

sobre música e espiritualidade. Apresenta-se semanalmente no Chillaz, é o 

instituidor e responsável pelo projeto Aflora e auxilia na gestão do dirigente. Está 

presente na associação de segunda-feira à sexta-feira, das 9h às 19h, nos horários 

dos eventos e conforme necessidades. 

O conselheiro fiscal suplente é corretor de seguros na empresa HDI – 

Seguros, de segunda-feira à sexta feira, em horário comercial. Na Casa da Mata 

participa esporadicamente das atividades institucionais, casualmente presta serviço 

no Chillaz. Está presente de acordo com as necessidades institucionais e sua 

disponibilidade. 

A tesoureira da associação se formou em Contabilidade em 1985 pela 

Universidade Santa Cecília. É ex-contadora da empresa portuária Hipercom, onde 

trabalhou por dez anos. Atualmente aposentada, é mãe do presidente administrativo. 

A associação não utiliza os serviços de tesouraria, o que neutraliza a participação 

desta colaboradora. Está presente na associação conforme necessidades 

institucionais e sua disponibilidade. 

O advogado da associação formou-se em 2006, junto ao presidente 

administrativo pela Universidade Santa Cecília. Atua como voluntário desde o início 

do processo de institucionalização da Casa da Mata, sendo responsável pela 

produção do estatuto que normatiza as atividades organizacionais. Participa de 

reuniões e atividades mediante datas estipuladas. 

Voluntário de Jornalismo, recém colaborador da associação, desde novembro 

de 2014. Formado pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), em 1975, 

trabalhou como redator, repórter, assessor de imprensa, fotógrafo, músico, 

compositor, cantor, ator, diretor de teatro, diagramador e paginador eletrônico. Sua 

função na Casa da Mata é assessorar estes aspectos conforme a demanda 

institucional. Está presente regularmente na associação, sem frequência e horário 

fixos. 
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Agente pastoral voluntário, que contribui com sua formação eclesiástica e 

recursos para execução de atividades sociais, geralmente, fornece alimentação para 

o público durante a realização de atividades. 

Músico, ex-secretário do conselho administrativo da Casa da Mata, 

atualmente se dedica a cantar música popular de autoria própria. É voluntário em 

todos os projetos da associação, ajudando também na divulgação, e oferece seu 

trabalho de músico nos eventos, sem custo para a entidade. 

Massoterapeuta voluntário, trabalha no Espaço Holístico Dharmawicca, em 

São Vicente. Participa da elaboração e execução dos projetos institucionais 

mediante sua disponibilidade.  

Instrutor de Yoga e meditação voluntário, trabalha no Centro Budista 

Kadampa Lamrim, em Santos. Participa da elaboração e execução dos projetos 

institucionais mediante sua disponibilidade. 

Instrutor de Práticas Corporais Chinesas voluntário, profissional autônomo 

que oferece cursos e treinamentos em artes corporais chinesas. Participa da 

elaboração e execução dos projetos institucionais mediante sua disponibilidade. 

 

Vizinhança 

 

A comunidade do Parque Prainha é densa e miscigenada. Existem duas 

realidades sociais distintas e antagônicas.  A zona de base do morro é tomada por 

prédios, pequenas casas geminadas e pequenos comércios, como lanchonetes, bar, 

armazém, bicicletaria, onde há maior intensidade de habitação e circulação da 

população. Já a zona da extremidade do morro, é composta por extensas 

construções de moradia, veraneio e aluguel; algumas são adjacentes à Praia das 

Vacas. O morro Xixová é uma região explorada por turistas locais por dar acesso à 

praias e trilhas como Paranapuã e Itaquitanduva. 

O Bar e Restaurante Luli é uma organização comercial, que oferece serviços 

de alimentação e entretenimento musical. Anteriormente intitulado como “Lido”, está 

estabelecido no bairro há onze anos. Na comunidade do Parque Prainha, este 

estabelecimento enfrenta a resistência de um grupo de moradores que não apoiam 

residências que não sejam de moradia no local. 

O Parque Estadual Xixová-Japuí (PEXJ) foi criado pelo Decreto Estadual nº. 

37.536 (BRASIL, 1993) por solicitações da comunidade local com o objetivo de 
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preservar a área natural de 901 hectares. O PEXJ é um fragmento da Mata Atlântica 

do litoral paulista que preserva fortes características histórico-culturais que abriga 

diferentes espécies de animais, plantas, e biomas, como matas de encosta, costões 

rochosos, praias arenosas..  O parque é delimitado, na orla marítima, pelas praias 

de Itaquitanduva e Paranapuã e pela Avenida Tupiniquins, que dá acesso à Ponte 

Pênsil de São Vicente. 

 

Órgãos públicos 

 

A Prefeitura de São Vicente é o órgão que geri a atividade governamental, a 

nível municipal, da cidade. Possui programas de repasse financeiro, estabelecidos 

por diferentes secretarias públicas, às instituições do Terceiro Setor atuantes na 

região.  

A Secretaria de Cultura de São Vicente apoia a Casa da Mata em projetos de 

interesse público, auxiliando no fornecimento de materiais. Este órgão inclui a Casa 

da Mata em processos seletivos de financiamento público de atividades sociais, 

porém, por falta de toda a documentação necessária para este trâmite por parte da 

associação, ainda não foi possível receber este subsídio.  

A Secretaria de Assistência Social também seleciona e financia projetos para 

execução em campo público, atualmente aguarda a conclusão do procedimento de 

documentação da Casa da Mata para dar início a este processo.  

A Secretaria do Esporte, Turismo e Lazer também auxilia a Casa da Mata 

fornecendo, ocasionalmente, materiais para atividades esportivas. A associação 

participou do evento de Dia Internacional da Mulher 2013, promovido por esta 

secretaria, dando aulas de slackline. É interessante para a organização criar e se 

associar a projetos esportivos de sua região. 

 

Parceiros reais 

 

Os frequentadores dos eventos representam a grande maioria dos públicos 

que se dirige à associação. São responsáveis pela única forma de captação de 

receita. É um grupo heterogêneo que abrange crianças, jovens, adultos e idosos de 

diferentes tribos sociais e de diferentes cidades, sendo elas Praia Grande, São 

Vicente, Santos, Guarujá, Bertioga e São Paulo, além de turistas de outras 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Praia_de_Itaquitanduva
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ponte_P%C3%AAnsil_de_S%C3%A3o_Vicente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ponte_P%C3%AAnsil_de_S%C3%A3o_Vicente
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localidades. É um público fiel da organização, porém, desde a paralização da Ponte 

Pênsil, em maio de 2013, reduziu consideravelmente seu desempenho. 

O curso de Ciências Biológicas com habilitação em Biologia Marinha, da 

Universidade Estadual de São Paulo é o único parceiro real da ONG atualmente. Os 

alunos do curso promovem atividades de extensão universitária e projetos sociais 

nas dependências da associação, e auxiliam na captação de recursos para a 

execução dos mesmos. 

 

Parceiros potenciais 

 

The Andrew W. Mellon Foundation é uma organização americana multilateral 

do Terceiro Setor, instituída em Nova York em junho de 1969. Financia projetos 

internacionais de cultura, arte, população, conservação, meio ambiente, educação e 

bem estar social. É uma instituição que dá oportunidade para principiantes desde 

que consideradas promissoras, que demonstrem novas formas de superar 

obstáculos. Sua missão é construir, reforçar e sustentar as instituições e suas 

capacidades básicas a longo prazo. 

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) é uma organização 

privada, sem fins lucrativos, com sede em Washington, nos Estados Unidos. Criada 

em 1959 por governadores de 48 países, com o propósito de financiar projetos 

viáveis de desenvolvimento econômico, social e institucional e promover a 

integração comercial regional na área daAmérica Latina e o Caribe. Segundo o 

portal virtual do Ministério da Educação (MEC), atualmente o BID é o maior banco 

regional de desenvolvimento a nível mundial.  

É uma organização que pode favorecer a Casa da Mata por meio do 

“Programa de Desenvolvimento Cultural do Centro Cultural do Banco Interamericano 

de Desenvolvimento”. Este, em sua última tiragem, em janeiro de 2014, recebeu 

propostas para financiamento de projetos culturais de 26 países. Cada projeto 

inscrito pôde receber até US$ 7.000. Além disso, existe um serviço de intercâmbio 

destes projetos a fim de apresentá-los em outros países. Segundo seu portal virtual 

(IADB, 2014) este programa tem como objetivo reconhecer e estimular as atividades 

de centros de desenvolvimento cultural que comuniquem e difundam experiências 

institucionais no Terceiro Setor, além de apoiar a formação de gestores culturais, a 

recuperação de tradições e o desenvolvimento de manifestações artísticas como 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caribe
http://www.iadb.org/en/topics/culture/cultural-center/idb-cultural-center,1664.html
http://www.iadb.org/en/topics/culture/cultural-center/idb-cultural-center,1664.html
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artesanato, artes visuais, música, dança, teatro, literatura ou qualquer outra forma de 

expressão cultural. 

A Petrobrás apoia e financia projetos comunitários regionais através de uma 

seleção a partir dos cadastrados no Programa Petrobras Cultural, que oferece às 

instituições um programa de patrocínio consistente, abrangente e que dá 

continuidade da proposta. Trabalha os temas: cultura, comunidade, 

socioambientalismo, esporte e cidadania. 

Empresas privadas de São Vicente podem fazer parte do quadro colaborativo 

da Casa da Mata através de ações conjuntas, apoio institucional, patrocínio e 

parceria, disseminando a imagem da associação e participando ativamente de 

projetos sociais junto aos seus públicos. 

Escolas de ensino infantil e fundamental em geral, das redes pública e 

particular da região da Baixada Santista, que participam de projetos sociais e 

ecológicos com seus alunos e familiares. A educação para crianças e jovens é uma 

premissa da associação para a formação de cidadãos conscientes e participantes 

ativos na sociedade. A estrutura da sede está sendo adaptada e aperfeiçoada para 

atender crianças de escola para deficientes físicos. 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) é uma instituição 

educacional privada sem fins lucrativos que oferece cursos, atualiza e requalifica 

profissionais e organizações para ingressarem no mercado de trabalho no setor de 

comércio e serviços. É um estabelecimento de ensino tradicional em Santos, o 

público e a parceria da instituição podem fortalecer a imagem da Casa da Mata por 

meio da captação de voluntários acadêmicos de cursos como Estratégias de 

Captação de Recursos para Projetos Culturais; Recreador; Festas, Cerimônias 

Especiais e Eventos Temáticos; Alimentos Orgânicos, entre outros. 

Os centros universitários de São Vicente e Santos são parceiros potenciais na 

medida em que suas atividades possam ser conectadas às da associação. Estes 

espaços educacionais, além de servir de local de grande concentração de 

acadêmicos, podem selecionar organizações para execução de projetos 

institucionais, como foi o caso da Universidade Católica de Santos com a Sociedade 

de Melhoramentos do Bairro da Encruzilhada, em 2013. 

O Parque Ecológico Voturuá, mais conhecido como Horto de São Vicente, é 

um zoológico de mais de 800 mil metros quadrados de área verde da Mata Atlântica. 

Contém 130 animais de 24 espécies diferentes. Conta com lanchonete, área de 
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lazer para pique-nique, parque de diversão para crianças e trilhas. A entrada é 

gratuita. É uma organização tradicional da cidade, parceria que pode beneficiar a 

divulgação da associação, ambiente favorável à prática de atividades institucionais e 

um diferencial da Casa da Mata viabilizar o contato com a natureza em grande 

variedade de fauna e flora. 

A Unipsico BS é uma cooperativa de psicólogos, há mais de 15 anos no 

mercado, que atuam na Baixada Santista desde 1999. Sua missão é aproximar a 

psicologia da sociedade, quebrando paradigmas, com projetos desenvolvidos nas 

áreas clínica, educacional, organizacional, hospitalar, esportiva e institucional. Este 

último consiste em atendimento de psicologia organizacional para organizações. 

Proporciona atendimento personalizado de alto padrão sem objetividade de lucro. 

Além de dispor de um trabalho interessante para a gestão da Casa da Mata, possui 

colaboradores em potencial o desenvolvimento de projetos institucionais. Como 

parceiros, a cooperativa poderá utilizar o espaço da associação para desenvolver 

seus projetos e eventos. 

A Coopercial – Cooperativa de trabalho da Cidade Alta – é uma organização 

dirigida à reciclagem de resíduos, formada por ex catadores de lixo do bairro 

Sambaiatuba, em São Vicente. A cooperativa foi criada em 2002 e no ano seguinte 

passou a integrar a cadeia produtiva de reciclagem da cidade. Além de dispor de 

139 colaboradores que podem se associar à Casa da Mata, esta possibilita o 

fornecimento de materiais para produção de arte na associação. 

O Centro Carpe Diem é uma organização do segundo setor, que atua na área 

de terapias alternativas, localizado no bairro Gonzaga, em Santos. Busca oferecer 

qualidade de vida, promoção e prevenção em saúde, porém não de forma gratuita. 

Entre as principais atividades da organização podem ser citadas as diversas formas 

de acupuntura, drenagem, massagens e terapia de florais. Empresas podem ser 

grandes financiadoras de projetos de responsabilidade social e as práticas entre o 

centro e a associação se assemelham, tornando-o assim um parceiro potencial. 

 

Mídia 

 

O Facebook é a rede social virtual mais utilizada atualmente por pessoas 

físicas e jurídicas. Criada em 2004, esta mídia é interessante para as organizações 

pois permite que o público receba informações institucionais através de assinatura 
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da página; criar grupos específicos de pessoas para determinado fim, além de 

disponibilizar ferramentas de divulgação, de forma gratuita e paga. A divulgação 

gratuita pode ser feita através da criação de um perfil ou página, com postagens de 

textos, imagens e vídeos e criação de eventos, em que é possível selecionar os 

públicos participativos. As ferramentas pagas são para páginas com, no mínimo, 

quatrocentas assinaturas, oferecem diferentes tipos de promoção, como anúncios 

que aparecem na página inicial ou na lateral vertical direita da página de navegação 

do público, que é selecionado pelo administrador. 

O Jornal A Tribuna faz parte do “Sistema A Tribuna de Comunicação”. É o 

maior jornal impresso em circulação na Baixada Santista. Oferece ao seu público 

noticiário regional, nacional e internacional televisionado e impresso. Também pode 

ser acompanhado em seu site na internet. 

O Jornal Vicentino leva informações para os leitores de São Vicente e 

Baixada Santista desde 1984. Reúne as principais notícias da cidade e região. É 

distribuído de forma gratuita, às quintas-feiras e sábados (bissemanal), em diversos 

pontos estratégicos de São Vicente. 

A Rádio Mix FM é uma rádio presente em diversas cidades do Brasil. Na 

Baixada Santista é líder no segmento de público jovem. Dispõe de diversas 

programações musicais e quadros humorísticos, além de transmitir notícias sobre 

política, eventos, celebridades e atualidades. Pode ser acompanhada no aparelho 

de rádio ou online pela internet. 

A Santa Cecília TV é um canal digital regional educativo, com sede em São 

Vicente, faz parte do grupo Santa Cecília de Comunicações, aliada à Universidade 

Santa Cecília, possui 43 programas variados entre jornalísticos, esporte, religião, 

entretenimento, ciência e saúde. Esta é uma mídia massiva conceituada na região e 

atinge perfis de públicos que, nem sempre, a internet consegue atingir, como por 

exemplo, donas-de-casa, idosos, aposentados, pessoas que, geralmente, não 

utilizam mecanismos virtuais. Também pode ser acompanhado em seu site. 

Coletivo Verde é um blog dedicado à divulgação de ideias, ações, projetos e 

produtos que contribuem para o desenvolvimento sustentável e qualidade de vida. 

Criado em 2009, propaga conteúdos de arte, ecologia, saúde e alimentação. 

Também está presente no Facebook com uma fan page atualizada, com mais de 

cento e noventa mil assinaturas. A página divulga matérias, notícias, documentários, 
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atividades e eventos de interesse dos públicos associados a conceitos naturais e 

sustentáveis.  

 

Aliados 

 

O Instituto Criar de Tv, Cinema e Novas Mídias, localizado na cidade de São 

Paulo, é uma fundação quetem por missão promover o desenvolvimento profissional, 

sociocultural e pessoal de jovens por meio de atividades audiovisuais. Anualmente, 150 

jovens, com idade entre 17 a 20 anos e em situação de vulnerabilidade social e 

econômica, conseguem formação técnica e sociocultural na organização.  

A Casa da Luz é uma associação, com Título de Utilidade Pública, de apoio e 

orientação espiritualista, localizada no bairro do Macuco, em Santos. Proporciona ao 

público atendimento gratuito em terapias holísticas, palestras espiritualistas, 

reprogramação mental, vivências meditativas e grupos de estudos espirituais. A 

Casa da Mata também visa oferecer este tipo de serviços. O público frequentador 

desta de instituição é um dos públicos potenciais que a associação mais deseja 

alcançar. 

O Complexo Cultural Palácio das Artes é uma autarquia da prefeitura de Praia 

Grande, vinculada à Secretaria de Cultura da cidade. Situada no bairro Canto do 

Forte, em Praia Grande, oferece à sociedade grande variedade de projetos culturais 

gratuitos como cursos de teatro e música, oficinas de artes, museu da cidade, 

exposições de artesanato, dentre outras. É um órgão de grande porte da prefeitura 

da cidade, que dá oportunidade para muitos artistas da região sendo palco de 

execução de variadas atividades sociais e culturais. Está localizado próximo à sede, 

fator que favorece a comunicação. 

O Coletivo Alternativa Verde é um grupo de ativistas de movimentos sociais e 

ambientalistas que atua nas regiões da Baixada Santista. Em 2010 era uma 

associação sem fins lucrativos, porém foi desconstituída por desligamento dos 

membros da estrutura organizacional. Atualmente o Coletivo é representado por um 

grupo de voluntários que se organizam em mutirões de limpeza e debates que 

envolvem as principais questões ambientais e sociais da nossa região, tais como, a 

poluição no estuário de Santos, a instalação da usina termelétrica de Cubatão, a 

ocupação indígena na Baixada a cultura caiçara, entre outros. 
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O Coletivo Apazigualando é um grupo multidisciplinar, formado em São Paulo 

em 2012, por 35 colaboradores dedicados as áreas de arte, espiritualidade, terapias 

alternativas de saúde e de consciência e comunicação. O coletivo elabora projetos 

de intervenção artística com a missão de manifestar e expressar estas temáticas 

socialmente. São aplicados em eventos, feiras e festivais culturais e ambientais em 

todo o Brasil. Sua fan page no Facebook é atualizada e possui mais de três mil 

assinaturas. 

 

Opositores 

 

Parte da comunidade local, especificamente alguns moradores vizinhos à 

associação não conhecem os projetos e não demonstram qualquer interesse em 

apoiar a Casa da Mata. Posicionam-se contra a atividade da ONG, argumentando 

que devido aos eventos a movimentação no morro aumenta densamente e o barulho 

da música e das pessoas os incomoda independente do horário.  

Após mapear os públicos estratégicos da Casa da Mata e definir a essência 

de sua relação com a instituição, sucessivamente, será abordado o procedimento da 

comunicação organizacional do cliente. 

 

4.2 Análise do processo comunicacional da Casa da Mata 

 

 Para melhor entendimento da organização, é necessário conhecer seu 

processo comunicativo que, de acordo com Kunsch (2003, p. 71), “envolve o 

procedimento de relacionamento entre indivíduos, departamentos, unidades e 

organizações”. O processo comunicativo organizacional compreende o emissor, os 

receptores, as mensagens, os veículos e os ruídos existentes na comunicação da 

organização para os seus públicos de interesse. De acordo com Fortes (2003), para 

viabilizar a comunicação com seus públicos, as organizações utilizam meios ou 

veículos de comunicação dirigida escrita, dirigida oral, dirigida auxiliar, dirigida 

aproximativa e de massa.  

A comunicação dirigida não deve ser neutra, mas sim articulada, dando 

oportunidade para a manifestação de todas as vertentes de opinião em relação aos 

seus interesses. Se trabalhada corretamente, proporciona grandes chances de 
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alcançar resultados positivos, contribuindo para os relacionamentos que se pretende 

fixar (FORTES, 2003). 

Para que o mecanismo da comunicação da Casa da Mata possa ser 

compreendido tecnicamente, serão apresentados os meios e veículos utilizados pela 

associação, definidos com base neste autor, ressaltando-se que a organização 

apenas não abrange os veículos de comunicação de massa, as outras categorias 

serão expostas a seguir. 

 

4.2.1 Veículos de comunicação dirigida 
 

O perfeito conhecimento dos públicos da organização pode vir a decretar o 

uso de diferentes suportes nos quais serão estampadas as mensagens a serem 

enviadas.  

