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RESUMO 

 

Este projeto apresenta as características e dificuldades de uma organização do 
Terceiro Setor, inserida em um cenário com instituições do mesmo segmento e com 
abordagens diversificadas. Diante desse cenário emergente, este trabalho ressalta a 
importância das Relações Públicas e da Comunicação como estratégias 
elementares para auxiliar a instituição no enfrentamento de tais problemas, bem 
como projetá-la perante seus públicos. Para tanto, o estudo em questão apresenta o 
desenvolvimento de um Programa de Ações proposto à organização-cliente deste 
projeto, a saber, a Associação Casa da Esperança de Santos. No empenho de 
propagar a imagem institucional e captar novos recursos, foi elaborado um 
planejamento organizacional que visa a valorização dos relacionamentos com os 
públicos, a qualidade no atendimento, entre outros aspectos que exigem a 
diversidade e dinamização dos canais de comunicação.  
 

 

Palavras-chave: Terceiro Setor. Terceiro Setor em Santos. Comunicação. Relações 

Públicas. Captação de Recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
 

  
 

ABSTRACT 

 

This project presents the characteristics and difficulties of a third sector organization, 

set in a scenario with institutions of the same segment and diversified approaches. 

Given this emerging scenario, this work highlights the importance of Public Relations 

and Communication as basic strategies to assist the institution in facing such 

problems, as well as designing it before its public. Therefore, the present study 

presents the development of an Action Program proposed to the client organization 

of this project, namely the Associação Casa da Esperança de Santos. In an effort to 

spread the corporate image and attract new resources, an organizational plan was 

drawn up aimed at the enhancement of relationships with the public, the quality of 

care, inter alia requiring the diversity and dynamism of communication channels.  

 

Keywords: Third Sector. Third Sector in Santos. Communication. Public Relations 

and Foundraising. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
 

  
 

 

RESUMEN 

 

Este proyecto presenta las características y dificultades de una organización del 

tercer sector, situado en un escenario con las instituciones de un mismo segmento y 

enfoques diversificados. Ante este escenario emergente, este trabajo destaca la 

importancia de las relaciones públicas y la comunicación como estrategias básicas 

para ayudar a la institución para hacer frente a este tipo de problemas, así como el 

diseño antes de su público. Por lo tanto, el presente estudio presenta el desarrollo 

de un Programa de Acción propuesto para la organización del cliente de este 

proyecto, a saber, la Associação Casa da Esperança de Santos. En un esfuerzo por 

difundir la imagen corporativa y atraer a nuevos recursos, un plan de organización se 

ha elaborado destinado a la mejora de las relaciones con el público, la calidad de la 

atención, entre otras cosas, que requiere la diversidad y el dinamismo de los canales 

de comunicación . 

 

Palabras clave: Tercer Sector. Tercer Sector en Santos. Comunicación. Relaciones 

Públicas. Recaudación de fondos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso tem como cliente real a Associação 

Casa da Esperança de Santos e pretende analisar as dificuldades enfrentadas no 

dia a dia da Instituição, referentes aos seus relacionamentos e Comunicação, e tem 

como objetivo principal ampliar e dinamizar a divulgação da reputação da Instituição 

para todos os públicos de interesse, tornando públicas suas conquistas e história, 

buscando novos contribuintes. 

Para compreender o campo em que a Associação está inserida, a Agência 

Four! Relações Públicas produziu um referencial teórico relacionado à Organização, 

a saber: Terceiro Setor e Comunicação, e Relações Públicas no Terceiro Setor. 

Entre os objetos abordados, também contemplamos o Rotary Club, que é um clube 

de servir importante na história da Casa, além das temáticas pertinentes a paralisia 

cerebral, que atinge o maior número de pacientes atendidos pela Instituição. 

Todas as informações utilizadas para o desenvolvimento do histórico 

institucional e briefing foram coletadas por meio de entrevistas com funcionários, 

análise de documentos, site da Casa, revista do Rotary Club de Santos e sites de 

busca.  Essas informações consistem em momentos importantes do passado da 

Casa, os atuais projetos, serviços, dados estatísticos, faturamento, entre outros 

aspectos.  

A Agência também avaliou o cenário do segmento de mercado da Associação 

em estudo. Para tanto, foi utilizado o método Análise SWOT, em que foram 

verificados os pontos fortes e fracos - fatores internos da Casa - e as ameaças e 

oportunidades - fatores externos - de acordo com diferentes informações coletadas. 

Também foi realizada a análise de concorrentes, em que foi preciso obter dados de 

outras instituições de Santos, do campo do Terceiro Setor, e que trabalham com 

pacientes com paralisia, para que os serviços e projetos fossem comparados. 

Após essa análise, a Agência Four! Relações Públicas realizou outras 

pesquisas qualitativas e quantitativas, para que os pontos importantes observados 

anteriormente pela Four! pudessem ser confirmados. Além disso, as pesquisas 

detectaram dados relevantes sobre a imagem da Casa da Esperança. 
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A Agência examinou todos os resultados obtidos e elaborou um diagnóstico. 

Para completar o planejamento foram estipulados os objetivos, a justificativa e a 

estratégia que a Four! pretende implantar na Organização. 

Terminado todo o planejamento, foi preciso montar um Programa de Ações 

com soluções para os problemas encontrados e relatados no diagnóstico. A 

implantação das ações possibilitará que o cliente se torne mais conhecido, reafirme 

seus valores e reputação, aumente sua rede de relacionamentos e, 

consequentemente, aumente o número de contribuintes. 
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FOUR! RELAÇÕES PÚBLICAS 

 



24 
 

  
 

2 Four! Relações Públicas 

 

Na numerologia, o algarismo quatro representa um sentimento de comunidade, 

estabilidade, firmeza, segurança. Além disso, se pensarmos em uma casa, veremos 

que ela possui quatro pilares de apoio, daí a ideia de solidez, família, buscando 

harmonia nos relacionamentos. Essa referência nos inspirou e assim criamos a 

agência Four! Relações Públicas, que tem como objetivo auxiliar nossos clientes na 

busca da harmonia entre os diversos públicos da instituição, utilizando estratégias 

de comunicação. 

Pensando nos detalhes, a Four! Relações Públicas trabalha com a imagem 

organizacional, construção e reconstrução da identidade, relacionamento com 

diferentes públicos, entre outras necessidades na área de comunicação 

organizacional.  

 

2.1 Missão 

 

Atender as necessidades e expectativas dos nossos clientes na comunicação 

eficiente para seus diversos públicos.  

 

2.2 Visão 

 

Tornar-se conhecida nacionalmente, por excelência no segmento da 

comunicação organizacional e relacionamentos estratégicos. 

 

2.3 Valores 

 

Criatividade 

Ética 

Excelência 

Responsabilidade Social 

Satisfação do cliente 
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2.4 Identidade Visual – Logotipo 

 

Figura 1 – Logotipo fundo preto 

                                   

Fonte: Agência Four! Relações Públicas, 2015. 

 

Figura 2 – Logotipo fundo branco 

                                 

Fonte: Agência Four! Relações Públicas, 2015.  
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2.5 Identidade Visual – Cartão de Visita 

 

Figura 3 – Cartão de visita – Graziela Corrêa 

                                             

Fonte: Agência Four! Relações Públicas, 2015.  

 

Figura 4 – Cartão de visita – Graziella Alves 

                                             

Fonte: Agência Four! Relações Públicas, 2015.  
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Figura 5 – Cartão de visita – Natália Pedroso 

 

Fonte: Agência Four! Relações Públicas, 2015.  

 

Figura 6 – Cartão de visita – Victória Carabetta 

 

Fonte: Agência Four! Relações Públicas, 2015.  
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REFERENCIAL TEÓRICO 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

3.1 Terceiro Setor  

 

O Terceiro Setor é um campo importante para a sociedade atual, pois colabora 

com o poder público e setor privado, neste âmbito as organizações são criadas com 

a pretensão de prestar serviços de interesse coletivo. 

Seguindo esse raciocínio, para Fisher pode-se adotar a seguinte definição para 

o Terceiro Setor:  

Terceiro Setor é a denominação adotada para o espaço composto 
por organizações privadas, sem fins lucrativos, cuja atuação é 
dirigida a finalidades coletivas e públicas. Sua presença no cenário 
brasileiro é ampla e diversificada, constituída por organizações não-
governamentais, fundações de direito privado, entidades de 
assistência social e de benemerência, entidades religiosas, 
associações culturais, educacionais[...] (FISHER, 2002, p. 45). 
 

Pode se notar que essas organizações, classificadas na terceira categoria 

econômica, surgiram para auxiliar as organizações categorizadas no primeiro e 

segundo setor, que são as ligadas ao governo e as que possuem relação com o 

mercado financeiro e objetivam o lucro, respectivamente. 

Fisher (2002) também aponta que muitas organizações privadas investiram em 

fundações e outras organizações sem fins lucrativos para benefício jurídicos e 

financeiros, mas recentemente as mesmas perceberam que esses investimentos 

podem melhorar a sua reputação e contribuir para a imagem de responsabilidade 

social.  

Para Sérgio Bialski, as empresas privadas e Terceiro Setor são auxiliadores do 

Estado: 

Foi-se o tempo em que o primeiro setor (representado pelo Estado) 
era o único agente capaz de promover o bem-estar coletivo. A co-
responsabilidade dos demais setores (iniciativa privada e sociedade 
civil organizada), embora não possa substituir o papel estatal, deve 
auxiliar na redução das desigualdades (BIALSKI, 2006, p.124-125). 
 