 

A comunicação no ambiente empresarial e dele com os 
públicos está alicerçada na compreensão daquilo que se 
pretende transmitir, na linguagem comum que estabelece o 
universo de debates e efetiva o diálogo, e na eleição planejada 
e competente dos veículos que serão empregados no 
transporte da informação. (FORTES, 2003, p.217) 

 

Sinteticamente, a comunicação dirigida é precisamente selecionada e 

controlada pelo emissor das informações, o que proporciona mais segurança ao 

gestor de relacionamentos. Dado o grande volume de possibilidades, os veículos 

são adotados conforme os objetivos que se pretende atingir e a carga de 

informações aos públicos. A seguir, a relação dos veículos adotados pela Casa da 

Mata conceituados segundo Fortes (2003). 

 

4.2.1.1 Escrita 
 

A comunicação escrita compreende elementos imprescindíveis para o bom 

desenvolvimento das atividades organizacionais. Está sempre buscando expansão e 

aprimoramento para os públicos de interesse, tornando-se parte fundamental da 

gestão. O autor relaciona nesta categoria os informativos, teaser, volante, 

correspondências, publicações, boletins, entre outros. Como veículo escrito, a 

associação Casa da Mata utiliza a sinalização escrita e e-mail. 

Sinalização escrita: é relacionada aos aspectos de segurança dos 
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equipamentos e instalações da organização. Na associação sinaliza itens, como 

extintores de incêndio, e acessos, nas saídas de emergência. 

E-mail: Trata-se de um veículo utilizado na troca de correspondências entre a 

associação e demais públicos de interesse. Embora ainda não tenha o domínio do 

endereço, este se encontra entre as prioridades para a personalização das 

correspondências da Casa da Mata. 

 

4.2.1.2 Oral 
 

De acordo com Fortes (2003) a comunicação oral pode proporcionar 

estreitamento de relações, pois exige proximidade entre as pessoas e troca de 

ideias. Mesmo os canais mais modernos de comunicação não operam com tanto 

êxito quanto as formas sofisticadas de oralidade. O que é dito oralmente tem mais 

força e riqueza de detalhes. Os principais veículos orais, segundo o autor, são as 

conversas pessoais, o telefone, o sistema de auto-falante e as reuniões de 

pequenos e grandes grupos. 

Na Casa da Mata a comunicação oral é transmitida com linguagem coloquial, 

caracterizando a informalidade, a fim de demonstrar simplicidade, clareza e 

proximidade entre a organização e seus públicos. São utilizadas as conversas 

pessoais, o telefone e as reuniões. 

Conversas pessoais: levam o depoimento vivo de um componente da 

organização e proporcionam feedback imediato. Segundo Andrade (apud FORTES, 

2003) podem acontecer nos planos horizontal e vertical, o primeiro caso ocorre entre 

pessoas da mesma categoria social, o segundo ocorre entre pessoas de atividades 

diferentes ou categorias sociais e hierárquicas diferentes.  

Telefone: pode servir como uma extensão das conversas pessoais, Fortes 

(2003) explica que o telefone atua na mesma linha de relevância e é um dos 

principais instrumentos de atendimento ao público em geral, por viabiliza facilmente 

o acesso a recursos e serviços. O número de telefone da associação é divulgado 

nas páginas do Facebook institucional. É um recurso bastante utilizado para o 

contato com todos os públicos da organização de acordo com as necessidades e 

interesses de cada segmento. Ex.: solicitação de informações sobre a entidade, 

calendário de projetos e eventos, formas de participação. 

Reuniões: As reuniões são um método fundamental de democratização dos 
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relacionamentos e decisões da organização, pois conta com a participação 

programada de cada um dos integrantes para a reflexão do transcorrer dos fatos.  

Na Casa da Mata as reuniões acontecem, esporadicamente, nos formatos 

informativo: com a função de notificar, esclarecer e advertir; questionador: reunir 

opiniões para um determinado fim; e deliberativo: definir e determinar funções. 

 

4.2.1.3 Auxiliar 
 

 “Privilegiada em vários tipos de programações, a comunicação dirigida auxiliar 

abrange o conjunto de recursos audiovisuais” (ANDRADE, apud FORTES, 2003, p. 

301). Segundo o autor, os veículos auxiliares podem substituir, em determinadas 

circunstâncias, a presença do profissional de Relações Públicas diante de seus 

públicos, porém não deve acontecer frequentemente, apenas quando existirem 

eventualidades que recomendem ser melhor a ausência física do integrante do que 

a falta da interlocução.  No relacionamento institucional, este mecanismo tem caráter 

complementar e significa um apoio para a gestão comunicacional da organização.  

Na Casa da Mata são utilizadas: fotografia, pintura, bandeira, luzes, 

projetores de vídeo e multimídia e sistema de som e microfonia. A seguir, a definição 

de cada veículo, segundo Fortes (2003), e sua utilidade na organização. 

Fotografia: recurso visual descritivo que pode ser aproveitado isoladamente 

ou com outros veículos. No caso da associação, as fotografias são originadas nos 

eventos e divulgadas no Facebook institucional para acesso do público frequentador, 

uma maneira econômica de aproveitar o recurso. Importante ferramenta para a 

divulgação dos projetos e eventos. 

Pintura: recurso visual descritivo que consiste na arte e técnica de aplicação 

de tintas sobre uma superfície plana a fim de representar figuras e formas abstratas. 

Este artifício é muito utilizado na associação em paredes, portas, telas, mesas e 

tecidos de lycra. São utilizadas técnicas de pincel, grafitti, aerografia14. 

Bandeira: recurso visual simbólico que identifica uma nacionalidade ou 

instituição. A bandeira da Casa da Mata compreende um pedaço de pano branco, 

ordinariamente retangular, com o logotipo da organização na cor preta, hasteada em 

uma vara de bambu, na varanda (ambiente mais alto da casa), voltada para a Praia 

                                                           
14 Técnica de pintura e ilustração que utiliza aerógrafos, um objeto similar a uma caneta, com um 
reservatório de tinta e ligado a uma mangueira de ar comprimido. (wikipedia.com.br) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Caneta
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de Paranapuã.  

Logotipo: recurso visual simbólico composto por grupos de letras, palavras ou 

siglas, desenhado especificamente para uma organização ou produto. Conforme 

visto anteriormente, o logotipo da Casa da Mata não compreende vocábulos, 

somente imagem. 

Luzes: recurso visual simbólico que cria uma linguagem própria e codificada. 

A associação utiliza assinatura de luz nos eventos em geral para criar diferentes 

efeitos. Um artigo muito utilizado é a lâmpada de luz negra, visto que a maioria das 

artes é feita com tinta fluorescente. 

Projetor de vídeo e projetor multimídia: tecnologias audiovisuais 

eletroeletrônicas que rejuvenesce os procedimentos tradicionais e permite o 

armazenamento das mídias expostas. Funcionam baseadas nas condições do 

ambiente de exibição. São uns dos recursos mais explorados pela associação. É 

utilizado em projetos, palestras e workshops, com função didática apresentando 

arquivos e vídeos informativos.  Nos eventos, o projetor multimídia é explorado 

diferentes maneiras, de acordo com cada proposta, para complementar a cenografia 

e o clima do local. É utilizado para reprodução de vídeos e filmes interativos ou para 

projeção de imagens não, somente, em convencionais superfícies, mas emitindo 

este efeito também no chão e nas árvores. 

Sistema de som e microfonia: recurso auditivo destinado à reprodução de 

sons para complementar os recursos visuais da comunicação. São frequentemente 

utilizados, de acordo com as especificações e roteiro de cada atividade. 

 

4.2.1.4 Aproximativa 

 

Andrade (apud FORTES, 2003) explica que os veículos de comunicação 

dirigida aproximativa são aqueles que possibilitam estabelecer relações pessoais 

diretas entre a instituição e seus públicos de interesse. Esta categoria é de grande 

importante no processo de fidelização. A equipe funcional da associação busca 

sempre conhecer meios novos de comunicação aproximativa, pois consideram que, 

no Terceiro Setor, é a maneira mais viável de atrair recursos e parceiros. Utilizam as 

visitas dirigidas, cessão de instalações e equipamentos.  

Visitas dirigidas: são planejadas para estabelecer o contato pessoal e franco 

entre a instituição e seus públicos. Requerem preparo minucioso para contemplar as 
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áreas de interesse dos participantes, que originaram a visita. O presidente e a 

voluntária de Relações Públicas planejam e executam as visitas dirigidas a 

diferentes públicos, como autoridades do Poder Público de São Vicente, outras 

ONGs e empresas da região, principalmente, com a finalidade de captar recursos e 

parceiros. 

Cessão de instalações e equipamentos: esta técnica tem o intuito de 

aproximar instituições e grupos de pessoas para o interior da organização, 

geralmente públicos que não teriam outro motivo para conhecê-la. A associação 

cede o espaço de sua sede, bem como sua cooperativa de trabalho, para a 

realização de eventos e atividades de outras organizações previamente 

determinadas. Já cedeu espaço para gravação do clipe da música “Não custa nada 

sonhar”, da banda independente “Selo Nacional”, de Santos e realizou um evento de 

terapias alternativas e música ao vivo para pacientes do Grupo de Assistência a 

Portadores de Câncer de Santos (GAPC) no aniversário da instituição.  

 

4.2.2 Transferência de mensagens 

 

Para fazer chegar aos seus interessados o conteúdo de suas mensagens, a 

comunicação dirigida da Casa da Mata utiliza o transporte virtual. A equipe decidiu 

não ter dependência de circulação de materiais impressos para atingir objetivos. 

Portanto, a organização veicula peças de divulgação para os públicos apenas 

através da internet. Apresenta-se por meio da rede social Facebook com 

duaspáginas de divulgação e um perfil institucional, também dispõe de e-mail 

corporativo para comunicação interpessoal.  

São administradas as fan pages “Casa da Mata” e “Chillaz” e o perfil pessoal 

“Casa da Mata”. 

A comunicação através desta mídia social é informal, com linguagem de fácil 

interpretação. Na página do “Chillaz” utiliza-se gírias e jargões que remetem a 

componentes culturais, espirituais e musicais. Têm o objetivo de atrair o público 

jovem, fazendo-o se identificar com estes conceitos. Divulga o evento, dentro e fora 

da associação, e o trabalho de outros produtores e artistas de seu setor de atuação. 

As atualizações são feitas semanalmente ou de acordo com os eventos em que o 

Chillaz participa. 
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Figura 26 – Fan Page Chillaz 

 

 

Fonte: Facebook Chillaz 

 

Já a página e o perfil “Casa da Mata” não utiliza gírias, apesar de também 

utilizar a comunicação informal. É mais focada em informações institucionais e de 

utilidade pública, principalmente da região da Baixada Santista. As atualizações são 

feitas para informar sobre os projetos, atividades e eventos vigentes. 
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Figura 28 – Fan Page Casa da Mata 

Fonte: Facebook Casa da Mata 

 

De acordo uma ferramenta de avaliações disponível no facebook, as palavras 

que os stakeholders mais atribuem à organização são: energia, vibe, positividade, 

gratidão, natureza, arte, underground, paz, sintonia, conexão, cultura. 
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Figura 29 – Avaliações da Casa da Mata em sua fan page 

  

Fonte: Facebook Casa da Mata 

 

4.3 Interface da comunicação da Casa da Mata com seus públicos 

 

Os segmentos de atuação da associação permitem incorporar diversos 

grupos de públicos, porém, atualmente, a rede de relacionamentos institucionais 

baseia-se nos colaboradores (cinco), voluntários (dez), participantes dos projetos 

(variável de 10 a 15), frequentadores dos eventos (variável de 10 a 100, em média) 

e agentes das Secretarias Municipais já citadas. Estes conjuntos de públicos não 

são suficientes para suprir as necessidades e expectativas da associação. 

Como demonstrado no mapeamento, existem outras organizações que 

podem constituir ligação com a Casa da Mata, aumentando a produtividade das 

atividades institucionais. A Baixada Santista conta com organizações competentes 

nas quais a associação pode se embasar, tanto para a gestão da comunicação 

interna, quanto para divulgação e também fidelização dos públicos.  



114 
 

O Facebook é o maior responsável pela captação de públicos e recursos por 

ser a única ferramenta de divulgação das atividades institucionais. A página 

nomeada “Casa da Mata” consiste na divulgação da imagem e dos projetos da 

associação, já a página nomeada “Chillaz” tem a função de divulgar o evento e 

outras informações musicais e artísticas. A justificativa do presidente da organização 

para essa divisão é que, no início, a equipe não queria associar o evento às práticas 

institucionais, por ser um evento noturno em que, apesar das características 

distintas, as pessoas, quase que automaticamente, o relacionam com um bar. 

Todavia, como este evento é o único meio de captação de recursos da organização, 

se tornou impossível desagregá-lo da instituição. Os públicos, por vezes, não 

relacionam as duas mídias ao mesmo contexto. O Facebook não é administrado 

diariamente, essa comunicação é mais focada na divulgação dos eventos e das 

atividades. Não apresenta conteúdo interativo. 

A comunicação dirigida escrita é pouco utilizada, tanto no âmbito interno, 

como externo da associação. Utiliza apenas o e-mail para se comunicar diretamente 

com os públicos de interesse.  

Os veículos de comunicação oral são mais utilizados com o público interno. 

As reuniões apresentam falta de metodologia em sua condução, fator que não traz 

resultados positivos para a organização pois reflete no desempenho e atividade dos 

colaboradores. 

Os veículos auxiliares são empregados para chamar atenção dos públicos 

dentro da associação, nos projetos, eventos e atividades. Para isso são utilizadas 

técnicas artísticas e tecnológicas. A fotografia é um dos principais instrumentos de 

divulgação da associação, porém não é aplicada em todas as atividades por falta de 

recurso para contratação de um profissional. 

A comunicação aproximativa não é muito explorada por falta de conhecimento 

processual da equipe de gestão. As visitas dirigidas acontecem de acordo com a 

necessidade, sem periodicidade regular. A cessão de instalações e equipamentos é 

um recurso disponível, porém não divulgada aos públicos. 

Em geral, os veículos de comunicação dirigida integram a personalidade da 

Casa da Mata. A seguir, um quadro que demonstra o sistema de comunicação da 

associação. 
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Quadro 8 – Demonstrativo da Comunicação da Casa da Mata com seus Públicos 

 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 
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Quadro 9 – Alinhamento da Relação da Casa da Mata com seus públicos. 

 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 
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Após compreender minuciosamente os processos comunicativos e relacionais 

da Casa da Mata, a Head Monkeys pôde articular uma visão sistêmica da 

organização em relação à sua realidade atual e aos objetivos que esta pretende 

alcançar. Sendo assim, posteriormente fez-se necessária a verificação de algumas 

condições que influenciam o rendimento e evolução da associação. 
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5 ANÁLISE ESTRATÉGICA DE CENÁRIOS 
 

 

A análise estratégica é a fase posterior ao reconhecimento da organização-

cliente em um plano de comunicação. Este capítulo envolve a fase de estudo dos 

fatores internos e externos à Casa da Mata para propor recursos estratégicos a fim 

de alcançar vantagem competitiva no segmento em que está inserida. Uma análise 

funcional também proporciona um meio de os gestores conhecerem, mais 

profundamente, as características positivas e negativas para identificar 

oportunidades de progresso. Para tanto, a agência fez a verificação dos segmentos 

de arte, cultura, sustentabilidade, ecologia, educação, saúde alternativa e lazer da 

região da Baixada Santista. Um dos principais objetivos desta etapa é identificação 

das características e do posicionamento de outras instituições que podem vir a 

competir, em diferentes aspectos, com a associação.  

 

5.1 Análise setorial 
 

O Terceiro Setor abrange grande variedade de conteúdo. As organizações 

pertencentes a este campo podem ser voltar a diferentes temáticas sociais, desde 

que não contradigam sua identidade e cultura institucional. Neste item serão 

analisados o condicionamento e a atuação das atividades setoriais da Casa da Mata 

na esfera pública e social de São Vicente nos anos de 2013 e 2014, e como o 

governo participa da sua realização. 

 

5.1.1 Assistência social 
 

Para serem consideradas legítimas, as organizações que desejam prestar 

serviços socioassistenciais em São Vicente devem, primeiramente, no ato de sua 

constituição, se inscrever no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) – 

órgão controlado pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), que orienta 

tecnicamente e estabelece normas padronizadas, chamadas de resolução, para o 

exercício das escalas municipais. Conforme informações coletadas pessoalmente 

pela agência junto ao órgão, o CMAS possui uma comissão que se encarrega dos 
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processos de inscrição, avaliação e monitoramento das entidades cadastradas para 

certificar o cumprimento das atividades apresentadas no requerimento de inscrição. 

 Após o cadastro da organização, também é possível fazer o cadastro dos 

serviços oferecidos por esta, para futuramente fazer parte do programa de 

transferência de receita. Estes serviços devem ser projetados e executados 

conforme a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. 

A última atualização da resolução, em 2014, excluiu algumas especificações e 

instituiu outras novas, o que causou alteração na rede de organizações inscritas. De 

acordo com esta nova regulamentação, atualmente, o CMAS de São Vicente possui 

quinze organizações cadastradas em sua rede socioassistencial privada. 

 

5.1.2 Arte e cultura 
 

São Vicente conserva um grande apelo cultural gravado em sua história. 

Segundo o site G1(2014) é a cidade onde se realiza o maior espetáculo de praia do 

mundo, produzido pela Secretaria de Cultura (SECULT) da Prefeitura local. Este 

órgão é responsável pelo desenvolvimento cultural da cidade e para isso conta com 

união às organizações do Terceiro Setor atuantes na região.   

De acordo com informações coletadas junto ao órgão, a SECULT incentiva e 

também subsidia projetos de organizações privadas em formas de apoio, 

colaboração, parceria, convênios, subvenção, emendas parlamentares e patrocínio, 

e os valores variam de acordo com cada tipificação.  Para contar com o apoio do 

Poder Público, basta que os projetos sejam enviados em determinado modelo de 

formulário. Após o material ser recebido pela Secretaria, é feita uma triagem que 

leva em consideração a pertinência cultural do projeto na questão da valorização e 

divulgação da arte e cultura brasileira e internacional.  
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Quadro 10 – Projetos executados com o apoio da SECULT – São Vicente nos anos de 2013 

e 2014 

 
Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

Também podem contar com este apoio governamental propostas de 

organizações de outras cidades, desde que adequados à política cultural da 

SECULT São Vicente. O órgão recebe atualmente de 2 a 3 propostas por dia para 

serem avaliadas.  

 

5.1.3 Sustentabilidade e educação socioambiental 
 

A Prefeitura de São Vicente, por meio da Secretaria de Meio Ambiente 

(SEMAM), promove o programa “IPTU Verde”15, que se tornou uma Lei 

Complementar (BRASIL. Lei n.º 634, 2010) da cidade, estabelecida pelo prefeito 

Tércio Garcia, em 2010. Esse programa consiste na redução de alíquota do Imposto 

                                                           
15 O Programa IPTU Verde foi criado com o objetivo de fomentar medidas que preservem, protejam e 
recuperem o meio ambiente, em contrapartida à concessão de benefício econômico. 
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Predial e Territorial Urbano (IPTU) para pessoas físicas e jurídicas que prestem a 

separação de resíduos sólidos, projetos de redução de resíduos, redução de 

consumo de água, redução de consumo de energia elétrica, substituição por 

materiais ecologicamente corretos, entre outros. O desconto é de até 10% do valor 

do imposto. 

Os projetos de educação ambiental podem ser tratados pela Secretaria de 

Educação de São Vicente (SEDUC) ou pela SEAS, sendo direcionado de acordo 

com o foco que apresentarem. Posteriormente o órgão seleciona os materiais de 

interesse público para serem executados.  

Em janeiro de 2014, a Associação Múltipla de Esportes Radicais e Meio 

Ambiente, em parceria com a SEAS, promoveu o projeto “Guardiões da Natureza”. 

Projeto que gerou a inclusão social e profissional, de cento e vinte jovens de doze a 

dezessete anos de escolas municipais de São Vicente. Os alunos passaram por 

uma bateria de exames e receberam aulas de treze disciplinas com profissionais 

formados em diferentes áreas da educação ambiental na Universidade Estadual de 

São Paulo (UNESP), e receberam certificado ao final.  

Em junho de 2014 a cidade recebeu o projeto “Espaço Albatroz”, do Programa 

Socioambiental da Petrobrás com união à SEDUC, nas escolas públicas e 

particulares de São Vicente. O Espaço proporcionou atividades lúdicas com temas 

ligados à conservação da biodiversidade marinha. Alunos e professores receberam 

cartilhas de educação ambiental. Este trabalho foi vencedor do Prêmio Comunidade 

em Ação, do jornal A Tribuna, na categoria Sustentabilidade. 

Percebe-se que a prefeitura de São Vicente (2014) possibilita e estimula o 

desenvolvimento de projetos privados na atmosfera pública e social da cidade. 