Já para o autor Mike Hudson (2005), muitas vezes o setor público não atende 

todas as dificuldades enfrentadas pela população e então as organizações sociais 

agem para ajudar a solucionar esses problemas. Ainda segundo o autor, a influência 

do Terceiro Setor tem colaborado com transformações e melhorias na vida das 
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pessoas. Ao longo dos anos, essas mudanças foram alcançadas por meio de 

organizações que prestam serviços na área da saúde, educação, assistência social, 

assistência à deficiência, pesquisas de diversas doenças e serviços de bem estar 

social. Completa dizendo que as atividades mais recentes deste campo têm 

colaborado também com proteção ao meio ambiente e projetos pelos direitos da 

mulher.  

Para definir o surgimento do Terceiro Setor não há uma data específica, porém 

pode-se notar características desse setor há algum tempo, na Europa, por exemplo, 

ocorreram batalhas e movimentos sociais marcantes na história política e 

econômica, que influenciaram culturalmente os países pertencentes ao continente. 

De acordo com Antonio Saenz de Miera (1997), após a transição que incidiu os 

séculos XVIII e XIX, conhecido como Revolução Industrial, o Estado percebeu o 

aumento de poder e de demanda das necessidades sociais, tornando-se assim, as 

organizações das fundações europeias ativas e reconhecidas na sociedade que 

originava-se naquele momento.  

O surgimento de novas fundações na Europa deu-se posteriormente a guerras 

mundiais, em que a sociedade recorreu a essas entidades durante os momentos 

difíceis emocionalmente e fisicamente que passavam.  

Ainda durante a história europeia, o continente passou pelos regimes 

comunistas, em que as fundações deixaram de existir. Miera também afirma, que no 

progresso os países dividiram-se em três concepções:  

Uma concepção que nega (negava, pois já é história passada) de 
forma radical a existência de fundações é a que imperava nos 
regimes comunistas; outra, que admite sua existência, porém com 
um importante e mais ou menos rigoroso controle por parte do poder 
público; e uma terceira, que tanto não coloca obstáculos como 
estimula a criação deste tipo de instituição, e na qual existe um 
controle público mínimo. (MIERA, 1997, p. 52). 
 

Quanto aos registros do Terceiro Setor no Brasil, pode-se dizer que está 

presente desde as primeiras civilizações, a cidade de Santos foi uma das pioneiras 

neste segmento, que foi estimulado pela Igreja Católica Apostólica Romana, 

conforme afirma a autora Eliana Matayóshi Yamaguti (2006, p.75)  

Os pioneiros no atendimento aos desamparados foram os católicos, 
com a instalação da Irmandade da Misericórdia, em 1543, na 
capitania de São Vicente. Depois, surgiram a Santa Casa de 
Misericórdia, 1876, o Mosteiro de São Bento, em 1598, a ordem dos 
Frades Menores Franciscanos, em 1897 e outros. 
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Porém, só depois de muito tempo começaram a surgir leis e decretos para o 

Terceiro Setor. O governo de Getúlio Vargas intitulou em 28 de agosto 1935, a Lei nº 

91 (BRASIL,1935) que declara as entidades como de utilidade pública. No ano de 

1938, ainda no governo de Vargas é criado o Conselho Nacional de Serviço Social 

(CNSS) que cadastrou todas as instituições para receberem contribuições 

governamentais. 

 Mais tarde, as mudanças ocorridas no cenário político do país favoreceram o 

crescimento do Terceiro Setor que conquistou espaço após o fim do regime militar, 

em que a sociedade percebeu a necessidade de criar organizações que atendessem 

problemas de bem comum, segundo Fisher (2002). 

Com o passar das décadas, observa-se que as fundações privadas e 

associações sem fins lucrativos atingiram um número expressivo de organizações. 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), da Associação Brasileira de Organizações 

Não Governamentais (Abong) e do Grupo de Institutos, Fundações e Empresas 

(GIFE), com apoio da Secretaria-Geral da Presidência da República em pesquisa 

realizada em 2005, o número dessas instituições passavam de 300 mil. (IBGE, 

2005). 

Porém, no ano de 2010, em outra pesquisa realizada pelas organizações 

citadas acima, as fundações privadas e associações sem fins lucrativos chegavam 

ao número de 290,7 mil. A pesquisa mais atual demonstra que este número decaiu 

aproximadamente 10 mil no período de cinco anos (IBGE, 2010).  

Referente às leis que abrangem o Terceiro Setor, além da citada 

anteriormente, ocorreram mudanças apenas na década de 1990, época em que este 

segmento começou a ganhar força no Brasil. 

Segundo a autora Eliana Matayóshi (2006), em 1999, foi aprovada a Lei 9.790, 

conhecida também como lei do Terceiro Setor, com objetivo de fortalecer o 

segmento, já que as entidades pertencentes a este campo criam projetos, 

movimentam recursos e apresentam grande participação nas questões políticas, 

sociais e econômica do país. Afirma ainda que “A referida lei dispõe sobre a 

qualificação de pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos como 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público e institui e disciplina o termo 

Parceria” (YAMAGUTI, 2006, p. 74).  
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Ainda segundo a autora, em janeiro de 2002, entrou em vigor o Novo Código 

Civil, o que trouxe mudanças para o Terceiro Setor. Ficou estipulado que os nomes 

juridicamente corretos para essas organizações são os termos associação e 

fundação, porém ao observar outras modificações ocorridas nos anos seguintes, as 

organizações religiosas, os partidos políticos e as empresas individuais de 

responsabilidade limitada também foram incluídas neste contexto (BRASIL, 2011). 

A lei 12.101/2009 corresponde sobre a lei da Filantropia, regulamentada 

pelo Decreto 7237/2010, sofreu alterações nos últimos anos, o que resultou em 

mudanças significativas no dia a dia das organizações do Terceiro Setor, 

principalmente no que se trata de regulamentação e fiscalização. Agora, o Ministério 

da Saúde, da Educação e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome são os 

responsáveis por monitorar as instituições. Cada órgão deve certificar-se que as 

organizações do seu segmento estão seguindo com as responsabilidades 

estipuladas.  

A nova lei é rigorosa quanto à definição dos requisitos para a 
certificação e a fiscalização das entidades.  Neste sentido, as 
entidades que pretendem a concessão ou renovação da certificação 
necessariamente precisarão estar regularmente formalizadas e em 
ordem com o fisco, o que só será possível com uma gestão 
profissional e com uma atuação transparente e idônea da entidade, 
fato este que, indiretamente, é um benefício trazido pela lei. 
(RAMPASO, 2015). 
 

A consequência negativa que esta fiscalização rígida pode causar é a 

dificuldade que algumas entidades podem enfrentar para se adaptar com a lei. 

Segundo o site Terceiro Setor online, se esses acertos de acordo com a lei não 

ocorrerem, as organizações enfrentarão problemas com a qualidade dos serviços 

prestados, com isso, a população atendida também sofrerá efeitos negativos, pois 

muitas pessoas dependem das atividades exercidas pelas organizações.  

 

3.1.1 Públicos de Terceiro Setor  

 

Os Públicos que se relacionam com uma organização são grupos que de 

alguma forma mantém contato com a instituição. Este contato é necessário para 

estreitar vínculos e assim a organização pode prosseguir com seus serviços.  

Segundo Fábio França (2004), em 1998, durante o XV Congresso Brasileiro de 

Relações Públicas, ficou estabelecido que é responsabilidade dos profissionais da 

https://docs.google.com/fileview?id=0B77fqWFwnyuSYjcxZjlmZTAtYWJhZC00ZGJhLTgwYjUtZTRjMWRmNTY2ODJk&hl=en
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área, diagnosticar o conjunto de relacionamentos das organizações e os públicos e, 

posteriormente, sugerir ações para as necessidades diagnosticadas.  

Por muito tempo, no Brasil, os públicos das instituições foram basicamente 

classificados como: internos, mistos e externos: 

Os públicos são classificados em: interno, misto e externo, que se 
originam, respectivamente, dos funcionários e seus familiares, da 
clientela e dos espectadores, após o estabelecimento do “diálogo 
planificado e permanente”, entre a instituição e os grupos que 
estejam ligados a ela, direta ou indiretamente (ANDRADE, 1989).  

 

Para França (2004) essa classificação tornou-se insuficiente para os dias de 

hoje, sendo os públicos de interesse classificados de maneira mais específica e 

ampla.  

Margarida Kunsch (1997) reafirma a observação do parágrafo acima anos 

atrás: “O critério de público interno, externo e misto não satisfaz mais as condições 

atuais de relacionamento das organizações por não abranger todos os públicos de 

seu interesse, não defini-los adequadamente[...]” (KUNSCH, M. 1997, p.13, grifo da 

autora). 

Pensando em uma classificação mais atual, França (2004) classifica os 

públicos de uma organização como: Públicos Essenciais (grupos que a organização 

necessita para que a mesma sobreviva); Públicos Não Essenciais (Não prestam 

serviços para a instituição e atuam externamente); Públicos de redes de 

interferência (Grupo que tem grande influência em relação ao mercado e opinião 

pública). 

Para as instituições do Terceiro Setor os públicos são classificados de maneira 

diferenciada em comparação com os outros dois setores. Para Cicilia M. Krohling 

Peruzzo (2007), os públicos deste âmbito devem ser classificados como: a) 

Beneficiários; b) Colaboradores; c) Vizinhança; d) Órgãos públicos; e) Parceiros 

reais e potenciais; f) Mídia; g) Aliados; h) Opositores. 