 

5.1.4 Terapia alternativa 
 

Entende-se, sucintamente, por terapia alternativa uma espécie de práticas 

de tratamento distintas da medicina alopática. Não constam na cidade, nem nas 

regiões próximas de São Vicente, organizações ou iniciativas comunitárias 

dedicadas a oferecer trabalho dessa natureza. No entanto, existem empresas 

que fornecem o serviço mediante diferentes valores de pagamento. Embora não 

sejam organizações de caráter solidário e beneficente, também usam a 

espiritualidade como referência.  
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Este não é um tema frequentemente abordado pelos órgãos públicos da 

cidade. O último registro deste tipo de projeto foi no ano de 2011 com atividades de 

reiki, bambuterapia, cromoterapia e massagens oferecidas publicamente na praia do 

Itararé. 

 

5.2  Benchmarking 

 

É comum ao homem estudar a experiência alheia na realização de atividades 

para, por meio de comparação e/ou mesmo reprodução, aprender a concretizar 

atividades com resultados comprovados. Essa natureza também se apresenta no 

âmbito dos negócios. No mercado competitivo, uma tática de aperfeiçoamento é a 

comparação que organizações fazem com seus concorrentes a fim de conhecê-los 

profundamente, e assim, identificar as práticas mais eficazes e analisar processos e 

fatores que influenciam a produtividade. (CARPINETTI, 2012) 

De acordo com Chiavenato (2004), o benchmarking desenvolve habilidade 

dos administradores de visualizar o mercado em determinados aspectos, avaliar as 

condições e identificar oportunidades e mudanças dentro da organização. A analogia 

constitui um mecanismo saudável e didático de desenvolvimento das organizações 

excelentes para as menos inspiradas.Por fim, pode-se defini-lo como: 

 
(...) uma modalidade especial de aprendizado direcionada à revelação das 
melhores práticas de uma organização plenamente reconhecida como o 
número um de seu ramo, país, ou mesmo do mundo, no intuito de propiciar 
a quem inicia este tipo de estudo um quadro das possibilidades de melhoria. 
(ARAUJO, 2011, p. 66) 

 

O objetivo deste item é analisar o diferencial e as melhores práticas 

comunicacionais das organizações consideradas excelentes pela Head Monkeys, a 

partir de análises desenvolvidas para deste estudo, juntamente às considerações da 

equipe funcional da Casa da Mata, baseadas em seus conhecimentos e 

experiências.  

 

5.2.1 Metodologia 

 

A Head Monkeys optou, para elaboração deste estudo, o benchmarking 

funcional, que consiste no estudo da natureza do concorrente. Nele, a comparação é 
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feita com organizações do mesmo setor, porém não se caracterizam como 

adversários de competição mercadológica. O benchmarking do tipo funcional trata 

de identificar as ações e os processos utilizados, pois tal “modalidade compara 

processos similares, mas não iguais, desde que dentro do mesmo ramo de negócio” 

(SOARES apud ARAUJO, 2011. p. 208). 

Carpinetti (2012) explica que este tipo é bastante viável, as organizações 

pertencentes à mesma cadeia produtiva podem iniciar parceria para trocar 

conhecimento e experiências significativas para ambas. Neste caso, foi dada 

preferência às regiões da Baixada Santista por envolver os mesmos, ou 

semelhantes, grupos de públicos que a organização-cliente. Porém, buscando 

ampliar perspectivas, também foram selecionadas duas outras associações da 

capital paulista para integrar o benchmarking da Casa da Mata. 

Os itens analisados e comparados nesta técnica foram: tipologia da 

organização; tempo de existência; posição profissional dos idealizadores; missão 

organizacional; área de atuação; principais objetivos; principais projetos; número de 

colaboradores e voluntários; convênios com o Poder Público; principais fontes de 

captação de recursos; preparação técnica da equipe no Terceiro Setor; setor de 

comunicação e materiais de divulgação institucional. 

 

5.2.2 Organizações selecionadas 

 

A partir de buscas na internet, nos sites: Google, Facebook, Twitter e 

Blogspot, mídias de divulgação mais populares atualmente, a Head Monkeys 

constatou que, nas regiões da Baixada Santista, não existem organizações com os 

mesmos fins que a Casa da Mata, que produzam os mesmos serviços e tipos de 

atividades, e ofereçam espaço com características semelhantes.  

Para tanto foi selecionada uma associação citada pelo presidente do conselho 

administrativo, localizada na cidade de São Paulo, que mais se assemelha às ações 

institucionais da Casa da Mata. As demais organizações foram selecionadas pela 

agência de acordo com suas referências e grau de popularidade na internet, em 

suas respectivas redes de relacionamento virtual. As informações foram coletadas 

através de entrevistas pessoais, por e-mail e por telefone, e pesquisas em mídias 

sociais.   

 



124 
 

TAMTAM 

 

Associação fundada em maio de 1992. Nasceu do Projeto TAMTAM, criado 

em 1989 por um artista, educador e pedagogo, que consistia em um conjunto de 

intervenções sociais comunitárias em Santos, cidade onde a ONG atua, com sede 

no bairro Vila Mathias.  

A organização não possui missão definida divulgada aos públicos, a Head 

Monkeys a identificou sendo promover inclusão social, saúde mental, educação e 

acesso a arte e cultura em Santos. Seus principais objetivos são: criar programas 

que propaguem pensamentos e comportamentos pacíficos; oferecer um local de 

aprendizado contínuo para os públicos e construir um coletivo que propague 

recursos culturais em busca de uma transformação social. Atualmente atende 180 

beneficiários em suas atividades.  

A Prefeitura de Santos monitora e remunera duas funcionárias efetivas para 

trabalhar na organização, os outros 3 colaboradores são voluntários. A principal 

fonte de captação de recursos é o evento Rolidei, noites de festa que promovem 

apresentação de músicos e artistas da região. A equipe de gestão não tem 

preparação técnica em Terceiro Setor.  

A TAMTAM não possui setor de comunicação. A associação conta com  site 

institucional, Facebook e Twitter. O primeiro, com 3.807 assinaturas, divulga apenas 

materiais institucionais e é atualizado de acordo com a demanda, geralmente de 

uma a duas postagens por dia. Já O Twitter está em desuso desde junho de 2012. A 

ONG também opta por veicular volantes e cartazes para divulgação de seus 

eventos. 

Principais projetos: 

Teatro livre: Aulas gratuitas, semanais, sobre Teatro Contemporâneo e as 

novas possibilidades de dramaturgia, vinculadas à formação ética e estética do 

artista-cidadão. O público participante é divido em turmas por idade. Com as 

crianças é trabalhado o lado lúdico, a exploração do corpo e suas possibilidades, 

estímulo ao pensamento mágico e criatividade, estão presentes a todo momento, 

tendo na literatura uma importante ferramenta de estímulo ao fazer. Com os jovens e 

adultos o projeto trata da ética das relações, a função social do ator e a história do 

teatro. 
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Noites de Rolidei: Evento de música, teatro e lazer no Café Teatro Rolidei, 

que dá espaço e abrir o mercado de trabalho para bandas de música e artistas da 

região. O espaço é aberto ao público, com ingressos a R$20 preço integral e R$10 

meia entrada, e venda de comidas e bebidas em geral para arrecadar fundos. Desde 

modo, a instituição busca reproduzir para a sociedade o real conceito de inclusão, 

diversidade, qualidade de vida e saúde mental. No Rolidei, os artistas que integram 

o grupo do TAMTAM e o público frequentador do evento têm a oportunidade de 

aproximação e interação. Ao final do evento, o público é convidado a cuidar da 

“casinha” e todos fazem faxina coletiva no local. 

Justificativa:É uma organização tradicional de Santos no segmento de arte e 

cultura, reconhecida pela sua gestão e ampla variedade de projetos e eventos. 

 

Instituto Arte no Dique 

 

Associação fundada em novembro de 2002, por um. Com sede no bairro 

Rádio Clube, opera em Santos, com filial em Salvador desde agosto de 2014. O 

objetivo da organização proporcionar intercâmbio entre as unidades. 

Segundo seu portal eletrônico, a missão da organização é promover a 

transformação social e o desenvolvimento sustentável por meio da arte, cultura, 

profissionalização de jovens e adultos, além da geração de trabalho e renda aliada à 

preservação ambiental. Seus principais objetivos são: induzir uma cultura contra a 

violência; estimular a participação social, principalmente de crianças e jovens, para 

formação de cidadãos mais solidários e manifestantes; conscientizar as populações 

sobre sua relação com o meio ambiente e padrões de vida sustentáveis.  

Possui parceria com a Prefeitura Municipal de Santos, Companhia de 

Habitação da Baixada Santista (COHAB-ST), Santos Futebol Clube (SFC), Serviço 

Social do Comércio (SESC), Serviço Social da Industria (SESI) e empresas, como a 

Anglo American e a Vedacit, além da Libra Terminais, que atualmente é a 

mantenedora da associação. Suas principais fontes de captação de recursos são 

estas parcerias e o convênio com a Prefeitura Municipal de Santos. A sede de 

Santos conta com 38 colaboradores e não dispõe de voluntários. A equipe de 

administração possui estudo e preparação técnica em Terceiro Setor.  

A associação dispõe de um setor de comunicação, formado por um assessor 

de imprensa, um fotógrafo e um assistente de comunicação audiovisual. Divulgam o 
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trabalho da associação através do seu site institucional e das mídias Facebook, 

Twitter, e Youtube. O Facebook institucional conta 2.303 assinaturas e apresenta 

material e notícias apenas referentes à organização, em uma média de três 

postagens por dia. O Twitter encontra-se desatualizado desde abril de 2013. O canal 

no Youtube divulga em média 2 vídeos por mês sobre suas atividades. 

Principais projetos 

Estilo Ecodique: este projeto, por meio de oficinas e cursos, pretende 

capacitar, aproximadamente, 560 beneficiários, divididos entre o Dique da Vila Gilda 

em Santos e os bairros Cota, Água Fria, Vila Esperança, Vila Fabril e Vila Natal, em 

Cubatão. O programa está divido em duas partes. A primeira parte é a realização 

dos cursos de Moda e Design a partir de materiais recicláveis, ministrado por alunos 

e professores do curso de Moda da Universidade Santa Cecília. A segunda parte 

conta com as aulas com profissionais de educação ambiental e da indústria de 

vestuários da Agência Nacional de Desenvolvimento Eco-Social, e também os 

profissionais do Núcleo de Educação Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente da 

Prefeitura de Cubatão. 

Refavela: grupo teatral da associação. Criado para formar novos talentos na 

tradição teatral de Santos. Desde sua formação, o grupo participou da produção dos 

três espetáculos musicais do Arte no Dique, trabalhando em conjunto com atores de 

outros grupos da região. As apresentações do grupo são consideradas o maior 

evento da organização. 

Justificativa: organização focada na arte contemporânea e na inclusão social, 

assim como a Casa da Mata. Também destaca a comunidade de seu entorno em 

busca de melhorias para a mesma. 

 

Instituto Ecofaxina 

 

Associação fundada em outubro de 2008 por um por um ativista ambiental, 

mergulhador e biólogo com especialização em ambiente marinho. O fundador possui 

experiência de sete anos de trabalho com ecologia, educação ambiental, impactos 

ambientais, e coordenação de ações voluntárias e campanhas para a conservação 

dos oceanos. A organização atua em regiões da Baixada Santista, com sede no 

bairro Boqueirão, em Santos. 
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Apesar de não definir esta diretriz aos seus públicos, a Head Monkeys pôde 

reconhecer a missão da organização, de acordo com informações do seu portal 

eletrônico. Trata-se de reverter o quadro de degradação de áreas vulneráveis, 

atuando em parceria com as comunidades que contribuem para o atual cenário de 

caos, como favelas palafitas e bairros de periferia. São formados grupos de 

voluntários para o desenvolvimento de ações de limpeza e monitoramento de 

ecossistemas costeiros. Seus principais objetivos são: implantar o projeto "Sistema 

Ambiental de Coleta de Resíduos" no Estuário de Santos, para recuperar áreas de 

manguezais degradadas e diminuir a saída de plástico para o oceano; formar grupos 

de estudos sobre educação ambiental e promover o envolvimento das comunidades 

e seus representantes em questões ambientais ecológicas. Também age para 

promover consciência socioambiental através de programas didáticos.  

Tem convênio com a Prefeitura de Santos e Governo do Estado e busca 

também apoio do Governo Federal. Os projetos realizados com estes órgãos são a 

maior fonte de captação de recursos, seguido de doações de pessoas físicas e 

jurídicas. Desde seus primeiros projetos reuniu em média 700 voluntários e conta 

com 9 colaboradores.  

Toda a equipe de gestão possui formação em áreas pertinentes ao trabalho 

da organização e também já atuaram em projetos no Terceiro Setor. Possui setor de 

comunicação constituído por um diretor de Relações Públicas, formado em 

administração de empresas e uma diretora de Comunicação, formada em Relações 

Públicas. A divulgação para os públicos em geral é através das mídias virtuais site, 

Facebook, Twitter e Youtube, veiculam também banners, cartazes, faixas, adesivos 

e volantes. O Facebook institucional conta 85.850 assinaturas e publica sobre suas 

atividades e conteúdos pertinentes aos seus projetos. A média de postagens é de 2 

a 3 por dia. O Twiiter tem 1.390 seguidores e é utilizado para promover os links de 

postagem do Facebook. O canal do Youtube está desatualizado a 6 meses. 

Principais projetos 

Implantação do Sistema Ambiental de Coleta de Resíduos: consiste na 

formação de uma frente de trabalho, com base na criação de uma nova profissão 

dentro do setor de limpeza e reciclagem, responsável pelo trabalho de limpeza, 

reciclagem e recuperação ambiental no estuário de Santos e São Vicente. O projeto 

recebe o apoio da Universidade Santa Cecília, que disponibiliza ao Instituto bolsas 

de estudo, estagiários, infraestrutura de pesquisa, bibliotecas, acervos e 
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laboratórios, além da consultoria de mestres e doutores nas diversas áreas 

acadêmicas. 

Programa Turma Ecológica: voltado para a educação de crianças de 6 a 14 

anos que habitam palafitas. São oferecidas aulas que tem por objetivo difundir 

hábitos sustentáveis no dia-a-dia da comunidade, trabalhando de forma integrada à 

educação ambiental e o reforço escolar. 

Justificativa: organização em prol da conservação de áreas depredadas. A 

união entre estas iniciativas pode ampliar e potencializar as ações institucionais.    

 

Ecosurf 

 

Associação fundada em julho de 2000 por um jornalista. Além da sede no 

bairro Jardim Mosteiro, em Itanhaém, possui núcleos nas cidades de São Paulo, do 

Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.  

Divulgada em seu portal eletrônico, a missão da organização é chamar 

empoderar os surfistas para a atuação em causas públicas e sociais de proteção 

das praias, ondas, rios e oceanos. Seus principais objetivos são: oferecer atividades 

esportivas no contra turno escolar; promover integração social através do esporte 

para crianças, adolescentes e adultos portadores de deficiência e ensinar, através 

da prática do surf, como lidar com desafios impostos por suas deficiências.  

O Poder Público de Itanhaém fornece subvenções para a execução dos 

projetos, o que o faz uma das principais fontes de captação da instituição, 

juntamente às doações de pessoas físicas e jurídicas e venda de produtos. Além 

disso, também dispõe de parcerias por todo o litoral paulista, o que favorece a 

expansão geográfica de atuação. Conta com 11 colaboradores diretos e mantém em 

seu sistema o cadastro de 800 voluntários. A equipe de gestão tem preparação 

técnica em Terceiro Setor.  

A organização conta com o trabalho de um coordenador de comunicação, 

formado em Jornalismo. Para divulgação institucional utiliza site, Facebook, 

Youtube,Twitter e Instagram. O Facebook conta 104.227 assinaturas e seu conteúdo 

é referente às atividades institucionais e matérias de cunho social e ambiental. A 

média de postagens é de 3 a 4 por dia. O Twitter é utilizado para promover as 

publicações do Facebook através de linkagem. O Instagram conta 309 seguidores e 

112 publicações, estas não têm periodicidade, ocorrem conforme as atividades 
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institucionais. Já o Youtube encontra-se desatualizado há cinco meses Além disso, a 

organização também investe em volantes, adesivos, banners e cartazes.  

Principais projetos: 

“Vamos Limpar o Mundo” - Campanha realizada, tradicionalmente, pela 

Ecosurf em Itanhaém, desde 2003, durante o mês de setembro. Vinculada à 

organização australiana Clean Up The World16, a atividade sempre foi desenvolvida 

contando com o apoio do comércio local e de parcerias com instituições e escolas 

da cidade. No decorrer dos anos a atividade se consolidou como uma das maiores 

mobilizações de Itanhaém e já fazem parte do calendário local. As ações geralmente 

são voltadas à sensibilização da população por meio de palestras, oficinas e 

mutirões de despoluição. 

Movimento Surf Sustentável: tem por objetivo desenvolver o 

comprometimento ambiental da comunidade adepta do surf em Itanhaém. O projeto 

põe em discussão o papel e as responsabilidades dos surfistas no contexto de 

mudanças ambientais globais, através de encontros, seminários, palestras e ações 

de mobilização e articulação em rede. Visa a construção de uma Carta de 

Responsabilidades dos Surfistas para a Proteção das Zonas Costeiras. 

 Plano de Desenvolvimento do Pólo de Turismo Ecológico e Rural de 

Itanhaém: criado para contribuir com o desenvolvimento de novos perfis turísticos 

em Itanhaém, visando promover o uso sustentável dos recursos naturais, históricos 

e culturais da região. A proposta investe no desenvolvimento do turismo de base 

comunitária para gerar renda e aquecer a economia, fomentar a revalorização e o 

fortalecimento da cultura local e a conservação ambiental no município. 

Justificativa: organização veterana e experiente, com variedade de projetos, 

parceiros e financiadores. Possui comunicação consistente com seus públicos de 

interesse.  

 

 

 

 

 

                                                           
16Clean Up The World é um movimento comunitário mundial, baseado em campanhas ambientais. 
Originado na Austrália, em 1993, já mobilizou mais de 35 milhões de voluntários em 130 países 
diferente e conquistou o reconhecimento da Organização das Nações Unidas (ONU).  
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Espaço Eco-cultural Casa Jaya 

 

Indicada a fazer parte deste benchmarking pela equipe funcional da Casa da 

Mata, segundo esta, por ser uma organização conhecida e prestigiada por 

movimentos artístico-sustentáveis. A associação foi fundada em janeiro de 2009, por 

um biólogo, um historiador, um terapeuta e um artista plástico, inspirada em 

gerações passadas e seus movimentos, trazidas por grandes artistas como Luiz e 

Laerte Morrone17. Estabelecida por um grupo de amigos, a casa pertencia a família 

de um integrante do grupo e a partir dessa união foi fundado o Projeto Casa Jaya. 

Atua em São Paulo, com sede em Pinheiros. 

Apesar de não ter uma missão definida para apresentação aos públicos, a 

Head Monkeys identificou que a missão da organização é trabalhar o 

desenvolvimento físico, mental e espiritual do ser humano de maneira integral, 

oferecendo espaço destinado à formação de cidadãos conscientes. Seus principais 

objetivos são: auxiliar o aproveitamento de recursos locais; oferecer atividades que 

estabeleçam mediação entre o ambiente interno e externo de cada indivíduo a fim 

de alcançar o autoconhecimento; disseminar práticas ecológicas e sustentáveis e 

proporcionar o estudo de alimentos naturais, desde seu cultivo até a geração de 

adubo;  

A Casa Jaya não tem convênio com o Poder Público. Suas principais fontes 

de captação são suas atividades, loja e restaurante. A associação cobra pela 

participação nos serviços oferecidos, seus preços variam de R$15 a R$300 que são 

destinados ao pagamento de seus 16 colaboradores diretos. A equipe não tem 

preparação técnica em Terceiro Setor.  

Possui um profissional de comunicação formado em Jornalismo. Utiliza o 

Facebook, Twitter e Instagram para divulgação institucional. O Facebook conta 

88.794 assinaturas e publica a respeito de suas atividades, projetos, eventos e 

cardápio diário da cantina, além de compartilhar matérias de cunho ambiental e 

social. O Twitter também é linkado às publicações do Facebook. O Instagram tem 

445 seguidores e 30 publicações, de acordo com sua rotina de atividades. Pensando 

                                                           
17Luís Morrone (1906— 1998) foi um dos mais prolíferos escultores brasileiros. Criou centenas de 
estátuas, bustos e hermas, sendo também de sua autoria o brasão de armas do estado de São 
Paulo. Laerte Morrone (1932 — 2005), filho de Luís Morrone, foi um ator teatral e televisivo. Atuou na 
Secretaria Estadual do Menor, de São Paulo, e criou espetáculos com mil e trezentas crianças 
carentes em lugares como o Museu do Ipiranga. Foi também o criador de Garibaldo, da Vila Sésamo 
(TEATROPEDIA, 2014). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1906
http://pt.wikipedia.org/wiki/1998
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1tua
http://pt.wikipedia.org/wiki/Busto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Herma
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bras%C3%A3o_do_estado_de_S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
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no meio ambiente, a associação não distribui veículos de papelaria em vias públicas, 

estes são utilizados apenas dentro da instituição ou em algum evento particular fora 

da instituição. 

Principais projetos: 

Aulas de yoga: de segunda-feira à quinta-feira, no período noturno. O preço 

varia de R$150 a R$ 300 mensais, de acordo com a frequência escolhida pelo aluno. 

Meditação com tambores: semanalmente, às quintas-feiras, no período 

noturno. Pede-se contribuição de R$30 pela vivência.   

Dança Indianas: de segunda-feira e quarta-feira, no período noturno, são 

oferecidas aulas de dança bharatanatyam18. 

A Casa Jaya oferece programação gratuita como palestras, debates, 

workshops, oficinas e eventos. Atualmente, por falta de fontes de financiamento, 

essa programação está interrompida.  

Justificativa: É uma das organizações em que a equipe funcional da Casa da 

Mata tem como referência de trabalho. Possui grande variedade de projetos, público 

vasto e qualidade de atendimento. Também promove trabalhos de arte e terapia 

alternativa. 

 

5.2.3 Avaliação comparativa 
 

O objetivo desta análise comparativa é avaliar as atividades dos concorrentes 

e identificar suas estratégias de comunicação mais eficazes que possam ser 

implantadas ou adaptadas na Casa da Mata. A partir do reconhecimento e reflexão 

sobre as informações obtidas, foram apontadas as associações Arte no Dique e 

Casa Jaya como organizações-modelo para otimização dos processos e atividades 

da Casa da Mata.  

Nota-se que as associações em questão possuem bastante tempo de 

experiência, calculando uma média aritmética de 12 anos. Este é um fato 

importante, pois é capaz de solidificar a marca, estimular o desenvolvimento das 

organizações, proporcionar bagagem e conhecimento e predispor maior sustentação 

                                                           
18Bharatanatyam é uma das formas mais populares de dança tradicional indiana. A dinâmica e o 

estilo da dança a torna uma das mais escolhidas formas de expressão da arte clássica a se praticar 
(YOGABRASIL, 2014). 
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das mesmas frente às mudanças decorrentes de fusões e choques culturais e 

problemas de outros setores.  

Uma observação interessante é que, apesar desse know-how, as técnicas de 

visão e valores institucionais não são aplicadas, e missão definida e publicada foram 

constatadas apenas nas associações Arte no Dique e Ecosurf. Quanto aos objetivos 

de gestão todas as organizações possuem finalidades bem concebidas, objetivas e 

relevantes para sua área de atuação. 

Os projetos das organizações pesquisadas são consistentes e regidos por 

metodologia, o que favorece a imagem do mesmo perante as potenciais fontes de 

contribuição. Com exceção do Espaço Eco-cultural Casa Jaya, que se sustenta com 

recursos próprios, todas as organizações contam com colaboração do Poder Público 

por se enquadrarem nas imposições legais e oferecerem projetos que se relacionam 

com a atividade deste órgão nos municípios. Mesmo assim, apenas esta fonte de 

recurso, muitas vezes, não é suficiente para a realização das metas estabelecidas. 

Para tanto, as instituições elaboram projetos, que são considerados seu “carro-

chefe”, que contam com contribuições de pessoas físicas e jurídicas e são tão 

reconhecidos quanto os atrelados ao Poder Público, como é o caso do evento 

Rolidei, da associação TAMTAM, responsável pela captação financeira que mantém 

a organização.  

A maioria das equipes administrativas têm preparação técnica em gestão do 

Terceiro Setor, o que dá suporte e potencializa o desenvolvimento de estratégias de 

captação de recursos para a organização. O setor de comunicação também está 

presente em todas, com exceção da associação TAMTAM. Os staffs são compostos 

por colaboradores de diferentes áreas da comunicação social, não seguindo um 

padrão. Estas organizações possuem variadas particularidades, portanto a escolha 

do profissional aconteceu de acordo com as diferentes necessidades de cada uma. 

 O principal veículo de transferência de mensagens corporativas é o 

Facebook em todos os casos estudados, as outras mídias não são frequentemente 

atualizadas. Os materiais de papelaria são dispensados pela maioria das 

entrevistadas, sendo utilizados apenas pelas associações TAMTAM e Ecosurf para 

divulgação dos projetos.  

Para melhor visualização e análise do contraste das informações, segue um 

quadro sintético do benchmarking realizado. 
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Quadro 11 – Demonstrativo das características gerais do Benchmarking Funcional da Casa da Mata 

 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

5.3 Análise SWOT 
 

Segundo Kotler e Keller (2006) A análise SWOT, é um processo de análise e 

avaliação do ambiente interno e externo de uma organização, a partir de suas 

forças, fraquezas, oportunidades e ameaças (dos termos em inglês strengths, 

weaknesses, opportunities e threats).  O autor ainda define a análise do ambiente 

externo com a monitoração de forças macroambientais (econômicas, demográficas, 

tecnológicas, político-legais e socioculturais) e do ambiente interno de forças 

microambientais (clientes, concorrentes, distribuidores e fornecedores) que afetam 

sua capacidade de obter lucros. 

 
Ela deve estabelecer um sistema de inteligência de marketing para 
acompanhar tendências e mudanças importantes. Já a administração 
precisa identificar as oportunidades e ameaças associadas a cada 
tendência ou acontecimento. (KOTLER; KELLER, 2006, p.50) 

 

Para Chiavenato e Sapiro (2010) a função desta técnica é cruzar as 

oportunidades e ameaças com seus pontos fortes e fracos. A avaliação crítica a 

partir desta matriz é uma das ferramentas mais utilizadas na gestão estratégica 



134 
 

competitiva. A seguir, análise das variáveis da associação Casa da Mata. 

 

Ambiente interno 

 

É o âmbito de trabalho, o interior da organização. Os fatores relevantes do 

ambiente interno compreendem desde as condições da sua estrutura física até a 

essência dos recursos humanos. 

 

Pontos fortes 

 

Em localização privilegiada, além de ser uma área ecológica de proteção 

ambiental, a associação está situada às margens da baía de São Vicente, o que 

proporciona visão próxima do mar e das praias da cidade. 

A capacidade estrutural da sede permite reunir, em média, trezentas pessoas. 

Um número consideravelmente positivo para uma organização de pequeno porte. 

O estacionamento interno é um ponto positivo pois possibilita às pessoas 

ficarem próximos de seus veículos, visto que o estacionamento externo é estreito e 

um pouco afastado da entrada da associação. 

A diversidade de atividades deve-se à heterogeneidade dos públicos da 

organização, no intuito de envolver todos os grupos de públicos de interesse. 

A política e identidade corporativa bem definidas orientam o percurso da 

associação em relação à sua gestão e seu posicionamento institucional perante o 

mercado e a sociedade. São fatores que podem potencializar a comunicação se 

obtida a interpretação correta por parte do público. 

 

Pontos fracos 

 

O pouco tempo de existência torna a conquista de recursos mais difícil. 

Também influencia na falta de estreitamento no relacionamento com os públicos e 

na prospecção de voluntários. 

A falta de preparação técnica por parte dos gestores é um fator que pode 

colocar em risco o bom desenvolvimento da organização. Isso causa falta de 

instruções quanto à captação de recursos financeiros e humanos, falta de 

organização e de profissionalismo quanto aos processos que uma ONG enfrenta. 
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Poucos colaboradores e voluntários participam ativamente das ações 

institucionais, o que prejudica o desenvolvimento das atividades, que acabam 

ficando sem condutores. Determinante no bom desenvolvimento organizacional, é 

fundamental formar equipes gestão, execução e gerenciamento.  

Não possui captador de recursos, sendo este é um fator primordial na busca 

do equilíbrio financeiro da instituição. A angariação de receita é feita apenas através 

dos eventos, que nem sempre proporciona os resultados esperados. 

A inexistência de parceiros fixos é a causa instabilidade financeira da ONG. 

Sem uma fonte de captação de recursos permanente a organização tem dificuldade 

para alcançar equilíbrio financeiro. 

A carência de materiais de comunicação institucional dificulta o contato com 

os públicos na medida em que estes não recebem informações sobre a organização 

e suas atividades. Além da divulgação fundamentar-se em uma só mídia, a Casa da 

Mata também não possui ferramentas estratégicas para sua apresentação aos 

públicos de interesse. 

A carência de recursos materiais para o desenvolvimento das atividades e 

projetos é um dos fatores responsáveis pela paralização de algumas destas práticas. 

Depende, em maioria, da concessão de voluntários e da condição financeira da 

instituição para angariar instrumentos necessários. A equipe funcional elabora 

diversos planos e ideias, mas a falta de recursos impossibilita a efetivação dos 

objetivos. 

As restrições orçamentárias são a causa do desequilíbrio na organização 

pois, além de ter poucos colaboradores ativos, o foco destes está totalmente voltado 

às maneiras de captação de receita a curto prazo, ao invés de às finalidades das 

suas funções. Desde o bloqueio da passagem automotiva na Ponte Pênsil os 

eventos diminuíram consideravelmente o nível de rendimento financeiro. 

 O pagamento de taxas e tributos representam grandes impecílios para o 

crescimento econômico administrativo da associação. Sua estrutura física possui 

encargos que sobrecarregam a receita da organização. 

 

Ambiente externo 

 

O ambiente externo é o meio em que a organização está situada, pode ser 

analisado em várias escalas: local, municipal, regional, estadual, nacional. É 
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necessário estudá-lo para entender como sua atuação pode afetar o 

desenvolvimento da organização. 

 

Oportunidades 

 

O evento Chillaz, quando executado em outros eventos de arte e cultura, 

proporciona grande visibilidade à Casa da Mata perante os frequentadores destes 

eventos e o grupo de organização. Não através de veículos de propaganda, mas 

pela disseminação verbal com os públicos destes eventos. 

O apoio das secretarias públicas é de grande importância e pode contribuir 

efetivamente para a execução dos projetos institucionais, estabelecendo parcerias e 

outros tipos de colaboração. Além de beneficiar o projeto, essa relação gera boa 

visibilidade para a organização. 

A crescente demanda de incentivos financeiros empresariais é uma 

oportunidade para toda instituição do Terceiro Setor. A temática da responsabilidade 

social tem introduzido essa prática nas organizações. Atualmente existem diversos 

programas de distribuição de recursos para projetos de determinados fins. A 

propaganda dos meios de comunicação de massa sobre a responsabilidade social e 

a procura das empresas pela cobertura midiática de ações direcionadas ao Terceiro 

Setor também é um fator que alimenta o ciclo. Quanto mais a ação é divulgada, mais 

influência ela tem sobre os públicos, aumentando as chances desse mercado. 

Agências bilaterais e multilaterais geralmente destinam valores maiores que 

as agências do Brasil, e dão oportunidade a projetos que potencialmente não 

consigam despertar interesse das fontes de captação brasileiras. 

A crescente visibilidade midiática de projetos do Terceiro Setor representa 

uma oportunidade na medida em que consegue atingir o maior número de públicos, 

disseminando a informação através veículos estratégicos. Aliando-se à mídia a 

organização potencializa sua divulgação e atrai, mais facilmente, públicos potenciais 

e stakeholders. 

Crescente interesse social por práticas e filosofias de vida ligadas à natureza 

favorecem as expectativas para projetos ambientais e culturais. Tanto pessoas 

físicas, como jurídicas buscam desenvolver a responsabilidade social patrocinando 

ou apoiando atividades terceirizadas. 
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Ameaças 

 

O acesso ao local é um fator delicado atualmente, pois está situada em uma 

área delineada, estritamente residencial, portanto pouco conhecida pelos públicos. 

Um problema que dificulta o acesso é que os transportes públicos não entram no 

morro, os frequentadores podem subir apenas a pé, de bicicleta ou automóvel.  

A paralisação da Ponte Pênsil para reforma, desde maio de 2013, vêm sendo 

a principal responsável pela profunda queda de frequência dos públicos. 

Representando a maioria dos frequentadores dos eventos, os públicos afetados pela 

obra são procedentes das cidades de São Vicente, Santos, Guarujá e Bertioga. Com 

a ponte fechada é necessário seguir pela linha férrea – mais conhecida como “linha 

amarela” – e seguir sentido Praia Grande pela Rodovia dos Imigrantes; fazer o 

primeiro retorno e seguir pela Av. Tupiniquins até, no fim desta, chegar ao endereço. 

Segundo o dirigente, o público considera o caminho muito longo e perigoso. O prazo 

estabelecido para o fim das obras seria maio de 2014, porém após cinco vezes 

alterado, o novo prazo foi marcado para março de 2015, conforme divulgado pelo 

Jornal A Tribuna (2014). 

A suscetibilidade ao clima prejudica a organização pelo fato de o ambiente ser 

aberto em sua maior parte. Quando chove, algumas atividades são suspensas e 

quanto aos eventos, mesmo tendo áreas cobertas, o índice pluvial pode diminuir em 

até 90% o fluxo de frequentadores. 

A falta de reconhecimento da comunidade é um fator delicado e um obstáculo 

que a entidade enfrenta desde sua constituição, devido aos fatores explicados 

anteriormente. Porém, não se trata da oposição de toda a comunidade. Um grupo de 

pessoas se empenha em obstruir o trabalho da ONG e outro grupo em apoiar, mas a 

maioria, simplesmente, não recebe informações sobre a associação. 

A visibilidade e a captação de recursos por parte de outras ONGs representa 

uma ameaça na medida em que buscam e se adequam às propostas dos 

financiadores, aumentando a competitividade. 
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Tabela 1 – Análise SWOT da Casa da Mata 

 
Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

5.4 Considerações 

 

A partir da análise dos setores de atuação da Casa da Mata, foi possível 

constatar que a cidade de São Vicente é um cenário conveniente para a composição 

de projetos sociais e que o Poder Público oferece condições para apoiar e subsidiar 

as iniciativas privadas. O sucesso da parceria depende dos objetivos e da estrutura 

integral do projeto. 

O principal fato apontado pelo estudo da gestão de outras organizações do 

Terceiro Setor da região foi que estas buscam ser sua própria fonte principal de 

recursos, eliminando a dependência do Estado, porém contando com sua 

colaboração e apoio sempre que viável. A maioria das analisadas dispõe da 

colaboração de um ou mais profissionais da área da comunicação social. Se 
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tratando de divulgação, o Facebook é a ferramenta central unânime, as 

organizações optam por não utilizar muitos veículos impressos no cotidiano da sua 

relação com os públicos. Notou-se que esta mídia é atualizada e possui grande 

visibilidade do público em todas as organizações, no entanto, poucas apresentam 

conteúdo interativo e diferenciado das temáticas usualmente tratadas. 

A análise SWOT permitiu pontuar cada fator influente no desenvolvimento da 

organização para nortear o processo de criação do plano de Relações Públicas. 

Apesar de os pontos fracos e ameaças fragilizarem significativamente as condições 

de subsistência da Casa da Mata, os pontos fortes, como a cultura e identidade bem 

definidas são determinantes na evolução da institucional. Para tanto, é fundamental 

que as oportunidades sejam exploradas ao máximo visando manter equilíbrio entre 

as variáveis. 

Percebe-se que a organização-cliente não investe na comunicação dirigida às 

empresas privadas, ao Poder Público de São Vicente e a outras organizações 

sociais. Este fator a faz ficar isolada da realidade do setor, gerando o 

desconhecimento de sua atividade por parte da sociedade.  
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6 PESQUISAS DE CAMPO 

 

 

A pesquisa é uma técnica que possibilita desenvolver o senso de organização 

e sistematização de ideias, além de ajudar a compreender melhor os fenômenos e o 

ser humano em sua individualidade, bem como seu comportamento coletivo, 

podendo assim desenvolver uma nova visão da realidade. 

Pesquisas podem ser de opinião ou de mercado. A primeira é uma 

investigação sistematizada para identificar a opinião de um grupo de indivíduos a 

respeito de um tema específico. Estes indivíduos compartilham determinadas 

características em comum que possuem relação com os objetivos a serem buscados 

com esta técnica. Já a pesquisa de mercado é utilizada para identificar e definir 

oportunidades ou falhas da organização com seus públicos, geralmente estabelecida 

para promover, potencializar e avaliar ações de marketing (FIGUEIREDO, 2010). 

A pesquisa de comunicação corporativa, caso deste estudo, pode ser 

incorporada a estes dois modelos, conserva-se a metodologia e técnicas, porém seu 

conteúdo é de caráter institucional, atendendo às necessidades de dentro da 

organização para com os seus públicos de interesse. 

 

6.1 Entrevista em profundidade: Recapitulando a formação da Casa da Mata. 

 

Esta pesquisa foi aplicada ao vice-presidente do conselho administrativo da 

Casa da Mata, Thiago Alvarenga, para representar o segmento de colaboradores, 

com o objetivo de entender os motivos do baixo desempenho da atividade deste 

grupo atualmente. Para tanto, foi realizada uma entrevista em profundidade da Head 

Monkeys com este colaborador no dia 2 de outubro, às 13h, visando obter 

informações mais completas sobre a organização para que sejam refletidas no plano 

de comunicação. 

Ao ser questionado sobre os motivos que o levaram a seguir a iniciativa de 

constituir uma ONG, Alvarenga relata que tanto ele, quanto os outros fundadores da 

organização,em meados de 2011 vinham estabelecendo conexão com trabalhos 

comunitários, quando surgiu a ideia de implementar a associação. Ele conta que a 
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união entre a Tradi House e o Chillaz deu início não só à Casa da Mata, mas 

também a uma amizade formada pelo desejo de agir diretamente na sociedade.  

Com o intuito de entender um pouco mais sobre a hierarquia organizacional, a 

pesquisadora pergunta se houve algum critério para atribuição dos cargos e das 

funções de administração. O vice-presidente explica, que não houveram processos 

formais, as funções foram distribuídas de acordo com as competências pessoais e 

disponibilidade de cada um a se dedicar às responsabilidades da organização, visto 

que ninguém tem preparação técnica em gestão institucional, além da tesoureira. A 

atribuição dos cargos foi feita com a participação e aprovação de todos os membros.  

No que se refere ao processo de desenvolvimento da Casa da Mata, 

Alvarenga relata que o fluxo de públicos no Chillaz era muito intenso até maio de 

2013. O faturamento era suficiente para manter a organização e a qualidade das 

atividades. Sem problemas financeiros havia tempo para que todos pudessem criar 

e desenvolver propostas novas. Porém, com o passar do tempo, os encargos 

aumentaram intensamente devido aos procedimentos burocráticos aos quais a 

associação teve que se submeter, como auto de vistoria do corpo de bomeiros e 

outras documentações, e aos altos custos da estrutura física.  

Mesmo sem utilizar parâmetros administrativos, a receita sempre foi gerida 

com clareza a todos os colaboradores interessados, porém de maneira informal pelo 

presidente do conselho administrativo. Alvarenga coloca que, no entanto, essa falha 

não significava um problema tão grande quanto passou a ser após a interdição da 

Ponte Pênsil.  

O vice-presidente narra que, com esta obra, a participação dos públicos 

diminuiu profundamente, circunstância que comprometeu a renda e, 

consequentemente, o conteúdo dos projetos e ações da associação. A condução 

dos próprios colaboradores ficou problemática e as reuniões, então, não contavam 

mais com a equipe completa. Ele explica que havia, sempre, os que contribuíam 

mais e outros menos, a partir daí deu-se a noção de hierarquia. Quem trabalhava 

mais, mandava mais, simplesmente, e esse contexto procedeu, foi quando o nível de 

participação começou a variar. Segundo o entrevistado, outras ocupações 

profissionais justificavam a falta de comparecimento de alguns colaboradores que 

veio a ocorrer com o passar do tempo. 

A pesquisadora pergunta como Alvarenga enxerga a situação atual da Casa 

da Mata e qual sua perspectiva pessoal sobre a evolução da organização. Em 
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resposta, ele diz que a fase turbulenta que a associação enfrenta é consequência de 

fatores internos e externos que saíram do controle por falta, tanto de uma 

administração mais organizada, quanto de uma postura mais formal dos membros 

na equipe funcional. Acreditando não ser o único a ter essa opinião, o vice-

presidente encerra a entrevista reconhecendo que o grupo tem grande potencial 

para continuar atuando no segmento que abrange, porém precisa fortalecer suas 

competências profissionais dentro da associação. 

 

6.2 Pesquisa quantitativa: A visão da comunidade 

 

6.2.1 Contextualização 

 

A associação Casa da Mata, cliente do Projeto Experimental da Head 

Monkeys, é uma instituição do Terceiro Setor que almeja o reconhecimento do seu 

trabalho e a participação frequente da comunidade do entorno em suas atividades. 

Contudo, poucos são os moradores que efetivamente acompanham o 

desenvolvimento da instituição. A associação tem buscado, sem sucesso, maneiras 

de proceder para atender as conveniências demandadas especificamente por este 

grupo de público. 

 

Questão-problema 

 

Quais são as considerações dos moradores do bairro Parque Prainha sobre o 

desempenho da Casa da Mata em sua conjuntura social?  