Peruzzo (2007) complementa sua identificação de públicos no Terceiro Setor, 

dizendo sobre a importância do relacionamento das instituições com seus 

respectivos públicos  

[...] o bom relacionamento poderá contribuir para dar visibilidade 
pública, para melhorar a cooperação (captação de recursos, 
estabelecimentos de parcerias e apoios – político, logístico, 
educacional), para recompensar os auxiliadores e parceiros, para 
mobilizar e realizar as atividades com o devido envolvimento dos 
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beneficiários, para dirimir conflitos, e assim por diante. (PERUZZO, 
2007, p.13). 

 

Quadro 1 – Públicos 

Classificação  Objetivos da 
Organização  

Expectativas da 
organização 

Expectativas dos 
públicos 

 
Beneficiários  
 
 
Colaboradores 
 
 
Vizinhança  
 
 
Órgãos públicos 
 
 
Parceiros reais e 
potenciais 
 
 
Mídia  
 
 
Aliados 
 
 
Opositores  
 

 
Determinar objetivos 
do relacionamento 
com esses públicos 
a partir do nível de 
relacionamento. 
Os objetivos estão 
ligados à 
competência do 
público para gerar 
melhoras para a 
organização. 

 
A expectativa é o 
efeito de uma ação.  
Tudo aquilo que a 
organização espera 
de seus públicos. 

 
São as percepções 
dos públicos, e o que 
eles acreditam em 
relação à 
organização, de 
acordo com as 
necessidades, 
ansiedades, crenças, 
ações e interesses. 
 

Fonte: Adaptado de Cecilia Peruzzo, 2015. 

 

Sendo assim, conhecer e manter um bom relacionamento com cada um dos 

seus públicos de interesse é de extrema importância para que a organização 

mantenha sua reputação e continue prestando serviços de qualidade.  

 

3.1.2 Terceiro Setor em Santos 

 

O primeiro registro de uma entidade do Terceiro Setor na Baixada Santista foi 

com a fundação da Santa Casa de Misericórdia de Todos os Santos. Inicialmente 

denominada como “Casa de Deus para os homens-porta aberta para o mar”, a 

primeira Santa Casa de Misericórdia do Brasil foi construída em 1543 na cidade de 

Santos, por Brás Cubas. A Santa Casa acolhia os navegantes que precisavam de 

atendimento médico e depois assumiu o papel de amparar as viúvas pobres, dar 
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abrigo aos necessitados e oferecer serviços fúnebres aos que não tinham 

condições. 

Conforme trecho do livro Santos, berço do voluntariado no Brasil: 

A história do Brasil e do mundo registrou duas guerras mundiais, 
períodos de grande progresso tecnológico, crises financeiras, 
mudanças nos costumes, mas a cidade mantém a tradição de “Terra 
da Caridade” (SANTOS, 2001, p. 13). 

 

De acordo com a reportagem do Jornal Expresso Popular: 

Falar em história do trabalho voluntário no Brasil é falar também de 
Santos. Foi aqui, em 1543, com a fundação da primeira Santa Casa 
de Misericórdia do País, que as pessoas começaram a entender o 
quanto é importante fazer algo em solidariedade a alguém sem 
esperar nada em troca. (HERZOG, 2010, s/p). 

 

Segundo o livro “Santos, berço do voluntariado no Brasil” elaborado pela 

Prefeitura de Santos, em 1888 foram fundadas as primeiras entidades assistenciais 

santistas, como a Associação Protetora da Infância Desvalida, que mantinha o “Asilo 

de Órfãos, e no começo do século XX surgiu a Associação Creche-Asilo “Anália 

Franco”, o “Orfanato Santista”, a “Cruz Vermelha”, o “Asilo Olavo Ferraz”, o “Asilo de 

Inválidos”, a Associação “Anjo da Guarda”, a “Casa do Senhor”, o “Albergue 

Noturno”, a “Casa dos Pobres”, O Instituto “Dona Escolástica Rosa” e a Assistência 

a Infância “Gota de Leite”. 

Com o passar dos anos, as organizações não governamentais na Cidade foram 

se expandindo, ganhando força e adeptos ao movimento em prol da caridade, 

incentivando a cidadania e buscando melhorar a qualidade de vida dos carentes. 

Toda essa preocupação com o próximo tornou-a conhecida como o “berço do 

voluntariado no Brasil”, perpetuando essa ideia no seu brasão que possui os dizeres 

“Terra da Liberdade e da Caridade”. 

Conforme dados do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) 

atualmente em Santos estão cadastradas 67 entidades que prestam serviços 

assistências1. 

 

  

                                                           
1 Informações obtidas através de entrevista realizada em 20 de abril de 2015 por telefone com o 

CMAS.  
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3.1.3 Voluntariado 

 

O voluntariado é qualquer tipo de ação prestada de maneira espontânea, nos 

casos das organizações do campo do Terceiro Setor, esses serviços são de 

interesse social. Segundo a autora Eudosia Quintero, “O Terceiro Setor vive do 

voluntariado e foi gerado em torno da caridade – palavra que procede do latim 

caritas” (QUINTEIRO, 2006, p. 18). 

Como já citado, o Terceiro Setor estava em alta nos anos 90 e, com isso, a 

participação de pessoas dispostas a atuar nas causas também cresceu e foi preciso 

criar a Lei do Voluntariado - nº 9.608 de 1998, para evitar prejuízos financeiros 

ocasionados pelos voluntários. A lei foi sancionada pelo então presidente da 

República, Fernando Henrique Cardoso. 

Tal iniciativa era mais do que necessária para evitar que pessoas de 
má-fé praticassem o voluntariado e, depois de algum tempo de 
atividades, pedissem na Justiça seus direitos trabalhistas, causando 
conflitos e prejuízos para entidade. (QUINTEIRO, 2006, p. 215).  
 

Para engajar pessoas de todo o mundo a participar de projetos sociais e assim 

contribuir para avanço social, a Organização das Nações Unidas (ONU) intitulou 

2001 como o Ano Internacional do Voluntário. Neste período, pessoas de 123 países 

se mobilizaram para exercer algum trabalho não remunerado. De acordo com o site 

InfoJovem, o Brasil foi um dos países em que a população mais colaborou:  

O Ano Internacional do Voluntário foi um marco no Brasil ao motivar 
a ação de milhões de brasileiros. O reconhecimento ao Brasil foi 
tamanho que em novembro de 2002, o Faça Parte – Instituto Brasil 
Voluntário foi convidado a apresentar um relatório de avaliação do 
Ano Internacional do Voluntariado e uma proposta de continuidade 
para o mesmo em assembléia geral na ONU (INFOJOVEM, 2015). 
 

Os voluntários continuam cooperando com diversas entidades do Terceiro 

Setor e assim colaboram para sanar dificuldades enfrentadas pela sociedade. 

 

3.1.4 Rotary Club 

 

Clube de serviços são organizações sem fins lucrativos que atuam realizando 

trabalhos voluntários em prol da comunidade, buscando minimizar os impactos na 

sociedade e são classificados de acordo com os serviços prestados. 
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Em 23 de fevereiro de 1905 na cidade de Chicago (EUA), o advogado Paul P. 

Harris fundou o Rotary Club de Chicago. A ideia era reunir profissionais de diversas 

áreas para trocarem conhecimento e experiências, além de estabelecerem grandes 

amizades. O lema do Rotary Club é “Dar de Si antes de Pensar em Si”. 

Hoje, o Rotary tornou-se uma organização internacional com 1,2 milhões de 

associados em mais 200 países, no Brasil, estão estruturados 2.383 clubes, 38 

distritos e 7.100 voluntários. No clube são desenvolvidos projetos a fim de ajudar a 

comunidade local como intercâmbios no exterior para estudantes, que possui 

duração de três meses a um ano; erradicação da poliomielite em alguns países 

como Costa do Marfim que em 2014, 7,5 milhões de crianças foram vacinadas; 

programas contra o analfabetismo na Tailândia, onde foi possível reduzir 

consideravelmente o nível, sendo adotado pelo governo; centros de estudos 

internacionais voltados para o gerenciamento de conflitos com o objetivo de formar 

embaixadores e emissários da paz. 

Segundo o site, a estrutura do Rotary é composta de três partes: 

Rotary Clubs onde reúnem pessoas dedicadas que trocam ideias, 
formam relacionamentos e entram em ação. 
Rotary International que apoia o Rotary Clubs no mundo todo 
coordenando programas, campanhas e iniciativas globais. 
Fundação Rotária que usa doações generosas para financiar 
projetos de rotarianos e de nossos parceiros em comunidades do 
mundo todo. Por não ter fins lucrativos, todos os recursos financeiros 
da Fundação vêm de contribuições feitas por rotarianos e amigos 
que compartilham da nossa visão de um mundo melhor. 
 
 

3.1.4.1 Rotary Club de Santos 

 

O Rotary Club de Santos foi fundado em 26 de fevereiro de 1927, tornando-se 

o terceiro Rotary fundado no Brasil, sendo o primeiro o Rotary Club do Rio de 

Janeiro, fundado em 15 de Dezembro de 1922 e o segundo foi o Rotary Club de São 

Paulo, fundado em 13 de fevereiro de 1924.  

Segundo informações retiradas da revista em comemoração aos 50 anos do 

Rotary Club Santos, as ações do Rotary juntamente com os governantes da época 

foram de grande valia para a população da região e fazem parte da história de 

hospitais, creches, asilos e demais entidades assistenciais da baixada santista.  