 

6.2.2 Objetivos 

 

Objetivo Geral 

 

Possibilitar a compreensão dos fatores que influenciam a opinião da 

comunidade para, posteriormente, desenvolver um plano de comunicação que 

atenda às perspectivas do público-alvo dentro das viabilidades da organização. 
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Objetivos específicos 

 

 Examinar opiniões e posicionamentos arespeito da organização;  

 Conhecer as carências da comunidade em geral; 

 Descobrir os motivos da falta de participação; 

 Compreender os motivos do desempenho desfavorável de parte deste 

público. 

 

6.2.3 Hipóteses 

 

h.1 A maioria da população do Parque Prainha não conhece os objetivos     

institucionais da Casa da Mata. 

h.2 Existem mais opiniões indiferentes do que positivas ou negativas a 

respeito da organização. 

h.3  As atividades não despertam o interesse na comunidade hospedeira. 

h.4 O barulho e fluxo intenso de pessoas nos eventos incomodam os 

moradores. 

 

6.2.4 Justificativa 

 

A aplicação desta pesquisa possibilita aos gestores da Casa da Mata, maior 

compreensão da realidade em que estão inseridos e do impacto de sua existência 

na vida dos moradores do Parque Prainha. Como não existe um relacionamento de 

mão dupla entre ambas as partes, a organização não conhece o real entendimento 

deste público em relação à sua essência. 

As considerações apuradas estabelecerão metas fundamentadas e 

claramente definidas para a criação de estratégias eficientes, que façam com que a 

associação se torne parte integrante do corpo social. 

 

6.2.5 Público-alvo 

 

Os públicos abrangidos nessa pesquisa compreendem todos que fazem parte 

da vizinhança da Casa da Mata. 
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Universo e Amostra 

 

A exatidão do universo não pode ser comprovada, pois o IBGE (2014) calcula 

os dados demográficos da região juntamente ao do bairro vizinho Japuí. No entanto, 

foi detectada pela Head Monkeys a quantidade de 300 domicílios e sugeridos que, 

em cada um, habitam 4 pessoas. A amostragem compreende 10% deste universo, 

sendo de caráter não-probabilístico selecionada por conveniência. 

Cálculo amostral: 300 x 4= 1.200 x 10% = 120 

O método de abordagem escolhido foi o presencial. 

 

6.2.6 Metodologia 

 

Pesquisa quantitativa, de caráter exploratório, ou seja, fornece conhecimento 

sobre uma incógnita. Quanto ao conceito, pode ser definida como pesquisa de 

opinião.  

 

6.2.7 Área de execução 

 

O questionário foi aplicado na Rua Engenheiro Saturnino de Brito, situada no 

morro do Xixová, bairro Parque Prainha, área insular de São Vicente. Foram 

abordados, separadamente, os moradores das zonas central, de base e de 

extremidade para obter maior compreensão das diferentes opiniões oriundas de 

distintas realidades sociais. 

 

6.2.8 Instrumento de coleta 

 

O instrumento utilizado para a aplicação desta pesquisa se dá por um meio de 

questionário semiaberto, com perguntas alternativas e graus de escalas, com o 

objetivo de conhecer o perfil dos respondentes e coletar elementos que forneçam 

subsídios para a questão-problema. 
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Figura 30 – Questionário da Pesquisa Quantitativa 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 
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6.2.9 Cronograma 

Quadro 12 – Cronograma de execução da pesquisa 

 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

6.2.10 Análise dos resultados 

 

Segue a apresentação dos resultados obtidos pela Head Monkeys com a 

elaboração dessa pesquisa. 

 

Zona de habitação: 

 

Gráfico 1 – Zona de habitação dos moradores do Parque Prainha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

A maioria da população habita a zona de base do morro, que é a área menos 

alcançada pela associação por não haver proximidade física com esse público. 

Percebeu-se que grande fração das casas das zonas central e de extremidade é 
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utilizada apenas para veraneio. 

 

Você tem filhos? 

 

Gráfico 2 – Percentual dos entrevistados que possuem filhos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

Se sim, qual a idade? 

 

Gráfico 3 – Faixa etária dos filhos dos entrevistados 

 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

Os números indicaram que, neste grupo social, uma quantidade significativa 

de pessoas tem filhos, 65% dos moradores possuem filhos de 7 até 19 anos, o que 

favorece o desenvolvimento de atividades direcionadas a crianças e jovens. 
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Que tipos de atividades você gostaria que fossem desenvolvidas no seu 

bairro? 

 

Gráfico 4 – Percentual das atividades escolhidas pelos entrevistados  

 
Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

O número de pessoas que concordam com a iniciativas da associação na 

região prevaleceu absolutamente. Os respondentes, em geral, demonstraram 

bastante interesse pelos temas propostos e a maioria decidiu optar por todas as 

possibilidades oferecidas, o que demonstra que a proposta da Casa da Mata é 

relevante e existe demanda para os projetos, o que invalida a hipótese de que os 

projetos da organização não chamam atenção do público. 
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Você considera importante atrair pessoas interessadas em arte, cultura 

e sustentabilidade para esta região? 

 

Gráfico 5 – Percentual de pessoas que consideram importante a integração social à arte, 

cultura e sustentabilidade no Parque Prainha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

Quase houve unanimidade no que diz respeito à intenção de conectar à 

comunidade pessoas que possam influenciar o desenvolvimento cultural, artístico e 

sustentável da região. Este dado fundamenta a relevância da Casa da Mata no 

Parque Prainha, pois demonstrou-se que suas finalidades são interesses do público 

local. 

 

Com que frequência você participa de atividades voluntárias? 

 

Gráfico 6 – Frequência dos moradores do Parque Prainha em atividades de voluntariado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 
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Outro fator positivo para a associação é que a grande maioria dos 

entrevistados demonstrou predisposição a praticar o voluntariado. 77% deste público 

representam grandes voluntários e parceiros em potencial.   

 

Qual grau de importância você atribui para a realização de atividades 

comunitárias no seu bairro? 

 

Gráfico 7 – Escala atribuída pelos entrevistados quanto à realização de atividades comunitárias no 

Parque Prainha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

Praticamente toda a comunidade respondeu que acha importante a realização 

de trabalhos comunitários no bairro, o que comprova a carência da população no 

que diz respeito ao relacionamento social e coletivo do público em questão.  
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Você acha que uma ONG voltada à arte, sustentabilidade e 

espiritualidade pode trazer coisas positivas para sua família e para a 

população do seu bairro? 

 

Gráfico 8 – Pessoas que acreditam que podem se beneficiar através da arte, da 

sustentabilidade e espiritualidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

Foram coletadas algumas observações positivas a respeito da questão, como 

por exemplo: 

1. “Com certeza, pois dá acesso a atividades comunitárias e une a 

população, além de trazer mais cultura para o local.” 

2. “Sim, esses assuntos pode contribuir bastante para a evolução do bairro e 

também dos moradores.” 

3.   “Acredito que possa trazer coisas positivas na medida em que nós 

(moradores) tenhamos oportunidade de estar em harmonia em conjunto. 

Todos esses temas ajudam a melhorar as inter-relações e promovem um 

local melhor de se viver.”  

Também houveram comentários negativos, como por exemplo: 

1. “Não acredito em ONG.” 

2. “Não, a população do bairro está bem assim.” 

A grande maioria da população acredita na importância das temáticas 

tratadas pela Casa da Mata, parte das observações reforçam o desejo de que a 

comunidade esteja integrada em prol de um bem comum. Porém, uma minoria não 

apresenta qualquer ligação com trabalhos comunitários. 
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Você conhece a Casa da Mata? 

 

Gráfico 9 – Pessoas que conhecem a Casa da Mata 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

Apenas 24% das pessoas abordadas sabem do que trata a associação, dado 

que confirma a principal hipótese de que há profundo desconhecimento sobre sua 

missão e objetivos institucionais. A grande maioria dos interrogados não conhece, 

mas já ouviu falar a respeito do trabalho da instituição dentro da comunidade e, por 

este motivo. 

 

Você gosta do trabalho desta ONG? 

 

Gráfico 10 – Pessoas que apreciam o trabalho da Casa da Mata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

Foram agrupadas as observações mais reiteradas a respeito da questão: 

1. “Não conheço a ONG.” 



153 
 

2. “Só conhecemos as festas (eventos).” 

3. “Não conheço direito, mas gostaria de participar.” 

4. “Acho muito bacana o trabalho desenvolvido.” 

5. “Não conheço os projetos, nem sabia que era uma ONG.” 

6. “Mais ou menos. Deixa a desejar.” 

7. “Não gosto, pois o barulho incomoda.” 

8. “Não, a ONG tem que fechar.” 

A maioria das opiniões não puderam ser definidas como positivas ou 

negativas pelo fato de haver desconhecimento sobre a atividade da Casa da Mata. 

Algumas pessoas demonstraram predisposição a apoiar o trabalho da ONG, já 

outras apresentaram direta contrariedade a ela.  

 

Você acredita que a Casa da Mata possa contribuir para que a população 

do Parque Prainha seja mais unida e mais cidadã? 

 

 Gráfico 11 – Pessoas que acreditam na influência da Casa da Mata em relação à união e 

cidadania no Parque Prainha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

Foram coletadas algumas observações positivas a respeito da questão, como 

por exemplo: 

1. “Sim, pois ajuda as pessoas e incentiva que outras façam o mesmo.” 

2. “Sim, dependendo dos projetos trabalhados.” 

3. “Sim, por ser uma ONG.” 

4. “Sim, pois a comunidade precisa dessa interação.” 
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5. “Sim, pois tem muita gente aqui que aproveitaria bastante os trabalhos 

sociais.” 

Também houveram comentários negativos, como por exemplo: 

1 “Não, muito pelo contrário, aquilo não é arte, é vandalismo.” 

2 “Não, é um bando de jovens que só querem se divertir.” 

3 “Não, pois não é uma organização séria.” 

O fato de uma grande maioria do público estimar e acreditar na viabilidade do 

trabalho da associação cria importante vantagem sobre os opositores. Estes 

demonstraram rigidez quanto ao gerenciamento da organização. 

 

Como você acha que a Casa da Mata poderia melhorar sua ligação com 

a comunidade local? 

 

Gráfico 12 – Maneiras de a Casa da Mata melhorar seu relacionamento com a comunidade 

local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

Este dado comprova a necessidade da atuação das Relações Públicas 

comunitárias na organização-cliente. A maioria dos entrevistados acredita que a 

associação precisa divulgar melhor sua atividade para obter melhores resultados 

com a comunidade. A segunda opção mais cogitada seria apresentar mais projetos. 

Confirmou-se que uma fração da população se sente incomodada com os ruídos dos 

eventos e outra fração, quase do mesmo tamanho, gosta a ponto de requisitar mais. 
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Qual seu grau de satisfação com os serviços oferecidos pela Casa da 

Mata? 

 

Gráfico 13 – Grau de satisfação dos entrevistados em relação aos serviços oferecidos pela 

Casa da Mata 

 

 

 

 

 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

O dado confirmou a hipótese de que os posicionamentos indiferentes 

predominam os positivos e negativos a respeito da associação. Resultado dos 

fatores já apresentados nas questões anteriores. 

 

6.3 Considerações 

 

A entrevista revelou a ligação entre os idealizadores da Casa da Mata e como 

ela gerou a instituição. A falta de mecanismo foi, claramente, detectada como o 

problema primário, que oportunizou o surgimento das variáveis negativas. Notou-se 

também a falta de esforços para especialização da equipe em conhecimentos de 

gestão organizacional, que acabou não conseguindo criar uma base que 

sustentasse as inconstâncias da associação. 

A pesquisa quantitativa revelou a urgência em oferecer informações corretas 

à comunidade a respeito da atividade institucional. Percebeu-se que o bairro Parque 

Prainha é um local interessante para o trabalho social devido à densidade de 

moradores e à diversidade que eles apresentam. A distinção entre as duas 
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realidades sociais, citadas no capítulo cinco, foram observadas, confirmando que o 

grupo de oposição é formado por moradores da zona de extremidade, que 

expressam clara rejeição ao trabalho da Casa da Mata.  
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7 DIAGNÓSTICO 

 

 

A partir dos dados obtidos nos capítulos anteriores, a agência pôde gerar uma 

leitura detalhada da realidade da Casa da Mata. Desta forma, identificou-se sua 

cultura organizacional, seu sistema de comunicação, a maneira como se relaciona 

com seus públicos de interesse e como estes recebem a narrativa transmitida pela 

organização. Também realizou-se uma análise de informações por meio do 

levantamento das principais características positivas – às quais a organização deve 

manter sempre em foco – e os pontos necessários a serem melhorados e/ou 

desenvolvidos nas modalidades das comunicações interna, externa e corporativa. 

Assim, neste momento, passa-se a realizar o diagnóstico, pois conforme 

Kunsch (2003, p. 270) esta peça é “(...) um juízo de valor, um julgamento que se faz 

a partir de dados de referências que possibilitem uma análise comparativa”. Para a 

autora, nesta etapa, procura-se detectar os problemas que dizem respeito 

diretamente à comunicação, mas muitas vezes pode haver fatores de ordem de 

gestão administrativa ou de outros setores que, indiretamente, são motivadores de 

um conceito negativo a respeito da organização, importante característica 

identificada neste diagnóstico. 

A elaboração deste diagnóstico foi feita a partir dos pressupostos teóricos em 

que se basearam este estudo, entrevistas, resultados de pesquisas e visitas in loco 

da Head Monkeys à Casa da Mata. 

 

7.1 Análise crítica 

 

Entre os principais pontos em análise, pode-se apontar a cultura 

organizacional expressamente definida perante seus públicos atuais. Esta 

característica é a vértice da boa imagem da associação perante os grupos de 

pessoas que a frequentam e dela fazem parte, como opção e rotina. Esta posição 

pôde ser observada presencialmente, no transcorrer das atividades e dos eventos, e 

também pelas mensagens publicadas no Facebook institucional. 

Já a estrutura administrativa apresentou falhas devido à insuficiência de 

atividade dos cargos dos conselhos e conselheiros. Os processos institucionais, bem 
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como os colaboradores não cumprem as funções previstas no Estatuto de 

Constituição da associação. A única assembleia registrada em ata foi a de 

constituição; as demais reuniões não aconteceram de maneira oficial. A maioria dos 

cargos não é, efetivamente, ativa, o que obstrui o desenvolvimento institucional, 

considerando que o organograma é o esqueleto, a base de sustentação da 

organização, devendo ser movimentado integralmente. O exercício das atividades 

dos colaboradores não segue qualquer metodologia administrativa, o que permite 

autonomia própria deste grupo de associados em relação às suas funções. Este foi 

um fator que a agência apontou como causa do desarranjo atual na gestão 

administrativa. Foi possível identificar falta de compromisso e assiduidade destes 

perante as atividades institucionais, apesar deste grupo de colaboradores 

demonstrar grande afeição e apego à associação.  

A comunicação interna tem grande ligação a essa situação. Nesse caso, a 

formação da hierarquia pode ser determinante para o baixo desempenho dos 

colaboradores, pois estes são motivados unicamente por suas vontades e 

sentimentos quanto à organização. Se tratando de organizações do Terceiro Setor, 

devem ser utilizadas modelos que representem e reforcem o trabalho em grupo ao 

invés de determinar quem manda e quem obedece. Apesar de composta por 

associados das áreas de publicidade e recentemente, do jornalismo, a estrutura de 

comunicação não consegue produzir ações com eficácia devido à demanda 

sobrecarregada de incumbências organizacionais oriunda de uma postura passiva 

dos demais colaboradores. 

A ausência de um profissional para captação de recursos deixa a Casa da 

Mata vulnerável a conflitos externos, colocando em risco sua sobrevivência. Todo 

organismo necessita de uma base sólida para se levantar, o alicerce da filantropia 

são os fundos arrecadados para viabilizar sua existência. Para tanto, é necessário 

um profissional plenamente dedicado a esse objetivo. O relacionamento com o 

Poder Público Estadual e Municipal deve ser gerido de maneira mais consistente a 

fim de abstrair os benefícios que estes órgãos oferecem. O cenário de São Vicente é 

conveniente para a execução de projetos sociais de diversas espécies, e é um 

direito legítimo poder contar com a esfera governamental como fonte de recursos. 

Além das circunstâncias internas que submetem a receita da organização ao 

resultado de arrecadação dos eventos Chillaz, o sucesso destes também depende, 

em grande parte, de condições alheias à organização, tais como intempéries e 
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sazonalidade. As condições climáticas, a variação das estações do ano e a 

sequência das semanas dentro do próprio mês, influenciam a frequência dos 

públicos da associação. Foi observada a produção de melhores resultados nos dois 

primeiros eventos do mês, ainda que os conteúdos apresentados nos dois últimos 

eventos do mês mantenham o mesmo nível. O mesmo ocorre com os meses do ano, 

os mais favoráveis são os do inverno, quando o índice pluvial é menor. 

A estrutura visual física da sede é um dos principais atrativos para os 

públicos, aspecto ao qual a equipe de gestão se dedica amplamente. As edificações 

e peças de decoração baseadas em bioconstrução e artesanato marcam um traço 

cultural definido, as referências à natureza e à espiritualidade geram o clima que 

traduz os valores que incorporam a essência da organização. Outro fator 

comunicacional importante é a criação da identidade visual gráfica da associação. A 

marca deve saber se comunicar com seus públicos, apesar de as peças gráficas 

serem bastante criativas e arrojadas, o logotipo, que é a primeira representação 

corporativa, não proporciona total compreensão. Apenas o desenho não é suficiente 

para gerar identificação rápida de uma entidade que ainda está em busca da sua 

consolidação.  

O processo de divulgação é um elemento interessante a ser analisado. O fato 

de a entidade veicular peças de propaganda institucional exclusivamente pelo 

Facebook, restringe o público atingido apenas aos usuários da rede. Isso faz a 

organização deixar de interagir com a totalidade, visto que nem todos os públicos 

potenciais estão presentes neste meio. Além disso, mesmo que, atualmente, a 

maioria dos seus públicos esteja presente na rede, não significa que há visibilidade 

da organização por meio dela. Utilizar a rede apenas para informar, pontualmente, 

sobre seus projetos é desperdiçar uma ferramenta poderosa de persuasão.  

Não querer contribuir com a poluição do solo é uma justificativa admissível 

para a não produção e diversificação de peças comunicacionais, entretanto é 

necessário adaptar princípios ideológicos e valores da Casa da Mata à pluralidade 

de possibilidades de criação e veiculação de mensagens direcionadas a todos os 

seus públicos de interesse. Uma vez existentes, os veículos de comunicação 

adotados são dinâmicos e interativos, porém necessitam de sistematização. A 

aplicação regular das técnicas adequadas pode proporcionar a construção de um 

relacionamento constante e produtivo com os públicos de interesse, caso contrário, 

estas poderão não produzir resultados com eficiência e eficácia.  
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Embora as duas redes de relacionamento tenham números substancialmente 

positivos de assinaturas, o desmembramento das páginas virtuais da Casa da Mata 

e Chillaz, por vezes, confunde os públicos que não têm conhecimento da 

incorporação das duas marcas. Os serviços oferecidos pela associação são 

criativos, diferentes, bem idealizados e despertam atenção e interesse, porém isso 

não é o suficiente para concretizar a participação e fidelização dos mesmos. O bom 

andamento destes serviços está sujeito, principalmente, à disposição de material 

didático e do trabalho dos colaboradores. Posteriormente também depende da 

frequência dos beneficiários, público a quem se direciona estas ações. A agência 

pôde constatar que estes pilares, que sustentam o desenvolvimento das atividades 

da Casa da Mata, apresentam insuficiência. 

As pesquisas demonstraram a necessidade do plano de comunicação ser 

focado principalmente nos colaboradores, que são a essência da organização, e na 

vizinhança, que é seu público mais próximo e precisa formar melhor interpretação do 

papel da associação na comunidade. A partir do bom relacionamento com esses 

dois públicos e dispondo de suas participações, a Head Monkeys acredita que a 

Casa da Mata terá maior potencial de crescimento. 

 

7.2 Análise dos principais fatores de influência 

 

Visivelmente, o maior problema da organização é a instabilidade dos recursos 

financeiros e humanos. Nota-se a falta de uma gestão formal para tratar-se das 

ações internas e externas da associação, bem como também fica evidente a 

digressão presente nas tomadas gerenciais causada pelo excesso de funções a 

apenas um colaborador.  

Para combater o amadorismo a equipe institucional deve buscar 

conhecimento na área que atua da maneira que for mais pertinente com a realidade 

da organização. A falta desse conhecimento ocasiona perda de oportunidades e 

falta de informações importantes quando à gestão no Terceiro Setor, além de não 

conseguir realizar com êxito a captação de recursos.  

Sem um plano de comunicação, a entidade enfrenta dificuldades para 

apresentar seus ideais e projetos, deixando-a em anonimato para muitos públicos 

que poderiam se associar às suas causas. Percebeu-se que os gestores, ao 

articularem a comunicação da Casa da Mata, não visam atingir a massa de públicos, 
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mas sim os grupos que demonstram se encaixar às propostas da associação, a fim 

de adquirir e compartilhar conhecimentos.  
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8 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE RELAÇÕES PÚBLICAS 

 

 

De acordo com as deficiências abordadas no diagnóstico, a Head Monkeys 

apresenta a seguir o seu planejamento estratégico de Relações Públicas destinado 

à Casa da Mata, a fim de atingir seus públicos estratégicos e, assim, fortalecer e 

solidificar a imagem institucional da associação. A ênfase do planejamento será 

direcionar, desenvolver e expandir a gestão da organização. 

 
O plano contém os pressupostos básicos para a tomada de decisão e 
assume, como instrumento do planejamento, um caráter mais geral e 
abrangente [...]. No plano são delineados os objetivos gerais a serem 
alcançados, as diretrizes, a alocação de recursos necessários, as 
estratégias gerais, os prazos e os indicativos das ações que poderão 
desencadear projetos e programas específicos e/ ou setoriais. 
(KUNSCH, 2003, p. 366). 

 

As campanhas são compostas por ações de diferentes direcionamentos, que 

estão alinhadas a todo o conteúdo obtido durante o processo de reconhecimento da 

realidade institucional da Casa da Mata. As propostas são focadas em comunicação 

interna, comunicação corporativa e captação de recursos de maneira a contemplar 

seus diversos stakeholders. 

O objetivo da Head Monkeys é utilizar ferramentas estratégicas do 

gerenciamento de Relações Públicas para alicerçar a estrutura funcional da 

associação Casa da Mata diante das variáveis que influenciam seu desempenho 

institucional. A agência tratou de selecionar ações que sejam plenamente exequíveis 

diante das reais necessidades e do atual cenário da instituição. Portanto, o propósito 

deste capítulo não é definir procedimentos complexos que devem ser seguidos 

rigidamente para aprimorar a imagem da associação, mas instruir a equipe funcional 

a reconhecer as exigências organizacionais e atendê-las adequada e 

conscientemente. Para tanto, o plano, primeiramente, solicita que passem a ser 

exercidos os procedimentos estabelecidos no estatuto que rege a associação.  

Sendo assim, a Head Monkeys passa a apresentar três campanhas, 

acompanhadas de suas respectivas ações, que ajudam a Casa da Mata a se 

estruturar corporativamente. São elas “Arrumando a Casa”, voltada à comunicação 

interna; “Chamando os amigos”, voltada à comunicação externa e “Nutrindo a terra”, 

voltada à captação de recursos. 
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Quadro 13 – Apresentação gráfica das campanhas do Planejamento Relações Públicas da Head 

Monkeys para a associação Casa da Mata 

 

 
 
Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 
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8.1 Campanha – “Ajeitando a Casa” 

 

A primeira campanha possui sete ações direcionadas ao público do âmbito 

interno, composto pelos colaboradores e voluntários, e à gestão administrativa da 

Casa da Mata. A campanha tem por finalidade melhorar a eficiência dos processos 

institucionais, implantando técnicas que estruturam os recursos humanos da 

organização. Essa etapa do planejamento busca credibilizar a associação de dentro 

para fora, para assim, obter bom resultado nos demais aspectos. 

 

Objetivo geral 

 

Organizar o sistema de comunicação da Casa da Mata, de maneira a 

dinamizar os processos organizacionais e minimizar conflitos internos, por meio de 

ferramentas e ações que otimizem os fluxos de informação. 

 

Objetivos específicos 

 

 Implantar ferramentas internas de gestão e comunicação; 

 Criar fluxo de comunicação colaborativa; 

 Fortalecer a relação entre a associação, os colaboradores e seus 

stakeholders (família, amigos, colegas). 

 

Público(s)-alvo 

Colaboradores e voluntários 

 

Meta 

 

Obter o comprometimento de 100% dos colaboradores e voluntários e, assim, 

fixar um sistema de gestão até dezembro de 2015. 
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Justificativa 

 

As informações obtidas a partir da aplicação de pesquisas e de dados 

levantados pela análise estratégicas junto aos colaboradores, confirmaram as falhas 

e limitações na gestão e na comunicação interna da Casa da Mata. A Head Monkeys 

acredita que a comunicação interna, quando bem planejada e acompanhada, tem 

potencial para desenvolver equipes, alinhar as estratégias e atingir os resultados 

esperados, proporcionando e formalizando a troca de informações claras e 

concretas. 

  

Quadro 14 – Quadro-síntese da campanha “Ajeitando a Casa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

 

 

“Ajeitando a Casa” 

Objetivos 

Implantar ferramentas internas de gestão e comunicação; 
 
Criar fluxo de comunicação colaborativa; 
 
Fortalecer a relação entre a associação, os colaboradores e seus 
stakeholders; 

Públicos-alvo Colaboradores e voluntários 

Meta 

 
Obter o comprometimento de 100% dos colaboradores e 
voluntários e, assim, fixar um sistema de gestão até dezembro 
de 2015. 
 

Ações 

1. Definição das diretrizes organizacionais; 
 
2. Mapeamento estratégico de Balanced Scorecard; 
 
3. Organograma radial; 
 
4. Sistema de prestação de contas; 
 
5. Mailing list eletrônica; 
 
6. “A Casa orienta”; 
 
7. Agenda colaborativa da Casa da Mata. 
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8.1.1 Definição das diretrizes organizacionais 

 

A determinação das diretrizes que regem Casa da Mata é de extrema 

importância, pois elas comunicam aos públicos os propósitos da atividade 

institucional. O objetivo dessa ação é criar uma identidade para a Casa da Mata, 

definindo sua razão de ser e o que deseja atingir.  

Estabelecendo missão, visão e valores a associação terá um material 

concreto para apresentar a todos sua essência e os conceitos a que se aplica. A 

missão esclarece o compromisso institucional, a visão é fundamental para traçar o 

perfil esperado da organização no futuro e expor valores mostrará os conceitos em 

que a associação se baseia no seu dia-a-dia. 

 

Públicos-alvo 

 

Beneficiários; colaboradores; vizinhança; parceiros reais; parceiros potenciais; 

aliados; opositores. 

 

Quadro 15 – Descrição e cronograma de execução da definição das diretrizes 

organizacionais 

 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

 

Roteiro 
2015 

J 
A 
N 

F 
E 
V 

M 
A 
R 

A 
B 
R 

M 
A 
I 

J 
U 
N 

J 
U 
L 

A 
G 
O 

S 
E 
T 

O 
U 
T 

N 
O 
V 

D 
E 
Z 

 
Elaboração da missão, da visão e dos valores 
institucionais 

            

 
Apresentação da proposta 

            

 
Aprovação do veículo pela assembleia 

            

 
Implantação 

            

 
Divulgação nas mídias sociais online 

            

 
Produção de um banner contendo as informações 

            

 
Veiculação do banner na varanda da sede 

            

 
Acompanhamento e avaliação 
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Avaliação 

 

A Head Monkeys fará um relatório de avaliação dos registros das atividades 

institucionais em ata, analisando seu grau de relação com os objetivos indicados na 

ação, que será entregue ao conselho administrativo da Casa da Mata. 

 

Proposta da agência 

 

Missão 

 

“A missão da Casa da Mata é difundir valores de cidadania participativa e 

solidária e contribuir para a construção de um futuro em que toda a sociedade possa 

viver em harmonia entre si e com a natureza: 

 

» promovendo a conservação ambiental; 
» adequando valores espirituais à vida cotidiana; 
» valorizando a diversidade das manifestações culturais.” 

 

Visão 

 

“Nossa visão é estabelecer a Casa da Mata como um centro cultural de 

convivência, lazer e aprendizado, referida por projetos de qualidade sustentável e 

respeitada pelo seu posicionamento independente e transparência na gestão.” 

 

Valores 

 

“Os principais valores abrangidos pela associação são: filantropia; 

diversidade; respeito; ética; inovação; desenvolvimento sustentável; espiritualidade.” 
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Tabela 2 – Recursos necessários da definição das diretrizes organizacionais 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

8.1.2 Mapeamento estratégico de Balanced Scorecard 

 

O BSC é um sistema de planejamento estratégico de gestão utilizado para 

alcançar a autosustentabilidade dos processos organizacionais. Seus objetivos são; 

alinhar as atividades do negócio à visão e estratégica da organização; melhorar a 

comunicação interna e externa e monitorar o desempenho da organização conforme 

as metas determinadas. Para tanto, são adotadas as óticas de quatro perspectivas: 

financeira; dos clientes; dos processos internos e de aprendizado e crescimento. 

A associação Casa da Mata carece de condições para visualizar o 

desempenho da organização de forma sistêmica. O BSC é uma ferramenta que 

permitirá a integração da missão e visão da organização de forma a traduzi-las em 

medidas que desenvolvam estratégias claras para o futuro, de maneira a ser 

facilmente compreendida pelos colaboradores, e possibilitará a mensuração dos 

objetivos e a avaliação do desempenho institucional. 

 

Público-alvo 

 

Colaboradores  

 

  

Descrição Quant. Custo un. Custo geral 

Projeção da caracterização do 
cliente 
 

 
X $2.000 

Incluso no 
planejamento 

Banner de lona 
 

1 
$20 R$ 20 

Custo total R$ 20 

Fee da agência R$ 300 

Investimento geral R$ 320 
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Quadro 16 – Descrição e cronograma de execução do mapeamento estratégico de Balanced 

Scorecard 

 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

Avaliação 

 

A Head Monkeys fará a avaliação do BSC através dos registros das 

atividades institucionais em ata, analisando o índice de avanço dos indicadores. Ao 

final será entregue um relatório ao conselho administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roteiro 
2015 

J 
A 
N 

F 
E 
V 

M 
A 
R 

A 
B 
R 

M 
A 
I 

J 
U 
N 

J 
U 
L 

A 
G 
O 

S 
E 
T 

O 
U 
T 

N 
O 
V 

D 
E 
Z 

 
Definir os clientes do mapa estratégico 

            

 
Delimitar as necessidades desses clientes 

            

 
Estabelecer maneiras dinâmicas de suprir essas 
necessidades 

            

 
Criar procedimentos internos de aperfeiçoamento 
constante dos serviços 

            

 
Estipular metas relacionadas ao desenvolvimento 
sustentável da economia organizacional 

            

 
Construção do mapa estratégico 

            

 
Apresentação da proposta 

            

 
Aprovação do veículo pela assembleia 

            

 
Implantação 

            

 
Monitoramento e avaliação  
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Proposta da agência 

 

Figura 30 – Mapa estratégico de Balanced Scorecard da Casa da Mata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 
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Tabela 3 – Recursos necessários para o mapeamento estratégico de Balanced Scorecard 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

8.1.3 Organograma radial 

 

O organograma radial, ou circular, é uma representação da estrutura 

organizacional de fácil leitura, flexível e que permite boa interpretação dos 

colaboradores. O modelo proposto pela agência suavizará a apresentação da 

estrutura de administração sem intenção de indicar níveis hierárquicos. O objetivo é 

apresentar o corpo colaborativo da Casa da Mata como uma unidade que conduz a 

organização, ressaltando o trabalho em equipe. 

O fundamento desta aplicação está em reduzir conflitos derivados da 

discriminação de superiores e subordinados. A estrutura de uma organização deve 

ser um reflexo da sua estratégia. O primeiro passo para potencializar a 

funcionalidade dos colaboradores será transformar o modelo que representa a razão 

de sua existência na Casa da Mata. 

 

Público-alvo 

 

Colaboradores  

 

 

 

 

 

 

Descrição Quant. Custo un. Custo geral 

Projeção dos públicos e 
relacionamentos organizacionais 
 

 
X R$ 3.200 

Incluso no 
planejamento 

Projeção da análise de cenários 
 

 
X 

 
R$ 4.000 

Incluso no 
planejamento 

Custo total X 

Fee da agência R$ 1.700 

Investimento geral R$ 1.700 
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Quadro 17 – Descrição e cronograma de execução do organograma radial 

 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

Avaliação 

 

Será elaborado pela agência um relatório bimestral entregue ao conselho 

administrativo baseado no contato pessoal com os colaboradores e observações 

diretas que constatem o desempenho da função colaboradores e a aceitação da 

nova representação. 

 
Proposta da agência 

 
Figura 31 – Organograma radial da Casa da Mata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

Roteiro 
2015 

J 
A 
N 

F 
E 
V 

M 
A 
R 

A 
B 
R 

M 
A 
I 

J 
U 
N 

J 
U 
L 

A 
G 
O 

S 
E 
T 

O 
U 
T 

N 
O 
V 

D 
E 
Z 

 
Elaboração da proposta 

            

 
Apresentação da proposta 

            

 
Aprovação do veículo pela assembleia 

            

 
Implantação 

            

 
Monitoramento e avaliação  
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Tabela 4 – Recursos necessários do organograma radial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

8.1.4 Sistema de prestação de contas 

 

A prestação fiel de contas é responsável por dar credibilidade à entidade e 

aos seus gestores e angariar votos de confiança e intenções de apoio humanitário, 

financeiro e material. O objetivo dessa ação é comunicar os públicos estratégicos, 

sobre a administração financeira da Casa da Mata. É a partir do cumprimento desse 

requisito que se pode avaliar a idoneidade dos envolvidos com a causa. Os públicos-

alvo terão livre acesso ao sistema de prestação de contas. 

 

Público-alvo 

 

Colaboradores, parceiros reais. 

  

Descrição Quant. Custo un. Custo geral 

Projeção da caracterização do 
cliente 
 

 
R$ 2.000 

Incluso no 
planejamento 

Projeção dos públicos e 
relacionamentos organizacionais 
 

 
R$ 3.200 

Incluso no 
planejamento 

Custo total X 

Fee da agência R$ 1.000 

Investimento geral R$ 1.000 
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Quadro 18 – Descrição e cronograma de execução do sistema de prestação de contas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

Avaliação 

 

A avaliação se dará por meio do feedback dos públicos-alvo, segundo 

registros em ata do recebimento de novos auxílios e formação de parcerias, e pela 

constatação de maior participação dos públicos em geral. Ao final será gerado um 

relatório entregue ao conselho fiscal. 

 

Proposta da agência 

 

O tesoureiro ficará responsável pelo cálculo semanal dos balancetes e envio 

à agência ao final do mês. A Head Monkeys propõe que os balancetes sejam 

armazenados nas pastas de documentos da Casa da Mata, de acordo com o modelo 

a seguir. 

 

Roteiro 
J 
A 
N 

F 
E 
V 

M 
A 
R 

A 
B 
R 

M 
A 
I 

J 
U 
N 

J 
U 
L 

A 
G 
O 

S 
E 
T 

O 
U 
T 

N 
O 
V 

D 
E 
Z 

 
Definição das informações pautadas 

            

 
Elaboração do veículo de divulgação 

            

 
Apresentação e aprovação da assembleia 

            

 
Recebimento dos balancetes semanais 

            

 
Produção do relatório dos resultados mensais 

            

 
Envio do relatório mensal, por e-mail, para os 
públicos de interesse 

            

 
Monitoramento e avaliação 
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Figura 32 – Ficha do balancete mensal da Casa da Mata 

 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

Tabela 5 – Recursos necessários do sistema de prestação de contas 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

8.1.5 Mailing list eletrônica 

 

A mailing list é uma relação de informações de contatos de determinados 

grupos de públicos a quem a organização deseja transmitir informações de maneira 

rápida. O objetivo dessa ferramenta é arquivar e organizar os dados dos públicos 

estratégicos de maneira que a tornar o acesso prático. A lista será formulada no 

programa Excel, uma plataforma grátis offline que dá suporte no armazenamento 

das informações dos contatos de maneira simples e objetiva. 

 

 

 

 

Descrição Quant. Custo un. Custo geral 

Balancetes semanais X 
X 

Recurso da 
ONG 

Custo total X 

Fee da agência R$ 600 

Investimento geral R$ 600 
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Públicos-alvo 

 

Colaboradores reais e potenciais; beneficiários; parceiros reais e potenciais; 

mídia; aliados. 

 

Quadro 19 – Descrição e cronograma de execução da mailing list eletrônica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

Avaliação 

 

A avaliação se dará por meio da análise do mailing quanto ao número de 

cadastrados e de acréscimo de informações adicionais, que retratará o nível de 

participação e envolvimento do público com o veículo. O relatório da avaliação será 

entregue à secretaria executiva. 

 

Proposta da agência 

 

A mailing list da Casa da Mata será segmentada, cada grupo de público 

corresponderá a sua pasta. Dentro destas, as informações estarão organizadas em 

outras pastas individuais, identificadas por nome, em ordem alfabética, conectadas 

através de hiperlinks e armazenadas em nuvem. Para isso, será criada uma conta 

em nome da associação na plataforma One Drive, que permitirá a atualização e o 

compartilhamento das informações entre a equipe. O colaborador fará o cadastro, 

em que serão registrados nome, sobrenome, data de nascimento, e-mail, contato 

telefônico e principal rede social do público. Além disso, poderão ser anexados à 

pasta diferentes arquivos com informações relevantes sobre os envolvidos. 
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Elaboração e apresentação do veículo 

            

 
Aprovação do veículo pela assembleia 

            

 
Login  no One Drive e carregamento do arquivo 

            

 
Monitoramento e avaliação 
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A mailing list permitirá que a Casa da Mata tenha um case dos seus públicos 

estratégicos, peça que dará subsídio para técnicas direcionadas de comunicação 

aproximativa, a fim de conhecer, recrutar e fidelizar potenciais associados.  

 

Tabela 6 – Recursos necessários para a mailing list eletrônica 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

8.1.6  “A Casa orienta” 
 

“A Casa orienta” é o nome do guia de orientação do voluntariado da Casa da 

Mata. Nele serão abordados valores de ética e procedimentos aplicados às funções 

da equipe gerencial a fim de gerar ordem e sinergia no dia-a-dia dos públicos 

internos na organização.  Ele trata do comportamento corporativo do colaborador e 

do voluntário e da metodologia de cada função institucional de maneira simples e 

criativa.  

O objetivo é fazer com que o conteúdo do guia seja informado e agregado ao 

cotidiano desse público, aprimorando assim o desempenho de suas 

responsabilidades na associação. Quando não se tem essas diretrizes escritas, às 

vezes, as lideranças podem ficar inseguras em relação a como agir em 

determinadas situações. 

 

Públicos-alvo 

 

Colaboradores e voluntários. 

 

 

 

Descrição Quant. Custo un. Custo geral 

Programa Excel 1 
 

Recurso 
próprio 

Conta no One Drive 
 

1 
Free X 

Custo total X 

Fee da agência R$ 700 

Investimento geral R$ 700 
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Quadro 20 – Descrição e cronograma de execução da Casa orienta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

Avaliação 

 

A avaliação do guia se dará por meio de observação direta, contato pessoal e 

dinâmicas de grupo que expressarão o envolvimento do público com as questões 

referidas no guia. O relatório com o resultado será entregue ao conselho 

administrativo. 

 

Proposta da agência 

 

A Head Monkeys propõe uma cartilha de tamanho 20x15 cm, de 18 páginas 

com os seguintes temas a serem abordados: 

 

 Organização e manutenção do ambiente de trabalho; 

 Responsabilidade no exercício dos cargos; 

 Pontualidade nos compromissos; 

 Relacionamento com os demais públicos estratégicos; 

 Condutas que devem ser evitadas; 

 Procedimentos de comunicação. 
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Apresentação das propostas  

            

 
Aprovação das propostas pela assembleia 

            

 
Elaboração do layout 

            

 
Apresentação do veículo em arquivo digital 

            

 
Aprovação do veículo pela assembleia 

            

 
Impressão e distribuição 

            

 
Monitoramento e avaliação 
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Tabela 7 – Recursos necessários da Casa orienta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

8.1.7 Agenda colaborativa da Casa da Mata 

 

A agenda colaborativa é um calendário de atividades de participação na 

entidade. Nela estarão expostas as datas e horários de todas as atividades, projetos 

e eventos da associação, bem como encontros, reuniões e confraternizações entre 

os públicos internos dentro e fora da sede. 

Com o objetivo de organizar a demanda de serviços e divulgar ao público de 

maneira prática, a agenda terá versão online e impressa. A versão online será 

gerenciada diariamente por um colaborador que ficará responsável pela tarefa de 

abastecer a mídia digital com as informações demandadas, fornecendo o conteúdo 

para que os outros colaboradores possa registrá-las em sua versão impressa. 

 

Públicos-alvo 

 

Colaboradores e voluntários. 