Ainda, de acordo com a revista, foram fundadas mais quatro unidades rotárias: 

Campinas, São Vicente, Santos – Praia e Santos – Oeste. O clube também foi sede 
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de diversos eventos rotários importantes, participando de seis conferências distritais 

durante os anos de 1932 – 1943 – 1950 – 1953 – 1960 e 1962. Entre as realizações 

do Rotary estão: a construção de um pavilhão no Asilo de Órfãos, onde atualmente é 

a Casa da Criança de Santos, para os órfãos dos soldados da Revolução de 1932; 

fundação da Associação de Assistência Social, destinada a amparar as casas de 

caridade de Santos; campanha de doadores de olhos para o Banco de Olhos da 

Baixada Santista; sinalização indicadora de colégios e escolas, entre outras ações.  

Hoje o Rotary Club possui 11 unidades em Santos, três em Guarujá, mais três 

em São Vicente e duas em Cubatão. 

O Rotary Club de Santos está localizado na Avenida. Dona Ana Costa, 151 

conjunto 94; e o atual presidente é Théo Campomar Nascimento Baskerville Macchi 

que possui graduação em Direito. 

 

3.2 Comunicação e Relações Públicas no Terceiro Setor  

 

Sempre presente na sociedade, a Comunicação mostra-se essencial para 

tornar a informação comum a todos, provocando a reflexão sobre teorias que 

envolvem a influência da mesma no desenvolvimento em segmentos diversificados 

de populações distintas (PERUZZO, 2007b). 

DeFleur (1993) apresenta dessemelhantes teorias de Comunicação e suas 

características, entre essas, a Teoria dos Vínculos Sociais de Tönnies, que assegura 

o processo de comunicação constituído por relacionamentos interpessoais 

dependentes das conexões familiares e afetivas, da bagagem cultural e das 

características sentimentais e emocionais. Independente de formalidades e 

burocracias jurídicas da sociedade, exigindo manifestações de sentimento e 

compromisso de ambas às partes que compõem esse relacionamento. Em sua 

análise, Tönnies descreve dois tipos de vínculos sociais, são eles Gemeinschaft e 

Gessellschaft. Gemeinschaft significa “comunidade”, trata-se de um gênero de 

relacionamento em que as pessoas de uma pequena sociedade estão ligadas por 

laços de amizade, sangue e/ou tradição e se sentem conectadas.  

De acordo com DeFleur, Gemeinschaft: 

[...] refere-se a um “sentimento recíproco, vinculativo...que mantem 
seres humanos juntos como membros de uma totalidade”. Essa 
totalidade pode ser uma família, um clã, uma aldeia, uma ordem 
religiosa, ou mesmo uma sociedade inteira, mas tem como base da 
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unidade comum esse tipo particular de relacionamento social entre 
seus componentes (DEFLEUR, 1993, p.171). 
 

O Gessellschaft é um relacionamento baseado no contrato, ou seja, ambas as 

partes determinam deveres e obrigações que devem cumprir para receber alguma 

bonificação ou perder caso não cumpram o contrato. Segundo DeFleur (1993) “na 

nova sociedade de crédito complexo, mercados mundiais, grandes associações 

oficializadas, e uma vasta divisão do trabalho, o relacionamento contratual é 

amplamente encontrado entre as partes”. 

Em 2002, Barbero apontou em seus estudos que as mudanças na forma de 

relacionar-se entre as pessoas deu-se por conta transformações sociais e culturais, 

consequentemente determinando alterações na maneira de comunicar-se. O autor 

revela com isso, que os profissionais de comunicação tiveram e têm a tarefa de 

aprimorar para transmitir as mensagens desejadas, já que essas podem ser 

entendidas conforme a bagagem cultural, social, entre outras características 

individuais que definem os significados de cada mensagem.    

Peruzzo (2007b), afirma que, no Brasil, a Comunicação foi responsável pelo 

aumento de participação dos cidadãos nos meios de comunicação massivos que 

priorizam assuntos relacionados ao interesse comum, sendo composta por seus 

variados elementos que caracterizam esse canal durante o seu processo. 

Como visto no capítulo anterior, em defesa desses interesses comuns surgiram 

às organizações de Terceiro Setor.  

Direcionando a comunicação para organizações de sociedade civil ou Terceiro 

Setor, Margarida Maria Krohling Kunsch (2007) acrescenta que a existência de 

áreas de Comunicação e o investimento em estudos relacionados a estas podem ser 

fator importante para a valorização desse campo. 

Nesse contexto, os meios de comunicação direta, os veículos 
alternativos e a mídia impressa, eletrônica e digital devem ser 
acionados de forma articulada e bem pensada, para serem criados 
espaços que dêem visibilidade pública a esses movimentos. As 
áreas de jornalismo, publicidade e propaganda, relações públicas, 
radialismo, e televisão, editoração multimídia, produção audiovisual e 
digital etc. têm aí um campo fértil de atuação (KUNSCH, M., 2007, p. 
74). 

 

Assim como o reconhecimento no Brasil, o Terceiro Setor também ganhou 

espaço nas Relações Públicas na década de 1980, durante as mudanças no cenário 

político. Nesse período, personalidades como José J. Queiroz, Cicilia Krohling 
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Peruzzo e Margarida Krohling Kunsch destacaram-se no IX Congresso da União 

Cristã Brasileira de Comunicação Social (UCBC), apresentando estudos com 

diferentes concepções que relacionavam as Relações Públicas ao Terceiro Setor, 

importantes e responsáveis pelo que viria a ser conceituada como Relações 

Públicas Comunitárias (KUNSCH, W., 2007). 

A Comunicação nas organizações do Terceiro Setor é utilizada, na maior parte 

das vezes, para a captação de recursos e expansão do número de voluntários, 

afirma Viebig (2006), que completa alegando a grande importância de ações de 

Comunicação para proporcionar o aperfeiçoamento da visibilidade da organização, 

reputação e clima organizacional, sendo algumas das atividades de Relações 

Públicas. 

Moreira (2007) afirma que as Relações Públicas, inseridas na Comunicação, 

são importantes estratégias para superar as dificuldades em apresentar as causas 

que levam a existência das organizações de Terceiro Setor e a contribuição das 

mesmas para a sociedade. Conclui o pensamento apontando que as Relações 

Públicas têm a função de administrar o relacionamento dos públicos de interesse 

das organizações de terceiro setor mediante um planejamento estratégico, com isso, 

conquistar parceiros e investidores, visando captar recursos necessários.  

Waldemar Kunsch (2007, p. 117) destaca que ao profissional de Relações 

Públicas cabe atuar nessa área e elaborar “projetos abertos, multidirecionais, 

participativos e democráticos, sem abrir mão do planejamento formal como meio de 

coordenar e organizar as iniciativas”; utilizar pontualmente de forma eficaz, 

elementos de comunicação que auxiliem na elaboração, execução e no 

monitoramento dessas ações que visam contribuir no relacionamento das 

organizações de Terceiro Setor com seus públicos de interesse e dar visibilidade ao 

trabalho realizado pelas mesmas, em prol da sociedade. 

Pode-se afirmar que relacionando o que foi apresentado por Waldemar Kunsh 

(2007), Moreira (2007) e estudos de DeFleur (1993) as Teorias da Comunicação são 

importantes para o desenvolvimento das atividades de Relações Públicas, sendo 

também aplicadas para entender o planejamento estratégico das organizações 

atuais.   

Para que as ações Relações Públicas destaquem o trabalho das organizações 

sem fins lucrativos, Peruzzo (2007a) assegura a necessidade de se analisar os 
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diversos públicos com os quais se relacionam, juntamente com suas características 

especificas, identificando ações diferenciadas que obtenham com êxito os possíveis 

objetivos, já citados. 

Os autores consideram que o uso da comunicação nas organizações de 

Terceiro Setor é eficaz para a sobrevivência das mesmas. 

A palavra comunicação deriva de communicare que, em latim 
significa “tornar comum, partilhar, repartir, associar, trocar opiniões”. 
Aqui, a comunicação é entendida com um processo social dinâmico, 
contínuo e complexo, que se apresenta no dia-a-dia da organização 
em distintas dimensões (MENEGHETTI, 2003, p. 20, grifo do autora).  
 

Percebeu-se que as ferramentas de marketing também poderiam ser usadas 

na comunicação de organizações de sociedade civil ou Terceiro Setor; mostrar o 

bom trabalho realizado, possibilitar o aumento de recursos e melhorar os resultados. 

A utilização das mesmas pode ser fator essencial, sendo conhecido como marketing 

social, contradiz o pensamento que o marketing é utilizado somente para empresas 

com fins lucrativos e comercialização de produtos (MENEGHETTI, 2003). 

Para Meneghetti (2003) a comunicação possui diferentes extensões que 

enriquecem e estabelecem a comunicação no interior das organizações, podendo 

ser: organizacional, institucional, humanizadora, cultural, de captação de recursos, 

de filiação, de prestação de contas, de lobby e política. 

Para alcançar os objetivos esperados com a comunicação e expostos neste 

texto por diferentes autores, é necessário o uso de técnicas de comunicação 

dirigidas, que auxiliam na transmissão de informações. Conforme Andrade (1993) 

citado e adaptado por Cesca (2009), essas ferramentas podem ser classificadas da 

seguinte forma, como ilustrado no quadro a seguir: 
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Quadro 2 – Técnicas de Comunicação Dirigida 

Escritos 

Impressos 

Carta comercial, 
memorando, ofício, circular, 

requerimento, boletim, 
quadro de avisos, caixa de 

sugestões, mala-direta, 
folder, folheto etc.  

Eletrônicos 

Todos os impressos 
mencionados podem ser 

transformados em 
eletrônicos. 

Orais  
Conversa, discursos, 

entrevista, telefone, rádio, 
alto-falante, microfone etc.  

Aproximativos  

Sala de descanso, 
biblioteca, museu, clube, 

auditório, feira, exposição, 
reunião, palestra, workshop, 

eventos etc.  

Auxiliares 

Visuais 
Álbum, bandeira, foto, mapa, 
cartaz, logotipo, mural etc.  

Auditivos 
Alarme, apito, rádio, sirene 

etc. 

Audiovisuais 
Filmes sonorizados, DVD, 

Datashow etc 
Fonte: Adaptado por Cesca, 2015. 

 

Entre as técnicas referidas, pode-se destacar os eventos, que acompanhados 

de um planejamento estratégico são realizados pelas organizações de Terceiro 

Setor. Os eventos estão presentes neste campo, com distintas formas de 

planejamento e execução, adequando-se à necessidade do cliente e às 

características do público de interesse (CANTON, 2002).  

Segundo Canton (2002, p. 78-79, grifo da autora), as atividades realizadas 

podem classificar os eventos da seguinte modo: 

Físicas – Caminhadas, ginástica, etc. 
Manuais – Ligadas ao prazer de manipular, explorar e transformar a 
natureza; o ato de criar com as próprias mãos é cheio de simbolismo. 
Atividades artísticas de lazer – Um universo de sonho, de 
aventura, encantamento, beleza, inclusive as festas, onde todos são 
atores: se apresentam, se organizam para estar presentes. 
Intelectuais – O lazer é um tempo delicado à satisfação de uma 
curiosidade ou do desejo sincero de saber alguma coisa sobre o 
assunto. 
Associativas de lazer – Nas quais pode existir um forte conteúdo de 
sociabilidade como contato com amigos, parentes, colegas ou, por 
outro lado, se resgatar os valores positivos da privacidade. 
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Turísticas de lazer – Movidas pelo interesse de ver novas 
paisagens, ritmo, estilos de vida, às vezes causando muita 
ansiedade no indivíduo [...]. 

 

Sendo esses variados elementos determinantes dentro das organizações de 

Terceiro Setor, o evento tem a função de proporcionar visibilidade, motivação, 

emoção, encantamento, fidelização, comprometimento, conhecimento, satisfação; 

provocar a participação, o dinamismo e o feedback; apresentar valores, entre outros. 

Podendo o mesmo contribuir com a imagem e a captação de recursos da 

organização (CANTON, 2002). 

 

3.3 Deficiências Físicas e Intelectuais  

 

A deficiência física traz consigo algumas complicações que afetam o 

desenvolvimento da mobilidade e coordenação podendo até mesmo paralisar 

algumas partes do corpo dependendo da gravidade.  No site revista escola, uma 

matéria publicada em Agosto de 2011 pelo jornalista Ricardo Ampudia, fala sobre as 

dificuldades enfrentadas pelas crianças nas escolas e o processo de adaptação.  

Segundo Decreto n° 5.296 de 2 de dezembro de 2004, deficiência física é:  

Alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo 
humano, acarretando o comprometimento da função física, 
apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, 
monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, 
triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência 
de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade 
congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que 
não produzam dificuldades para o desempenho de funções. 
(BRASIL, 2004). 
 

A razão destes tipos de dificuldade são problemas neurológicos e 

neuromusculares, má formação congênita ou por alguma circunstância, como 

hidrocefalia e paralisia cerebral.  Geralmente o aprendizado é desenvolvido com 

pouco mais de lentidão devido às dificuldades motoras, como escrita, leitura e senso 

de espaço, a não serem em casos que afetam a área cerebral estas atividades 

podem ser desenvolvidas com acompanhamento devido.  

De acordo com o Decreto Nº 3.298 de 20 de dezembro de 1999, as deficiências 

físicas predominantes são: paraplegia, perda total das funções motoras dos 

membros inferiores; tetraplegias, perda total da função motora dos quatro membros 

e hemiplegia, perda total das funções motoras de um hemisfério do corpo.  
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Em uma matéria divulgada no ano de 2012 no site G1, uma pesquisa realizado 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontou que 45,6 milhões 

de brasileiros possuem algum tipo de deficiência. A física ficou em segundo lugar 

com 7% dos brasileiros que possuem deficiência motora, sendo 734,4 mil que não 

tem possibilidade de deslocar-se como subir escada ou caminhar e 3,6 milhões 

necessitam de auxílio para exercer duas atividades devido à grande dificuldade para 

mover-se.  

Caracteriza-se como deficiência intelectual a limitação tanto no funcionamento 

mental quanto no comportamento de adaptação de habilidades sociais e práticas 

comuns do dia a dia. 

Segundo Decreto Nº 5.296 de dois de dezembro de 2004, deficiência 

intelectual é:  

Funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com 
manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas 
ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: comunicação, 
cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização dos recursos da 
comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e 
trabalho.  (BRASIL, 2004). 
 

Esses sintomas evidenciam-se em pelo menos duas áreas das 10 habilidades 

básicas do ser humano e antes dos 18 anos de idade, segundo American 

Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD) fundada em 

1876, voltada ao segmento de tratamento e qualidade de vida de pessoas com 

deficiência intelectual. 

 

3.3.1 Paralisia Cerebral  

 

Claude Kohler (1961) afirma que em meados do século XIX a sociedade ainda 

se recusava a aceitar pessoas que apresentavam características da deficiência 

intelectual (D. I.). As famílias que tinham como referência a “autoridade paterna” 

muitas vezes desamparavam essas crianças sobreviventes da mortalidade infantil, 

expunham e tratavam-nas como estorvos. 

Kohler (1961) relata também que nesta mesma época alguns médicos e 

professores começaram a pesquisar sobre o assunto para fundamentar os estudos 

que definiam e diagnosticavam a deficiência intelectual. Esses estudos apontaram 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.296-2004?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.296-2004?OpenDocument
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que a deficiência intelectual pode-se diferenciar em cada indivíduo, tanto em tipos 

como e graus. 

Segundo Olavo Nery (1983), no ano de 1862, em Londres, o médico William 

John Little estudou alguns casos em que crianças sofriam de problemas motores e 

rigidez do corpo ao nascer.  Tais problemas foram relacionados primeiramente à 

falta de oxigênio no cérebro durante a gestação. 

O estudo de Olavo Nery (1983) registrou em 1897, o médico neurologista e 

fundador da psicanálise, Sigmund Freud por meio da observação de outros casos 

como os vistos por Little, verificou que as crianças manifestavam outras alterações 

como retardo mental, convulsões e distúrbios visuais, além dos problemas motores. 

A partir disto, foi possível diagnosticar que a causa desses distúrbios não era 

somente devido à falta de oxigênio no cérebro, mas também por algum dano 

agressivo ao tecido cerebral, prejudicando o sistema nervoso e levando a lesões 

cerebrais, como meningites e encefalites, convulsões prolongadas e parada 

cardíaca. Foi Freud que diagnosticou como paralisia cerebral (PC). 

Conforme Teresa Pountnet, paralisia cerebral é: 

[...] termo geral que abrange um grupo de síndromes de deficiência 
motora não-progressivas, mas em constante mudança, decorrentes 
de lesões ou anomalias do cérebro ocorridas de um estágio precoce 
de seu desenvolvimento. (MUTCH et al., 1992 apud POUNTNET, 
2008, p.91). 

 

No site Minha Vida (2015), portal que trata sobre bem-estar e saúde no Brasil, 

descreve brevemente sobre alguns tipos de paralisia que são mais comuns devido a 

certos descuidos no período de gestação. A paralisia espástica caracterizada pela 

dificuldade nos movimentos, ocorre devido à lesões no córtex, podendo ocasionar a 

paralisia em apenas um lado do corpo, membros inferiores ou os quatro membros. 

Uma das principais causas citadas é o nascimento prematuro.  

Paralisia cerebral discinética tem como característica movimentos involuntários 

por todo o corpo e é consequência de lesões no sistema extrapiramidal, responsável 

pela coordenação motora.  

A paralisia cerebral atáxica caracteriza-se por insuficiência de equilíbrio e falta 

de percepção de profundidade e é resultado de um transtorno no cerebelo. 

A doença agrava-se nos países em desenvolvimento devido às más condições 

sócio econômicas e por não receber os devidos cuidados e acompanhamento 
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médico pré-natal. O Núcleo de Atendimento à Criança com Paralisia Cerebral 

(NACPC) declara que no Brasil, a cada mil nascimentos duas crianças podem 

desenvolver a doença, sendo decorrente de algum trauma ou descuido na 

recuperação de alguma doença ou até mesmo já ter nascido com ela. 

Segundo um artigo divulgado pelo Ministério da Saúde (2013) “O diagnóstico é 

definido em bases clínicas, caracterizadas por alterações do movimento e postura, 

sendo os exames complementares utilizados apenas para diagnóstico diferencial 

com encefalopatias progressivas”. (BRASIL, 2013). 

O artigo afirma também que essas alterações dos movimentos e posturas 

podem ser observadas a partir dos três meses de idade. Essas manifestações 

podem ser: ausência de movimentos irrequietos; pancadas/golpes repetitivos e de 

longa duração; movimentos circulares de braços; ausência de movimento das 

pernas; movimentos repetidos de abertura e fechamento da boca; incapacidade de 

manter a cabeça em linha média; postura corporal assimétrica; hiperextensão de 

tronco e pescoço;  punho cerrado; abertura e fechamento sincronizado dos dedos; 

hiperextensão e abdução dos dedos das mãos, entre outros sintomas.  