 

 

 

 

 

Descrição Quant. Custo un. Custo geral 

Projeção da caracterização do 
cliente 
 

 
1 R$ 2.000 

Incluso no 
planejamento 

Projeção dos públicos e 
relacionamentos organizacionais 
 

 
1 R$ 3.200 

Incluso no 
planejamento 

Pesquisa de campo 
 

1 
R$ 2.400 

Incluso no 
planejamento 

Serviço de impressão e montagem 
da gráfica Somatorium (Santos) 
 

 
20 

 
R$ 3 

 
R$ 60 

Custo total R$ 60 

Fee da agência R$1.400 

Investimento Geral R$ 1.460 
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Quadro 21 – Descrição e cronograma de execução da agenda colaborativa da Casa da Mata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

Avaliação 

 

A Head Monkeys avaliará a agenda colaborativa por meio de observações 

diretas e contato pessoal com o presidente do conselho administrativo, que relatará 

o nível do engajamento dos colaboradores às atividades institucionais. A avaliação 

feita bimestralmente e seu relatório será entregue ao conselho de profissionais. 

 

Proposta da agência 

 

A agenda online será viabilizada através da plataforma online Google 

Calendar, um website de acesso gratuito, basta o usuário ter uma conta do provedor 

Google. A agenda pode ser sincronizada em desktops e/ou smartphones e conta 

com recursos bastante úteis para o usuário. O programa permite ao usuário editar e 

atualizar um calendário e compartilhá-lo com uma rede de contatos que terão o 

mesmo acesso. Ainda envia notificações personalizadas sobre os eventos por e-mail 

e/ou SMS. O layout é simples e conta com uma janela de ajuda. Já a agenda 

impressa será uma brochura de espiral feita em papel reciclável.  

A Head Monkeys propõe, ainda, as seguintes atividades fixas a serem 

incorporadas à agenda de rotina dos colaboradores:  

 Reuniões semanais entre todos os colaboradores com a finalidade de 

apresentar novas propostas, debater e analisar resultados; 

Roteiro 
J 
A 
N 

F 
E 
V 

M 
A 
R 

A 
B 
R 

M 
A 
 I 

J 
U 
N 

J 
U 
L 

A 
G 
O 

S 
E 
T 

O 
U 
T 

N 
O 
V 

D 
E 
Z 

 
Elaboração dos veículos impressos e online 

            

 
Aprovação dos veículos pela assembleia 

            

 
Impressão e distribuição 

            

 
Apresentação das propostas a serem inseridas 

            

 
Monitoramento e avaliação 

            



181 
 

 Semanalmente assistir, em grupo, um curso online19 sobre gestão do Terceiro 

setor nas plataformas gratuitas da web; 

 Quinzenalmente haver encontros informais, como almoços e jantares, entre 

os colaboradores e voluntários da associação, podendo ocorrer dentro ou fora 

dela; 

 Mensalmente, a equipe deverá escolher um projeto ou evento social de outra 

organização da região e oferecer algum auxílio; 

 

Tabela 8 – Recursos necessários da agenda colaborativa da Casa da Mata 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

8.2 Campanha – “Chamando os amigos” 

 

A Head Monkeys, de acordo com dados da análise e aplicação de pesquisas, 

desenvolveu essa campanha com a finalidade de criar e manter o bom 

relacionamento e imagem da Casa da Mata perante a comunidade hospedeira e a 

todos os grupos de públicos que se interessam ou possam vir a se interessar pelas 

atividades da associação. As técnicas visam o aprimoramento da identidade visual e 

das práticas de relacionamento, bem como recomendam a utilização de materiais de 

comunicação estratégica para atrair novos públicos. 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Lista de cursos sugeridos em anexo. 

Descrição Quant. Custo un. Custo geral 

Conta no provedor Google 9 Free X 

Elaboração da agenda pela loja 
online Elo 7 

9 
R$23 R$ 207 

Custo total R$ 207 

Fee da agência R$ 600 

Investimento geral R$ 807 
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Objetivo geral 

 

Fortalecer o relacionamento com os públicos atuais e divulgar o trabalho da 

Casa da Mata de maneira eficaz, para assim obter maior reconhecimento e atrair 

novos visitantes, além de realizar novas parcerias. 

 

Objetivos específicos 

 

 Tornar práticas e acessíveis as informações a respeito da organização; 

 Ampliar sua visibilidade; 

 Promover o relacionamento com a comunidade local; 

 Estabelecer comunicação aproximativa com organizações apoiadoras. 

 

Público(s)-alvo 

Todos os públicos. 

 

Meta 

 

Desenvolver a comunicação externa da Casa da Mata com seus diversos 

públicos, atingindo 85% dos públicos de interesse até dezembro de 2015. 

 

Justificativa 

 

A partir das informações levantadas no briefing e na análise estratégica, a 

Head Monkeys identificou a necessidade que a Casa da Mata possui de gerar 

informações sobre suas atividades e projetos e de aproximar-se dos seus públicos 

estratégicos. 
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Quadro 22 – Quadro-síntese da campanha “Chamando os amigos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

8.2.1 Adaptação do logotipo 

 

Visando proporcionar mais clareza e objetividade aos públicos potenciais 

quanto à identidade visual da Casa da Mata, a Head Monkeys sugere a 

sobreposição do nome da associação e de um slogan ao seu logotipo. O slogan é 

uma frase que expressa, sucintamente, a personalidade da organização. A proposta 

é uma mensagem simples e memorizável. Os objetivos são: dar ao veículo 

características que anunciem a Casa da Mata com clareza; evidenciar as causas 

envolvidas na ONG e despertar curiosidade nos públicos.  

“Convidando os amigos” 
 

Objetivos 

Tornar práticas e acessíveis as informações a respeito da 
organização; 
 
Proporcionar ferramentas que gerem visibilidade por parte dos 
públicos; 
 
Promover o relacionamento com a comunidade local; 
 
Estabelecer comunicação aproximativa com organizações 
apoiadoras. 

Públicos-alvo Parceiros reais; vizinhança; parceiros potenciais; mídia; aliados; 

Meta 

 
Desenvolver a comunicação externa da Casa da Mata com seus 
diversos públicos, atingindo 80% dos públicos de interesse até 
dezembro de 2015. 
 

Ações 

1. Adaptação do logotipo; 
 

2. Press kit; 
 

3. Planejamento de mídias online; 
 

4. Formação do Conselho do Bairro; 
 

5. Participação no Conselho Consultivo do PEXJ; 
 

6. Atividades de parceria empresarial; 
 

7. Kit de brindes ecológicos e artesanais. 
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O logotipo atual da Casa da Mata compreende apenas o símbolo corporativo. 

Como visto no diagnóstico, a associação ainda é nova e encontra-se em fase de 

identificação por parte dos públicos, a ausência do seu nome no logotipo dificulta a 

total compreensão de quem não conhece a identidade da ONG. A aplicação variável 

do slogan no logotipo mostrará também os direcionamentos da associação, 

ampliando sua visibilidade. 

 

Públicos-alvo 

 

Beneficiários; colaboradores; vizinhança; parceiros reais; parceiros potenciais; 

aliados e opositores. 

 

Quadro 23 – Descrição e cronograma de execução de adaptação do logotipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

Avaliação 

 

Essa ação será avaliada mediante a constatação do aumento do contato da 

associação com os públicos em geral, pessoalmente e no Facebook institucional. O 

relatório da avaliação será entregue à secretaria executiva. 

 

Proposta da agência 

 

O slogan foi definido por uma frase bastante utilizada pelos colaboradores ao 
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Elaboração  

            

 
Apresentação 

            

 
Aprovação do veículo pela assembleia 

            

 
Implantação 

            

 
Veiculação nas mídias sociais 

            

 
Monitoramento e avaliação 
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explicar ao apresentar a associação, porém sem nenhuma aplicação oficial. 

 

Figura 33 – Logotipo adaptado da Casa da Mata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

Tabela 9 – Recursos necessários para adaptação do logotipo 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

 

 

Descrição Quant. Custo un. Custo geral 

Projeção da caracterização do 

cliente 

9 
R$ 2.000 

Incluso no 

projeto 

Custo total X 

Fee da agência R$ 400 

Investimento Geral R$ 400 



186 
 

8.2.2 Press kit Casa da Mata 

 

O press kit da Casa da Mata é um conjunto de materiais de comunicação que 

leva informação aos públicos a quem se destina sobre a atuação da ONG.  Os 

objetivos são ampliar a visibilidade institucional e influenciar a concretização de 

apoios e parcerias estratégicas. 

As mídias de armazenamento digitais são mais difíceis de deteriorar e 

oferecem maior comodidade ao leitor pois, com o veículo disponível a qualquer 

momento, este pode avaliar o material no momento mais adequado. É uma maneira 

prática e econômica de levar conhecimento sobre a organização, além de condizer 

com suas diretrizes de gestão. O disco de apresentação acompanhará outros 

materiais promocionais de brinde.  

 

Públicos-alvo 

 

Mídia e parceiros potenciais. 

 

Quadro 24 – Descrição e cronograma de execução do press kit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

Avaliação 

 

A avaliação do press kit será realizada trimestralmente, a partir da 

constatação e análise de novas relações com a mídia e parceiros. O resultado 

gerará um relatório a ser entregue à secretaria executiva. 
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Elaboração do veículo 

            

 
Apresentação 

            

 
Aprovação do veículo pela assembleia 

            

 
Envio para os públicos estratégicos 

            

 
Monitoramento e avaliação 
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Tabela 10 – Recursos necessários para o press kit da Casa da Mata 

Descrição Quant. Custo un. Custo geral 

Mídia virgem digital 
 

15 
R$ 2 R$ 30 

Mochila-saco personalizada  
 

15 
R$ 13 R$ 65 

Agenda personalizada 
 

15 
R$23 R$ 345 

Caneta personalizada 
 

15 
R$ 1,70 R$ 25,50 

Custo total R$ 465, 50 

Fee da agência R$ 1.800 

Investimento geral R$ 2.265, 50 

 
Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

8.2.3 Planejamento de mídias online 

 

O planejamento de conteúdo e de ações para as mídias sociais tem como 

finalidade posicionar e desenvolver um trabalho voltado para adaptar o 

relacionamento da Casa da Mata com seu público alvo, por meio de conteúdo 

especializado e direcionado para atender às demandas desse público. Essa ação 

criará também uma metodologia de divulgação dos atuais responsáveis pelo 

sustento da associação.  

Importante destacar que as mídias sociais e as ações promocionais dessas 

mídias fortalecem a imagem da Casa da Mata e as formas de interação entre os 

parceiros. A entidade possui um número positivo de seguidores em suas páginas no 

Facebook, porém isso não é o suficiente, é necessário interagir com esses 

seguidores para que eles mantenham o interesse nas atividades da associação. 

 

Públicos-alvo 

 

Beneficiários; colaboradores; vizinhança; parceiros reais; parceiros potenciais; 

aliados e opositores. 
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Propostas da agência 

 

A Head Monkeys propõe três ações de planejamento  que visam fornecer e 

adquirir informações dos públicos de interesse de maneira a cativá-los. 

 

Criação do site institucional 

 

Com o intuito de apresentar e divulgar os projetos e fornecer informações 

básicas da Casa da Mata, decidimos investir na criação do site para que os públicos, 

em geral, possam compreender os princípios da Casa da Mata.  

A criação de site institucional é essencial para apresentar a sua organização 

na internet de forma dinâmica, rápida e direta.  O site é a casa da marca no mundo 

virtual. É uma ferramenta de fácil acesso que permite que os usuários obtenham 

acesso a informações fundamentais sobre a organização de maneira mais 

organizada do que nos sites de relacionamento.  

As cores básicas do layout serão preta, branca e verde e serão utilizados os 

símbolos gráficos associados à cultura institucional. As páginas de composição do 

veículo seguem descritos a seguir: 

 Home – Será a página inicial do site, nela conterá o briefing e uma 

animação de newsletter com fotos e informações linkadas nas páginas seguintes. 

 Sobre a Casa da Mata – Essa página será composta de diferentes 

abas que apresentarão com texto e imagem: histórico institucional; missão, visão e 

valores; objetivos institucionais; estrutura física; cultura organizacional e estrutura 

administrativa.  

 Programação – Página específica para exposição das atividades, 

projetos e eventos institucionais. Será criada uma galera de fotos individual para 

cada dinâmica com espaço para comentários nas fotos, seguido de um link de atalho 

para o formulário de cadastro de voluntariado ou contribuição. 

 Equipe da Mata – Apresentação dos colaboradores e voluntários, 

citando seus nomes, contatos online, formação e a atividade que exerce na 

associação; apresentação, por foto e briefing, dos parceiros e apoiadores, 

descrevendo sucintamente a relação entre as organizações. 

 Como fazer parte – o que é ser voluntário da Casa da Mata (fotos dos 

voluntários); o que é ser um contribuinte da Casa da Mata; plano de apoio 
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institucional; plano de parceria institucional; plataforma de doação online; formulário 

de cadastro de associados. 

 Contato – A página de contato divulgará o número de telefone da 

associação, endereço da sede, endereço de e-mail; link das páginas do Facebook. 

O conteúdo do site será abastecido toda segunda-feira, de acordo com a 

demanda das informações e fotos a serem divulgadas.  

 

Estratégia semanal de divulgação dos eventos no Facebook 

 

Consiste em um cronograma de atividades de divulgação dos eventos 

institucionais. O esquema a seguir será destinado a todos os colaboradores e seus 

stakeholders, que serão os promotores da estratégia. A ação será potencializada 

mediante seleção bem planejada dos públicos que farão parte dela, chamar atenção 

e conseguir participação é objetivo deste procedimento. 

 

Figura 34 – Estratégia de divulgação dos eventos no Facebook 
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Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

Grupo de Pesquisa Casa da Mata 

 

O Grupo de pesquisa da Casa da Mata será veiculado através do Facebook. 

Nele, os públicos poderão responder questões formuladas pela entidade em busca 

de opiniões e tendências para o aprimoramento dos seus serviços. O grupo será 

constituído, inicialmente, por 100 pessoas selecionadas pelo grupo de colaboradores 

de acordo com sua influência na associação e ligação com seu conteúdo. A cada 

participante será enviada uma mensagem de apresentação e convite individual para 

fazer parte do grupo de pesquisa.  

As questões serão publicadas de acordo com a conveniência e demanda das 

atividades da associação. Serão perguntas redigidas em linguagem coloquial, 

permitindo o emprego de bordões e gírias com o intuito de chamar atenção e 

despertar o interesse dos públicos. Cada enquete gerará um relatório-resumo de seu 

resultado 3 dias após a publicação. 

O objetivo da ação é tornar a Casa da Mata uma organização presente e 

fazê-la compreender os desejos, opiniões, sugestões e críticas dos seus públicos 

estratégicos. Essa é uma maneira simples e acessível de pesquisa que proporciona 

feedback rapidamente. 
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Quadro 25 – Descrição e cronograma de execução do planejamento de mídias online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

Avaliação 

 

A avaliação será feita mensalmente por meio da ferramenta que contabiliza os 

alcances da página, tanto no site institucional, quanto na página do Facebook; do 

resultado na frequência dos públicos nos eventos e da análise dos relatórios-resumo 

das questões do grupo de pesquisa. O relatório final da avaliação será entregue à 

secretaria executiva da Casa da Mata. 

  

Tabela 11 – Recursos necessários para o planejamento de mídias online 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 
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Produção do site institucional 

            

 
Elaboração da estratégia de divulgação dos 
eventos 

            

 
Reunião com os colaboradores para criação do 
grupo de pesquisa 

            

 
Apresentação do planejamento 

            

 
Aprovação do planejamento pela assembleia 

            

 
Implantação 

            

 
Monitoramento e avaliação 

            

Descrição Quant. Custo un. Custo geral 

 
Domínio anual do site 

1 
R$ 50  

 
Hospedagem anual do site 

1 
R$ 240  

 
Serviço mensal de programação 

X 
R$ 400  

Custo total R$ 

Fee da agência R$ 4.000 

Investimento geral R$ 
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8.2.4 Formação do Conselho do Bairro 

 

O conselho do bairro é uma ação que objetiva formar um grupo de membros 

residentes no bairro Parque Prainha para representar este público dentro da Casa 

da Mata. Essa ação tem o objetivo de estreitar e fortalecer a relação entre a 

associação e sua comunidade hospedeira e contar com sua participação ativa no 

desenvolvimento institucional.  

A entidade necessita estabelecer contato direto e dinâmico com sua 

vizinhança, essa medida demonstrará o desejo de união e colaboração conjunta em 

busca do desenvolvimento social da comunidade. 

 

Públicos-alvo 

 

Vizinhança 

 

Quadro 26 – Descrição e cronograma de execução da formação do conselho do bairro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

Avaliação 

 

Para avaliar o desempenho do Conselho de Bairro, a Head Monkeys utilizará, 

bimestralmente, testes objetivos aplicados ao grupo sobre suas atividades na Casa 
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Produção de um volante informativo para a 
comunidade sobre a formação do Conselho 

            

 
Aprovação do veículo pela assembleia 

            

 
Distribuição nas caixas de correio das 
residências da vizinhança 

            

 
Composição do coffe break 

            

 
Implantação do Conselho 

            

 
Monitoramento e avaliação 
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da Mata e por meio de observação direta e contato pessoal com os colaboradores. 

O relatório será enviado à secretaria executiva. 

 

Proposta da agência 

 

O Conselho será formado pelo indivíduo que desejar participar, respeitando o 

limite de 6 pessoas. Terá direito de representar um voto nas tomadas de decisões 

em reuniões e assembleias e poderá apresentar sugestões e críticas ao exercício 

institucional no que diz respeito ao bairro Parque Prainha. Será realizado um 

pequeno evento de coffee break para receber o público no dia da formação do 

Conselho.  

O Conselho do Bairro estará presente nas reuniões internas, quinzenalmente, 

apresentando suas ideias e posicionamentos de forma a representar a população do 

Parque Prainha. Sugere-se, ainda, que o resultado das reuniões seja divulgado nas 

mídias sociais e por meio de um informativo impresso para a comunidade. Para o 

evento de formação do Conselho, a Casa da Mata recepcionará o público com o um 

coffee break. 

 

Tabela 12 – Recursos necessários para a formação do Conselho do Bairro na Casa da Mata 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

8.2.5 Participação no Conselho Consultivo do PEXJ 

 

A Fundação Florestal, instituição vinculada à Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente é responsável pela gestão das Unidades de Conservação do Estado de 

São Paulo. O PEXJ, que está localizado a 100 metros da sede da Casa da Mata, 

cuida da conservação da área de proteção ambiental do morro Xixová. A Fundação 

Descrição Quant. Custo un. Custo geral 

Impressão dos volantes 10x15 1.300   

Coffee break para 18 pessoas    

Custo total R$ 

Fee da agência R$ 1.400 

Investimento geral R$ 
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divulga, de dois em dois anos, edital de inscrições para o cadastramento das 

entidades interessadas em representar a sociedade civil organizada no Conselho 

Consultivo do PEXJ. 

O objetivo dessa ação é unir a Casa da Mata à outra organização social que 

também busca o desenvolvimento ambiental do Parque Prainha e a aproximação 

com a comunidade de moradores. A organização-cliente, estando ligada à outras 

entidades em torno de um objetivo comum, poderá ser um parceiro real e colaborar 

com a gestão do Parque, além de potencializar suas ideias,ampliar seus públicos e 

conseguir maior visibilidade para suas iniciativas. O formulário de cadastro encontra-

se nos anexos deste trabalho. 

 

Públicos-alvo 

 

Parque Estadual Xixová-Japuí (PEXJ) – Parceiro potencial 

 

Quadro 27 – Descrição e cronograma de execução da participação no Conselho Consultivo 

do PEXJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

Avaliação 

 

A avaliação ocorrerá por meio do contato pessoal com os colaboradores, será 

relatado seu nível de satisfação relação ao Conselho. O relatório será enviado à 

secretaria executiva.  
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Envio do formulário de cadastro preenchido 

            

 
Envio de cópia da ata de eleição da diretoria, do 
estatuto e CNPJ da Casa da Mata 

            

 
Convocação à participação no Conselho 

            

 
Monitoramento e avaliação 
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Proposta da agência 

 

Ingresso no grupo de representantes de entidades socioambientais. A Casa 

da Mata pode sugerir participar da elaboração dos projetos e eventos ambientais do 

Parque e, assim, disseminar sua marca.  

 

Tabela 14 – Recursos necessários para a participação no conselho consultivo do PEXJ 

 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

8.2.6 Programa: “O valor de um associado” 
 

Essa ação tem em vista fazer a diferença na vida dos colaboradores das 

empresas parceiras da associação dentro do seu âmbito de trabalho. Para tanto, a 

Casa da Mata, a partir da avaliação do briefing do público-alvo, proporcionará um 

programa de atividades e projetos dinâmicos que desenvolverão a criatividade, o 

relaxamento e o espírito cooperativo de equipe em seus colaboradores. 

O objetivo é utilizar o conteúdo da associação para agregar práticas 

saudáveis à vida profissional dos seus parceiros. Será elaborada uma lista com 

possibilidades e condições que a Casa da Mata pode oferecer para envolver os 

públicos da organização parceira. As atividades poderão ser executadas no espaço 

físico tanto da própria empresa, quanto da Casa da Mata, quando acontecer o 

primeiro caso será pedido auxílio para o transporte dos voluntários. A divulgação 

incluirá o press kit, que será adaptado às atividades do programa na página 

“Principais projetos”. 