Existem várias organizações sem fins lucrativos no país para auxiliar 

deficientes e famílias nessas situações. A paralisia cerebral não tem cura, mas com 

os avanços da tecnologia e tratamentos adequados é possível tornar o paciente o 

mais independente possível e com uma vida saudável. 
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CLIENTE:  

CASA DA ESPERANÇA 
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4 CLIENTE: CASA DA ESPERANÇA 

 

4.1 História Institucional do Cliente 

 

Nos anos de 1930 a poliomielite estava atingindo grandes proporções no 

município de Santos. Diante desta situação e impressionado com doenças físicas 

causadas em crianças, o médico Samuel Augusto Leão de Moura juntamente com 

um grupo de rotarianos iniciou um projeto de assistência às vítimas dessas 

enfermidades. 

Diante dessas doenças, o Rotary Club de Santos criou uma “Subcomissão de 

assistência e amparo à criança pobre aleijada”, com isso, a subcomissão obteve 

uma parceria com a Sociedade de Beneficência Portuguesa, para disponibilização 

das instalações do Hospital Santo Antônio para os primeiros procedimentos médicos 

nessas crianças. Sob os cuidados do rotariano e médico ortopedista, Ernesto 

Magalhães Hafers, que também atendeu crianças com necessidades físicas. Esses 

serviços foram prestados durante 26 anos, mesmo depois da criação da Casa da 

Esperança. 

O número de crianças com deficiências físicas foi ficando cada vez maior, 

surgindo à necessidade de construção de um hospital específico para tratamentos 

desses males. Em maio de 1948, com a coordenação do engenheiro e rotariano 

Aníbal Clemente começava a construção da Casa da Esperança de Santos, em um 

terreno cedido pela Legião Brasileira de Assistência (LBA)2. Para o lançamento da 

pedra fundamental da Casa da Esperança, o Rotary Club de Santos promoveu um 

evento com a presença de autoridades municipais, das cidades da região e do 

Governo Estadual, além de médicos, presidentes de associações, representante da 

Diocese de Santos, rotarianos de Santos e do Estado. Depois do término da obra 

                                                           
2 A Legião Brasileira de Assistência (LBA) foi fundada no ano de 1942, pela primeira-dama Darcy 

Vargas, durante o primeiro mandato do presidente Getúlio Vargas. O intuito era amparar as famílias 
dos soldados da Segunda Guerra Mundial, depois continuou com serviços na área de assistência 
social. Sua sede ficava na cidade do Rio de Janeiro e sempre foi presidida pelas primeiras-damas do 
País. No ano de 1991, foram feitas denúncias de desvios de verbas, após as acusações, o presidente 
Fernando Henrique Cardoso assim que assumiu a presidência em 1995, decidiu extinguir a LBA. 
(MAXWELL, 2008). 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7a_Expedicion%C3%A1ria_Brasileira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
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que durou cinco anos, foram iniciados os serviços de fisioterapia, eletroterapia, 

hidroterapia, correções de gesso e centro cirúrgico.  

No dia 24 de julho de 1957, o Rotary de Santos reuniu seus membros em uma 

assembleia geral, que aprovaria a Casa da Esperança como instituição 

independente, estatuto próprio, conselho deliberativo, com membros vitalícios e 

rotarianos. O Hospital foi reconhecido de utilidade pública pela lei 2.615 no dia 13 de 

dezembro de 1962. Nesta época, a Casa contava com médicos que trabalhavam 

voluntariamente. Só depois de alguns anos é que os médicos começaram a ser 

contratados e remunerados.  

Samuel Augusto Leão de Moura, formado em Medicina, foi o primeiro 

presidente da instituição e ocupou diferentes cargos importantes na diretoria do 

Rotary Club de Santos e de outras regiões. Casado com Evangelina Moura de 

Oliveira, mais conhecida como Dona Vanjú, que muito o ajudou em sua trajetória, 

participou de diversos movimentos filantrópicos da Cidade. À frente da diretoria da 

Casa da Esperança, Leão de Moura esteve desde a fundação até seu falecer, em 

agosto de 1978. 

O médico rotariano Luiz Shiguetoshi Yanagi foi presidente da Casa da 

Esperança de Santos de 1978 a 1987. Durante sua gestão, mais especificamente 

em nove de novembro de 1982, o médico norte-americano Albert Sabin, um dos 

pesquisadores criadores da vacina contra a poliomielite, visitou a Casa e participou 

de um seminário que acontecia na Associação. 

Em 21 de março de 1980 Luiz Shiguetoshi Yanagi, com o auxílio de membros 

do Rotary Club de Cubatão e alguns membros pertencentes à diretoria da entidade, 

fundou a Casa da Esperança Dr. Leão de Moura, em Cubatão, o nome é uma 

homenagem ao responsável pela fundação da Casa da Esperança de Santos.  

Na presidência da Associação também esteve Álvaro de Freitas Guimarães, de 

1987 a 1991, Paulo José de Oliveira, de 1991 a 1995, Lamartine Lélio Busnardo, de 

1999 a 2013 e Roberto Luiz Barroso, 1995 a 1999 e de 2013 a 2015. 

Em outubro de 2011, a neta do fundador e voluntária da Casa, Maria 

Evangelina de Oliveira, juntamente com outro voluntário, Jorge Rocha Camargo 

Filho, tiveram a iniciativa de incluir a Casa da Esperança de Santos no Programa do 

Governo Estadual da Nota Fiscal Paulista. Desde a admissão do programa, a 
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Associação obteve quantias expressivas que colaboraram para despesas da Casa, 

descritas no briefing. 

No início de 2013, o médico Antônio Fernandes Ventura, junto com a diretoria 

do Med Center Unidade Cirúrgica de Santos, concluiu uma parceria com a 

Associação, oferecendo infraestrutura, trabalho de anestesistas e auxiliares para 

cirurgias ortopédicas para as crianças e adolescentes atendidos pela Casa da 

Esperança. 

Também em 2013, a Associação ampliou o atendimento de fisioterapia com a 

adoção de quatro métodos, Kinesio Tapping (Fita Terapêutica), Cross Tape 

(Adesivos Terapêuticos), Auriculoterapia (Acupuntura) e Pilates (aparelho e solo), 

além daqueles já prestados anteriormente. Esses métodos novos são para os 

adultos que utilizam o setor de fisioterapia para tratamentos. A Associação atende 

pacientes de planos de saúde e algumas empresas colaboradoras da Casa. 

Em 26 de fevereiro de 2014, a Casa recebeu a visita de José Joaquim, 

governador do Distrito 4420 do Rotary Internacional, no mesmo dia houve a 

entronização de um busto do fundador da Associação. O busto foi edificado no 

jardim da Casa. Além disso, neste dia, houve a inauguração do símbolo oficial do 

Rotary Club Internacional na fachada da Associação e da sala de Fisioterapia 

Respiratória e Sala de Atividade de Vida Diária.  

Como reconhecimento do seu trabalho a Casa da Esperança recebeu o prêmio 

Quality Social, concedido pela Sociedade Brasileira de Educação e Integração. Foi 

premiada, também, pela Fundação Kanitz em 1998 e 2001, com o prêmio Bem 

Eficiente, que anualmente homenageia 50 entidades mais bem administradas do 

Terceiro Setor no Brasil. Prêmio Comunidade em Ação de 2012, patrocinado pelo 

jornal A Tribuna e a empresa Ultracargo, a Instituição foi vencedora na Categoria 

Sustentabilidade - com o Programa Sabor da Esperança em parceria com a 

Universidade Católica de Santos. 

 

4.2 Briefing  

 

A Associação Casa da Esperança de Santos (Aces) é uma associação civil de 

direito privado, sem fins lucrativos, com a finalidade de prestar serviços na área de 

assistência social, reconhecida de utilidade pública municipal, estadual e federal.  
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Tem como objetivo dedicar-se ao desenvolvimento do estimulo da habilitação, 

reabilitação e inclusão social, familiar e escolar de crianças e adolescentes de 0 a 18 

anos com deficiências físicas e intelectuais.  

De acordo com o site institucional a Associação tem como missão: 

“Desenvolvimento das potencialidades física, intelectual e/ou sensorial dos seus 

reabilitados, para a inclusão comunitária e escolar, a partir do fortalecimento do 

vínculo familiar”. Este ano a diretoria criou uma visão “Manter o reconhecimento 

público pela excelência na habilitação/reabilitação de crianças e adolescentes com 

deficiências físicas e intelectuais”.  

A sede está localizada a Rua Imperatriz Leopoldina nº 15, no bairro Ponta da 

Praia, em Santos. Possui o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) 

58.218.207/0001-17. Com a Razão Social Associação Casa da Esperança, adota o 

nome fantasia Casa da Esperança.  

A Casa da Esperança de Santos tem 77 empregados e sete estagiários, 30 

médicos e terapeutas que formam o corpo clínico. Conta ainda com oito auxiliares 

na Oficina Ortopédica, 47 voluntários, 128 cuidadores e pais em cursos de geração 

de renda e 30 cuidadores participantes do Curso de Informática. 

Em 2014, de acordo o Balanço Social da organização, a Casa da Esperança 

atendeu crianças e adolescentes com 36 patologias diferentes. Entre elas, as mais 

comuns são: Encefalopatia (Paralisia Cerebral) com 166 casos, Síndrome de Down, 

com 29 casos e com 14 casos o Retardo do Desenvolvimento Neuropsicomotor 

(RDNPM). A Casa tem capacidade para acolher 300 crianças e adolescentes, mas 

atualmente o número de atendidos é de 285 pacientes, sendo 154 do sexo 

masculino e 131 do sexo feminino de diversas cidades da baixada santista. A 

maioria das crianças atendidas no último ano tem de 0 a 3 anos de idade e moram 

na cidade de Santos. 

As crianças chegam até a Casa através de indicações de hospitais e 

ambulatórios que recomendam a Associação, para que os pacientes tenham 

acompanhamento e tratamento, que muitas vezes hospitais municipais e/ou 

particulares não possuem este tipo de estrutura. Para isso, é preciso agendar por 

telefone uma avaliação com o setor de serviço social para que seja feito um 

levantamento sobre a criança, em seguida, a médica Maria Lúcia Leal dos Santos, 

diretora clínica, faz uma análise para definir se o quadro clínico da criança se 
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encaixa com o que a Casa pode oferecer. Caso o paciente não se enquadre nos 

métodos clínicos, este é encaminhado para outra Instituição que possa oferecer 

tratamento a doença diagnosticada.   

Todos os pacientes da Associação são identificados e recebem para acesso 

um crachá com foto e assinatura do responsável, ao passar por setores diferentes 

para tratamento o responsável deve apresentar o crachá para o médico ou 

terapeuta.  

Além disso, a Casa oferece procedimentos cirúrgicos, caso tenha necessidade. 

Esses procedimentos são feitos pelo médico Fábio Peluzo Abreu, em hospitais da 

cidade de Santos, que tenham capacidade de atender a demanda. Em 2014 foram 

realizadas 15 cirurgias.  

 

4.2.1 Estrutura Física e Hierárquica  

 

O terreno onde está localizada a Casa da Esperança tem 2.376 m² de área 

construída. Trata-se de uma casa com dois andares, possui na entrada um jardim, à 

direita está à portaria e à esquerda, estão instalados a Loja Ortopédica, a Loja 

Feirinha da Esperança e o busto do fundador inaugurado em 2014, conforme dito no 

histórico. No primeiro andar, fica a sala de recepção, à esquerda ficam as salas de 

tratamento, uma capela, a Oficina Ortopédica e sala com piscina para a fisioterapia 

de adultos. Nos fundos, está a Cafeteria Sabor de Esperança, o espaço para a 

Oficina de Panificação, refeitório para funcionários, refeitório para crianças e 

responsáveis e salão de eventos, há também um espaço com brinquedos para os 

pacientes com menos idades, porém atualmente está fechado para uma pequena 

obra interna.  
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Figura 7 – Jardim com o busto do Samuel Augusto Leão de Moura 

 

Fonte: Agência Four! Relações Públicas, 2015. 

 

No segundo andar fica localizada a administração, sala de reuniões da 

diretoria, Brinquedoteca, salas para o curso de informática e mais salas para 

tratamento dos pacientes. Para os pacientes se locomoverem entre os andares há 

um elevador e rampa de acesso na entrada. Como opção para os visitantes, 

funcionários e voluntários, possui também escadas. 

A Associação conta com 16 setores para tratamentos, são eles: Fisioterapia 

(solo e aquática), Fonoaudiologia, Pedagogia, Terapia Ocupacional, Psicologia, 

Serviço Social (Oficinas do Núcleo D. Vanjú), Nutrição (elabora cardápios 

balanceados para as famílias e pacientes), Neurologia, Pediatria, Ortopedia, 

Oftalmologia, Odontologia, Integração Sensorial (auxilia na reorganização do 

funcionamento do sistema sensório-motor), Grupo de Estimulação Precoce, além de 

mais dois setores implantados no ano de 2014 (Sala de Atividade da Vida Diária e 

Unidade de Fisioterapia Respiratória). O setor que mais prestou serviços em 2014 

foi o de Fisioterapia, com 16.956 procedimentos terapêuticos durante todo o ano.  

A cada dois anos são realizados em março a assembleia geral para eleger a 

diretoria da Casa. Neste ano de 2015, Roberto Luiz Barroso foi eleito pela segunda 

vez consecutiva presidente da Associação. A diretoria é formada também por vice-

Presidente, 1º secretário, 2º secretário, 1º tesoureiro, 2º tesoureiro, diretor jurídico, 

diretor patrimônio, diretor de Relações Públicas, um administrador e diretor sem 

pasta. Segundo o Estatuto Social da Casa, a diretoria nomeou um médico 

especializado na área de reabilitação, como cargo de confiança, para assessorar a 

diretoria em objetivos sociais da Associação.  
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No mesmo dia da eleição de diretoria, acontece também à posse do Conselho 

Deliberativo eleitos, formado por 45 conselheiros e 15 suplentes, após o ato os 

empossados escolhem o presidente, 1º secretário e o 2º secretário do Conselho. Há 

também um Conselho Fiscal, composto por três integrantes efetivos e três suplentes. 

Ainda de acordo com o estatuto, as atribuições do Conselho Deliberativo são 

fiscalizar a diretoria e assuntos relacionados à mesma, assim como tomar decisões 

objetivando contribuir para o funcionamento da Casa da Esperança, podendo ser 

convocações da assembleia geral, aprovações, sugestões etc. Enquanto o Conselho 

Fiscal é responsável pela fiscalização e toda a movimentação de documentos 

relacionados ao financeiro e a regularização da associação, podendo este convocar 

o conselho deliberativo, para juntos discutirem assuntos relevantes à imagem e 

estrutura. 

 

4.2.2 Comunicação 

 

O Diretor de Relações Públicas da Casa da Esperança, Paulo O. R. de Marigny 

possui formação em Direito, foi nomeado para o cargo este ano e está se 

familiarizando com a pasta. Com formação universitária em Comunicação, a Casa 

conta com uma jornalista, Cristina Cavalleiro, responsável principalmente pela 

assessoria de imprensa, mas que colabora em outras atividades da área. Cristina 

também faz a intermediação entre imprensa e a Casa, com a produção de press 

releases e agendamento de entrevistas.  

A Associação tem como slogan: “Nós Nunca Perdemos a Esperança”. Foi 

criado pelo atual vice-presidente da Casa, o médico Lamartine Lélio Busnardo, 

durante sua gestão como presidente, o ano não foi informado.  

Seu logotipo é composto pelo desenho de uma mão segurando uma pomba 

nas cores branco e verde. Foi criado aproximadamente há 40 anos pela agência 

Mensagem Publicitária, por intermédio do atual 2º tesoureiro, Hélio Cesário Cardoso, 

que na época era dono da agência. O desenho da pomba faz referência à liberdade 

e a cor verde foi escolhida por representar esperança. 
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Figura 8 – Logotipo 

 

Fonte: Acervo de imagens da Casa da Esperança, 2015. 

 

Em 2017 a Associação completará 60 anos e dentro das atividades para 

comemorar a data será apresentada a nova identidade visual da Organização. 

Segundo a jornalista Cristina, a cor verde-escuro do logotipo foi alterada para verde-

claro, e a letra tipo cochin bold de veículos impressos como envelopes e carta será 

modificada. O projeto foi apresentado pela agência Inova.BS, e há outras 

transformações a serem aprovadas pela diretoria.  

Atualmente a Aces possui site e blog, atualizados pela agência Inova.BS e 

cobra um valor referente a esse serviço. Possuem também conta no facebook e a 

jornalista é responsável pela atualização.  

A comunicação interna funciona principalmente por meio de reuniões semanais 

entre os membros da diretoria. Acontecem reuniões também entre os pais, 

responsáveis pelos pacientes e a assistência social.  

Para compreender as principais necessidades dos funcionários, voluntários, 

pais e responsáveis, a Associação adota um questionário de avaliação dos serviços 

de recepção, ambiente (limpeza, equipamentos, instalações), tratamento geral 

(gentileza e qualidade das terapias) e o grau de satisfação, além disso, há um 

espaço para críticas e sugestões, esses formulários depois de preenchidos vão para 

uma caixa de sugestão. Semanalmente os formulários são retirados da caixa e 

apresentados na reunião semanal da diretoria. Após discutir sobre o conteúdo 

apresentado, a equipe administrativa é responsável em responder e agradecer a 



56 
 

  
 

sugestão ou reclamação, sendo esse texto elaborado por um dos membros da 

diretoria. São protocolados aproximadamente 10 formulários por semana. 

Algumas queixas são feitas sobre a fisioterapia de adultos, os pacientes 

alegam à falta de atenção das profissionais e o tempo curto da terapia. Porém, 

muitos exaltam as técnicas, o carinho e cortesia e bons resultados no tratamento. A 

Casa contém três murais para avisos e comunicados, dois localizados no térreo e 

outro no andar superior, usados para informar sobre oficinas, eventos e realizações 

internas. 

Ao longo de cada ano são organizados eventos que na maioria das vezes 

acontecem no salão de eventos da Associação, como o Simpósio Multidisciplinar 

realizado em 2014, para a equipe médica da Casa. O espaço também pode ser 

locado por terceiros para a realização de eventos externos à Casa da Esperança, 

gerando outra opção de renda. No final de cada ano, há uma confraternização para 

os funcionários, coordenada pelo departamento de Serviço Social. Para as crianças 

e adolescentes são organizados eventos em datas comemorativas, como na 

Páscoa, Dia das Crianças e Natal. Também são reservados alguns dias no 

calendário da Casa para promover eventos dirigidos às mães e responsáveis dos 

pacientes. Além disso, são realizados eventos para a comunidade, como o bazar da 

pechincha e bazar das voluntárias, que funcionam como fonte de renda para a 

Instituição.  