 Em contrapartida o objetivo da associação é receber apoio em eventos, 

doação de materiais, citação em publicações corporativas, patrocínios, entre outros. 

O programa será um meio de cativar as organizações parceiras, bem como seus 

colaboradores, em busca de promover seu relacionamento com a ONG. 

 

 

    

Fee da agência R$ 400 

Investimento geral R$ 400 
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Públicos-alvo 

 

Parceiros reais; parceiros potenciais e aliados. 

 

Quadro 28 – Descrição e cronograma de execução do programa de atividades de parceria 

institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

Avaliação 

 

A avaliação será feira bimestralmente, mediante a análise dos registros das 

atividades em ata e através de testes com amostras do público-alvo, que estimarão 

o grau de eficiência do programa. O relatório será enviado ao conselho de 

profissionais e secretaria executiva. 

 

Proposta da agência 

 

Atividades que envolvam massoterapia; práticas corporais chinesas; música; 

expressão corporal e artes.  
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Reunião com os colaboradores para o 
levantamento das necessidades da associação e 
dos parceiros potenciais 

            

 
Análise de benchmarking dos parceiros 
potenciais para identificar oportunidades 

            

 
Reunião com os colaboradores para a 
elaboração do programa de atividades 

            

 
Aprovação do programa pela assembleia 

            

 
Implantação 

            

 
Divulgação através do press kit e via Facebook 

            

 
Monitoramento e avaliação 
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Tabela 15 – Recursos a necessários para montagem do programa de atividades de parceria 

empresarial 

Descrição Quant. Custo un. Custo geral 

 
Análise de benchmarking 

 
R$ 2.500 

X 
Incluso no 

planejamento 

Custo total X 

Fee da agência R$ 2.000 

Investimento Geral R$ 2.000 

 
Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

8.2.7 “Coleção Casa da Mata” 

 

A Casa da Mata possuirá um kit de brindes personalizado direcionado aos 

públicos em situações estratégicas. O veículo tem o objetivo de fazer lembrar a 

Casa da Mata, sendo objetos úteis no dia-a-dia. 

 

Públicos-alvo 

 

Beneficiários; parceiros reais; parceiros potenciais; aliados. 

 

Quadro 29 – Descrição e cronograma de execução do kit de brindes personalizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

Avaliação 

 

A avaliação se dará pela constatação da aproximação dos públicos a quem foi 

destinado. O relatório seguirá para a secretaria executiva. 
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Elaboração do veículo 

            

 
Apresentação 

            

 
Aprovação do veículo pela assembleia 

            

 
Implantação 

            

 
Monitoramento e avaliação 
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Proposta da agência 

 

Figura 35 – Brindes personalizados da Casa da Mata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

Tabela 17 – Recursos necessários para elaboração do kit de brindes personalizado 

Descrição Quant. Custo un. Custo geral 

Porta-retratos de madeira 50 R$ 13 R$ 650 

Caneta de papelão 50 R$ 2,40 R$ 120 

Porta-celular e porta-cartão de 
fibra de coco 

50 
R$ 5 R$ 250 

 
Pen drive de bambu 

50 
R$ 30 R$ 1.500  

 
Porta-lápis e porta-bloco 

50 
R$ 7 R$ 350 

 
Lápis de graveto 

50 
R$ 2,30 R$ 115 

Custo total R$ 2.985 

Fee da agência R$ 250 

Investimento geral R$ 3.235 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 
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8.3 Campanha – “Cultivando o lar” 

 

A terceira campanha foi elaborada para estabelecer um programa inicial de 

captação de recursos humanos e financeiros na Casa da Mata. Nela estão inseridas 

cinco maneiras de atrair novas possibilidades para o desenvolvimento da associação 

como um todo. As ações visam promover ligação fixa com as fontes de captação 

para a constante obtenção de fundos. Atualmente, a associação possui sua receita 

comprometida e, por esse motivo, encontra dificuldade quanto ao seu crescimento 

institucional. 

 

Objetivo geral 

 

Fornecer subsídios financeiros e humanos para a articular as atividades e 

projetos institucionais da Casa da Mata. 

 

Objetivos específicos 

 

 Ampliar e fortalecer a estrutura das atividades da associação; 

 Atrair novas habilidades, talentos e conhecimentos; 

 Angariar contribuintes; 

 Promover atividades internas que gerem receita própria para a 

organização. 

 

Público(s)-alvo 

 

Parceiros potenciais – pessoas físicas e jurídicas 

 

Meta 

 

Conseguir mais voluntários e recursos financeiros suficientes para sanar a 

dependência dos eventos e, assim, reduzir sua periodicidade para quinzenal até 

setembro de 2015.  
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Justificativa 

 

Como evidenciado no diagnóstico, a Casa da Mata não possui recursos 

suficientes para realizar e promover sua atividade institucional. A Head Monkeys 

proporcionará, com essa campanha, mecanismos para atrair públicos estratégicos 

que possam vir a integrar o quadro colaborativo da associação.  

 

Quadro 30 – Quadro-síntese da campanha “Cultivando o lar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

  

“Nutrindo o futuro” 

Objetivos 

Captar voluntários; 

Captar contribuintes; 

Desenvolver um canal rápido e fácil de contribuição; 

Promover atividades que gerem receita para a organização. 

Públicos-alvo Parceiros potenciais 

Meta 

Conseguir mais voluntários e recursos financeiros suficientes para 
sanar a dependência dos eventos e, assim, reduzir sua 
periodicidade para quinzenal até setembro de 2015.  
 
 

Ações 

Agenda de captação de recursos (crowfunding); 

Programa de captação de voluntários; 

Programa de captação de contribuintes; 

Eventos de culinária vegetariana e saudável; 

Bazar de artesanatos e decorações; 
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8.3.1 “O Jardineiro” 
 

O Jardineiro será um colaborador ou voluntário da Casa da Mata que atuará 

como agente de captação, buscando todas as oportunidades em que a associação 

possa se engajar para ampliar o quadro de colaboradores e contribuintes. O 

Jardineiro não se limitará a procurar apenas anúncios, mas também meios e práticas 

inovadoras de geração de renda própria. O objetivo é direcionar um líder para a 

função primordial da captação de recursos em uma entidade que sofre de problemas 

financeiros.  

 

Público-alvo 

 

Aliados e parceiros potenciais. 

 

Quadro 31 – Descrição e cronograma de execução da ação “O Jardineiro” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

Avaliação 

 

A avaliação do captador de recursos será feita através do contato pessoal 

com os demais colaboradores; de testes objetivos que abordam às atividades de um 

captador e o registro em ata da angariação de novos recursos. O relatório será 

enviado ao conselho de profissionais e secretaria executiva. 
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Seleção do captador de recursos pela 
assembleia 

            

 
Seleção online de conteúdo sobre captação de 
recursos para suporte teórico do colaborador por 
período de avaliação 

            

 
Elaboração de uma nota de divulgação 
apresentando o Jardineiro 

            

 
Veiculação no site e Facebook institucional 

            

 
Monitoramento e avaliação 
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Tabela 18 – Recursos necessários para a ação “O Jardineiro” 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

8.3.2 Programa: “Aprendendo na Mata” 

 

O “Aprendendo na Mata” é um programa diferente de captação de voluntários 

que oferecerá integração social e uma rede de atividades extracurriculares para 

grupos acadêmicos de diferentes cursos. Essa ação propõe aproximar voluntários 

em potencial e proporcioná-los momentos de diferentes aprendizados num ambiente 

relaxante e agradável. O programa promoverá troca de conhecimento entre os 

públicos e oportunidade para que eles criem e participem de dinâmicas de grupo, 

desenvolvendo competências técnicas e comportamentais. 

O objetivo da associação será recrutar e fidelizar este público, envolvendo-o 

às suas causas e, assim, suprir com eficiência seus recursos humanos. Os jovens 

representam um grupo de público bastante favorável ao trabalho comunitário, são 

idealistas, sonhadores e dispostos a agir em busca de seus ideais.  

 

Público-alvo 

 

Aliados. 

 

 

  

Descrição Quant. Custo un. Custo geral 

Conteúdo teórico X free X 

Custo total R$       

Fee da agência R$ 3.500 

Investimento geral R$ 3.500 



203 
 

Quadro 32 – Descrição e cronograma da ação “Aprendendo na Mata” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

Avaliação 

 

A avaliação será feita bimestralmente por observação direta do surgimento de 

novos voluntários, do contato pessoal com os colaboradores e testes aplicados aos 

participantes no programa a fim de verificar seu grau de satisfação com o programa. 

O relatório com o resultado será enviado ao conselho de profissionais e secretaria 

executiva. 

 

Proposta da agência 

 

O voluntário – ou grupo de voluntários – interessado se cadastrará como 

facilitador no programa e indicará a dinâmica que deseja realizar e a área a que ela 

se aplica, descrevendo suas etapas e dia em que será realizada. A Casa da Mata 

contribuirá, com suporte recursos materiais, no que for possível e divulgará a 

proposta em suas redes sociais convidando seus públicos a participar. O facilitador 

também, naturalmente, se encarregará de engajar mais pessoas à proposta para 

atingir seus objetivos. Todos os estreantes no programa, ao final da dinâmica, 

receberão um certificado de horas complementares e um kit “Coleção da Casa”. 
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Criação da ficha de cadastro do programa 

            

 
Elaboração do cartaz de divulgação online 

            

 
Apresentação do veículo e aprovação pela 
assembleia 

            

 
Veiculação no Facebook 

            

 
Monitoramento e avaliação do programa 
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Tabela 19 – Recursos necessários para a ação “Aprendendo na Mata” 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

8.3.3 Projetos de captação por edital 

 

Os editais de repasse de recursos para projetos sociais representam uma das 

melhores fontes de captação. A prática dessa modalidade faz com que a instituição 

esteja sempre ativa e se relacionando com outros integrantes da esfera social. É 

uma estratégia de sustentabilidade para projetos que pode chegar a subsidiar altos 

valores de acordo com a proposta apresentada. Essa ação exige total organização 

na gestão administrativa institucional, característica trabalhada na primeira 

campanha. O objetivo é permitir à Casa da Mata criar e desenvolver suas ideias, 

elaborando projetos que primem pela qualidade sem a pressão do custo financeiro. 

Dessa forma, além de expandir o conteúdo institucional, a associação terá 

condições de investir em outros aspectos. 

 

Público-alvo 

 

Parceiros potenciais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição Quant. Custo um. Custo geral 

Milheiro de fichas de cadastro 1 R$100 R$ 100 

Custo total R$ 100 

Fee da agência R$ 3.000 

Investimento geral R$ 3.100 



205 
 

Quadro 33 – Cronograma de execução da captação por projetos de edital 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

Avaliação 

 

A avaliação se dará por meio de observação pessoal sobre os colaboradores 

e testes objetivos direcionados aos participantes do projeto a fim de mensurar seu 

grau de satisfação com o serviço da Casa da Mata. O relatório será enviado ao 

conselho de profissionais e ao conselho administrativo. 

 

Propostas da agência 

 

 Fundo COMGÁS de Patrocínio Sociocultural – Baixada Santista 

Abrange projetos que tenham como objetivo fomentar empreendimentos que 

gerem aprendizado transformador capaz de promover relações sustentáveis. 

 Programa Oi de Patrocínio Cultural 

Abrange as áreas de artes cênicas; artes visuais; materiais de audiovisual; 

cultura popular; dança e literatura que compreende expressões de conto, 

poema e crônica. 
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Pesquisa dos editais de interesse 

            

 
Apresentação dos editais e seleção pela 
assembleia 

            

 
Elaboração do projeto 

            

 
Aprovação do projeto pela assembleia 

            

 
Pesquisa de voluntários para a execução do 
projeto 

            

 
Cadastro do projeto no edital selecionado 

            

 
Implantação 

            

 
Prestação de contas 

            

 
Monitoramento e avaliação 
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 Programa de apoio a projetos da Fundação Arymax 

Abrange as áreas de educação, juventude, cultura, saúde, promoção social, 

comunicação, mídia, formação de liderança e direitos humanos. 

 Programa Banco do Brasil de Patrocínios Culturais 

Abrange os projetos ambientais, sociais e de negócios e seleciona para 

programação dos seus Centros Culturais. 

  

Tabela 20 – Recursos necessários para a elaboração do projeto de captação por edital 

Descrição Quant. Custo un. Custo geral 

Material para a pesquisa de 
voluntários 

1 
R$ 150 R$150 

Custo total R$ 150 

Fee da agência R$ 1.400 

Investimento geral R$ 1.550 

 
Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

8.3.4 “Casa do Hortifruti” 

 

A “Casa do Hortifruti” é uma feira de vegetais que serão cultivados na Casa 

da Mata e comercializados para a vizinhança. O objetivo é angariar recursos 

financeiros, oferecer produtos orgânicos e estreitar relação com a comunidade local. 

Além de representar uma fonte fiel de recursos, a associação poderá fazer parte do 

dia-a-dia da vizinhança, oferecendo e influenciando a alimentação saudável para os 

moradores locais. O ambiente da associação é vasto e propício para o plantio, visto 

as espécies naturais que abriga.  

 

Público-alvo 

 

Vizinhança. 
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Quadro 34 – Cronograma de execução da Casa do Hortifruti 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

Avaliação 

 

A avaliação será feita através da análise dos balancetes semanais, seu 

relatório será enviado ao conselho de administração. 

 

Proposta da agência 

 

Horta horizontal de 30 m² com cultivo de ervas, como hortelã, manjericão e 

camomila, e vegetais, como alface, couve e cenoura, entre outros.  

Um colaborador ficará responsável por auxiliar o público e fazer o 

recebimento do caixa. 
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Elaboração do projeto da horta 

            

 
Apresentação do projeto 

            

 
Aprovação pela assembleia 

            

 
Seleção da empresa para implementação da 
horta 

            

 
Implantação 

            

 
Fixação de placa informativa na porta de entrada 
da associação 

            

 
Monitoramento e avaliação 
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Tabela 21 – Recursos necessários para a Casa do Hortifruti 

 

 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

8.3.5 “Artes de Casa” 

 

O primeiro conceito e característica a se notar na Casa da Mata é a arte. 

Muitas peças de cenografia são produzidas dentro da associação e outras são 

doadas por artistas que a frequentam. Com o objetivo de criar um canal próprio de 

captação financeira, será criado um bazar de objetos, esculturas, pinturas e outras 

produções artísticas que ficarão à venda para o público frequentador da associação 

nos dias de evento. As peças serão fotografadas e publicadas nas redes sociais 

para divulgação online.  

 

Público-alvo 

 

Beneficiários; colaboradores; vizinhança; parceiros reais; aliados. 

 

Proposta da agência 

 

A Head Monkeys propõe que as peças produzidas pela associação sem feita 

com materiais naturais disponíveis na sede, como cipó, madeira, bambu, fibra de 

banana, entre outros. Os artigos devem ficar expostos na mesa da varanda da 

associação e um colaborador ficará responsável por efetuar as vendas. 

Descrição Quant. Custo un. Custo geral 

 
Serviços de elaboração da horta 
da empresa O Criador e o Servo 
(Praia Grande) 

X 

R$ 1.000 1.000 

    

Kit com 100 mudas a escolher e 
10 kg de adubo orgânico da 
empresa O Criador e o Servo 
 
Placa informativa da empresa Xip 
Design (Praia Grande)  

5 
 
 
1 

R$ 200 
 
 

R$ 70  

R$ 1.000 
 
 

R$ 70 

Custo total R$2.070 

Fee da agência R$ 900 

Investimento geral R$ 2.970 
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Quadro 34 - Cronograma de execução da ação Artes de Casa  

 

 

F 

 

 

 

 

 

 

 

o

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

Avaliação 

 

A avaliação ocorrera bimestralmente através da análise dos balancetes 

semanais, seu relatório será enviado ao conselho de administração. 

 

Tabela 22 – Recursos necessários para a ação Artes de Casa 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 

 

8.4  Orçamento geral das campanhas 

 

A seguir a Head Monkeys apresenta o orçamento geral das campanhas, em 

que 10% do valor de cada ação corresponde ao seu monitoramento e avaliação. 

 

 

Roteiro 
J 
A 
N 

F 
E 
V 

M 
A 
R 

A 
B 
R 

M 
A 
 I 

J 
U 
N 

J 
U 
L 

A 
G 
O 

S 
E 
T 

O 
U 
T 

N 
O 
V 

D 
E 
Z 

 
Apresentação da técnica 

            

 
Aprovação pela assembleia 

            

 
Implantação 

            

 
Divulgação da ação no Facebook institucional 

            

 
Produção e angariação das peças 

            

 
Monitoramento e avaliação 

            

Descrição Quant. Custo un. Custo geral 

Peças artísticas X 
X 

Oriundo de 
doação 

Custo total X 

Fee da agência R$ 700 

Investimento geral R$ 700 
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Tabela 23 – Orçamento das Campanhas 

Campanhas Ações Orçamento 

Gestão e 

Comunicação 

Interna 

Definição das diretrizes organizacionais R$      320 

Mapeamento estratégico de Balanced Scorecard R$   1.700 

Organograma radial R$    1.000 

Sistema de prestação de contas R$       600 

Mailing list R$       700 

A Casa orienta R$     1.460 

Agenda colaborativa R$        807 

Total R$ 6.587 

Comunicação 

Corporativa 

Adaptação do logotipo R$ 400 

Press kit Casa da Mata R$ 2.265,50 

Planejamento de mídias online R$ 4.000 

Formação do Conselho do Bairro R$ 1.400 

Participação no Conselho Consultivo do PEXJ R$ 400 

Programa: O valor de um associado R$ 2.000 

Coleção Casa da Mata R$ 3.235 

Total R$ 13.700,50 

Captação de 

Recursos 

O Jardineiro R$ 3.500 

Programa: Aprendendo na Mata R$ 3.100 

Projetos de captação por edital R$ 1.400 

Casa do Hortifruti R$ 2.970 

Artes de Casa R$ 700 

Total R$ 

 

 

INVESTIMENTO COMPLETO DO PLANO DE  

RELAÇÕES PÚBLICAS 

 

 
Fonte: Head Monkeys Inteligência em Comunicação 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

“Relações Públicas: o caminho para a consolidação institucional da Casa da 

Mata” apresentou, após profundo estudo sobre a associação e seu contexto 

organizacional, sugestões para conduzir os problemas de comunicação detectados, 

bem como contribuir para a sua efetividade no Terceiro Setor, fortalecendo sua 

identidade e intensificando o relacionamento com seus públicos prioritários. 

A evolução deste trabalho teve um caráter desafiador, propor possibilidades 

que orientem os gestores da organização diante das dificuldades de administrar uma 

entidade recente, sem recursos e sem grande visibilidade social.  O levantamento 

das questões foi voltado à construção de um briefing fiel à realidade da Casa da 

Mata, que apresentasse seus obstáculos, mas também a essência enérgica da qual 

é composta.  

A análise de públicos foi fundamental para a compreensão da rede de 

relacionamentos da associação e como ela se apresenta à sociedade, de acordo 

com seus próprios critérios, muitas vezes diferentes dos convencionais. A análise 

estratégica dos cenários permitiu a identificação dos fatores que mais influenciam o 

desenvolvimento institucional perante diferentes perspectivas. Foi possível conhecer 

os públicos que já atuam no setor e aprender examinando suas técnicas de atuação. 

As pesquisas de campo direcionaram o estudo para os aspectos mais 

emergentes enfrentados, atualmente, pela Casa da Mata. Foram compreendidas as 

óticas do colaborador e da comunidade, sendo os públicos mais próximos da 

associação. Os dados obtidos foram fundamentais para a elaboração de um 

diagnóstico exato e seguro, que refletiu a necessidade de aperfeiçoamento na 

estrutura comunicacional como um todo. 

A partir dos resultados desses procedimentos foi concebido um plano de 

ações, que buscou compensar as lacunas encontradas. Para suprir, por inteiro, as 

necessidades da associação poderiam ser englobadas mais ações, porém o plano 

correria o risco de ficar carregado e inviável, tendo em vista seu tempo de 

experiência. Espera-se que este seja apenas o primeiro de um ciclo de planos 

comunicacionais que acompanharão o dia-a-dia da Casa da Mata.  

Todo o conjunto deste trabalho de conclusão de curso teve o intuito de 

demonstrar o grande desafio de se trabalhar no Terceiro Setor, onde o desejo de 

exercer a cidadania, fazendo bem para a sociedade é o grande e único motivo pelo 



212 
 

qual idealizadores enfrentam as dificuldades do mundo corporativo, e o quanto o 

papel das Relações Públicas pode auxiliar no processo de desenvolvimento das 

organizações civis, para que elas cumpram, com eficiência, seu papel e objetivos 

sociais. 
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APÊNDICE A - Papelaria da agência Head Monkeys Inteligência em Comunicação 
 

 Cartões de visita: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



222 
 

 

 Papel carta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



223 
 

 

 Envelope ofício 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



224 
 

 

 Pasta de apresentação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