Para informar às empresas parceiras, órgãos governamentais, associados e 

comunidade sobre as principais notícias, eventos e projetos efetivados na 

Associação é produzido o informativo trimestral, Casa da Esperança de Santos. Os 

textos são escritos pela jornalista da Casa, as fotografias são dos voluntários Tadeu 

Nascimento e Bernardete Sarmento, além de imagens dos arquivos da Associação e 

a Agência Ego Comunicação Estratégica faz a diagramação do veículo 

voluntariamente. A tiragem é de três mil exemplares, impressos pela Demar Gráfica, 

alguns são distribuídos por meio de motoboys contratados pela Casa, outros são 

enviados por correios e os demais são distribuídos em alguns pontos da Instituição.  

Outra forma de divulgação importante é o Balanço Social da organização, que 

anualmente é elaborado com informações e números referentes a cada setor da 

ACES. Cada departamento é responsável em controlar e repassar esses dados para 

o Administrador, que repassa à jornalista. No último balanço publicado (2014) 
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algumas fotos também são tiradas por ela e outras são feitas pela voluntária 

Bernardete Sarmento, a diagramação foi feita pela agência Ego e impresso pela 

Demar Gráfica, cobrando um valor de mercado com desconto (este valor total não 

foi informado). 

Em algumas ocasiões, são confeccionados panfletos que também são 

entregues da forma citada acima. Em 2014, foi feito um para informar sobre a nova 

lei nº 864/2014 que obriga todos os condomínios que possuem elevador a ter uma 

cadeira de rodas. Além de conscientizar sobre a referida lei, também foi informado 

preços de cadeiras que estavam à venda na Loja Ortopédica da Casa. Com isso, a 

Associação vendeu mais de 150 cadeiras de rodas para os condomínios.  

Além disso, como forma de retribuir as doações recebidas pelos associados e 

doadores, a Casa envia, por correio, um cartão de aniversário, criado pela agência 

Impacto, outra colaboradora da Instituição. 

Do lado de fora, e ao entrar na Casa, é possível observar muitas placas de 

sinalização indicando salas para terapias, lojas e oficinas. As placas seguem um 

padrão com as cores da organização e foram criadas pela agência Impacto. Além 

disso, existem banners com fotos da Casa, localizados no corredor da “Galeria dos 

Visitantes”. 

Com o objetivo de lembrar momentos históricos e homenagear personalidades 

importantes da Associação, em um dos corredores principais da Casa encontra-se a 

“Galeria dos Visitantes”. Nesse espaço são expostas fotos emolduradas de visitas 

especiais como a do médico Albert Sabin, do ex-jogador Pelé e um quadro do 

fundador da ACES. Expostas ainda placas de outras visitas e homenagens que a 

Casa já recebeu ao longo dos anos.  

Os padrinhos da Esperança também ganharam um espaço e para homenageá-

los a Casa colocou um quadro com placas na escada entre o térreo e o primeiro 

andar, com o nome de cada um, assim todos que visitam, trabalham ou fazem 

tratamento no local pode ter conhecimento sobre doadores fixos da Instituição. 

Atualmente este quadro está desatualizado, algumas pessoas que são citadas não 

ajudam mais, e os contribuintes mais recentes não têm seus nomes lá.  

A organização conta ainda com dois quadros com pinturas do fundador Dr. 

Leão de Moura e sua esposa, como forma de homenagem e para que todos 

conheçam os fundadores.  
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Quando necessário, são elaboradas cartilhas para serem distribuídas, cada 

uma de acordo com seu público. Um exemplo foi a cartilha feita com base no 

Estatuto, utilizada basicamente pela diretoria. Outra foi confeccionada sobre 

processos terapêuticos e entregue para médicos em hospitais e convênios que 

apoiam a Casa. Também foi elaborado um catálogo ortopédico, enviado para 

médicos ortopedistas, pelos Correio. As cartilhas foram estruturadas pela Agência 

Impacto e a intenção foi divulgar o serviço da Casa para os profissionais da saúde. A 

agência foi contratada e recebe pelo trabalho. 

Em 2014 por intermédio do ex-diretor de Relações Públicas da Casa, Ricardo 

Horliana, foi produzido um filme de apresentação das empresas parceiras e 

organizações que possam ser possíveis investidores. Foi produzido voluntariamente 

por um grupo de alunos da Universidade Santa Cecília, orientado pelo professor 

Aristides de Brito. O veículo audiovisual tem aproximadamente 10 minutos e exibe 

depoimentos de mães das crianças atendidas, voluntárias e funcionários.  

 

4.2.3 Públicos 

 

Os públicos com os quais a Associação mantém vínculos são: crianças e 

adolescentes em tratamento; pais ou responsáveis pelos pacientes; funcionários, 

entre eles a equipe do corpo clínico, receptivo, administrativo, limpezas e 

manutenção; rotarianos; Padrinhos da Esperança (doadores que contribuem com 

uma verba fixa entre 260 a 350 Reais); Associados (colaboradores que contribuem 

com uma verba fixa de 30 Reais); empresas parceiras que colaboram com a Casa 

com algum tipo de projeto; voluntários; órgãos governamentais, principalmente 

prefeituras; Imprensa e Comunidade. 
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4.2.4 Serviços e Projetos  

 

4.2.4.1 Fisioterapia de adultos 

 

Com objetivo de custear a reabilitação das crianças e adolescentes, a Casa da 

Esperança de Santos mantém um serviço de Fisioterapia em sua sede com 

pacientes de Planos de Saúde3, Sistema Único de Saúde (SUS) e particular.  

Além dos tratamentos tradicionais, o setor também abrange os métodos de 

Reeducação Postural Global (RPG) e Hidroterapia individualizada em piscina 

adaptada, Kinesio Tapping (Fita Terapêutica), Cross Tape (Adesivos Terapêuticos), 

Auriculoterapia (Acupuntura) e Pilates (aparelho e solo).  

Em 2014 foram prestados cerca de 46.975 atendimentos neste setor, 

arrecadando 104.081 Reais.  

 

4.2.4.2 Núcleo de Promoção de Mães D. Vanjú  

 

A Associação ainda colabora com as famílias das crianças e adolescentes 

atendidas. Ao iniciar o tratamento na Casa da Esperança, as famílias também são 

integradas à Casa, enquanto os filhos recebem os cuidados necessários, pais, 

familiares e cuidadores têm a oportunidade de se capacitar por meio dos cursos 

oferecidos. A instituição disponibiliza ainda comercialização e geração de renda para 

as famílias em espaços internos da Casa como a Feirinha da Esperança e a 

Cafeteria Sabor de Esperança. Assim como os pacientes, seus responsáveis 

recebem orientação nutricional e ganham cestas básicas no Natal, alimentos e 

fraldas durante o ano. Toda criança ou adolescente cadastrado na Casa da 

Esperança recebe como uniforme, uma camiseta doada pela instituição.  Além disso, 

são disponibilizadas diariamente refeições para as crianças, adolescentes e 

responsáveis.   

Pensando nessa integração entre os familiares e a Associação, foi criado o 

Núcleo de Promoção de Mães D. Vanjú, em homenagem à esposa do fundador, 

                                                           
3 Planos de saúde que têm parceria com a Casa da Esperança: Fundação São Francisco Xavier, 
Usiminas, Unimed de Santos Cooperativa de Trabalho Médico, Caixa de Assistência dos Servidores 
Públicos Municipais de Santos (Capep Santos), Petrobrás S/A, Irmandade Santa Casa de 
Misericórdia de Santos, Ana Costa Ltda., Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil 
(CASSI), Porto Seguro e Medservice (CASA DA ESPERANÇA, 2015). 
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Dona Evangelina Moura de Oliveira. O Núcleo é supervisionado por voluntárias, tem 

como responsável a psicóloga Marília Belloc e realiza atividades e aulas na própria 

sede da Associação, como oficina de artesanato, pintura, bordado, tapeçaria, tricô, 

crochê e culinária, com o objetivo de acolher as famílias e cuidadores dos pacientes, 

promovendo um momento de descontração e geração de renda. As aulas 

acontecem na sede da Associação. O grupo é responsável também pela monitoria 

dos cursos disponibilizados para as mães, auxilia na seleção das peças doadas e 

armazenadas, além de ajudar na brinquedoteca. Os interessados em se tornar um 

voluntário, devem conversar a coordenadora do Núcleo de Promoção de Mães D. 

Vanjú, que realizará uma entrevista, se houver vaga para o trabalho o interessado 

inicia o trabalho. 

Também integra o Núcleo a Cafeteria Sabor de Esperança, que tem como 

finalidade, auxiliar na geração de renda, por meio da fabricação de pães, salgados, 

doces e bolos, aceitam também encomendas. O programa é voltado para os pais e 

para os cuidadores dos pacientes.  

O Programa Sem Barreiras visa suprir a falta de aparelhos e equipamentos que 

auxiliam no processo de habilitação e reabilitação melhorando a mobilidade das 

crianças. Os aparelhos são doados por meio de indicação e prescrição médica para 

os pacientes da Instituição e também para casos da comunidade, sendo avaliados 

pelo Serviço Social e pela Diretoria.  

A Brinquedoteca é um espaço utilizado pelas crianças e adolescentes de 0 a 

15 anos que realizam tratamento dentro da Casa e também acolhe os irmãos dos 

pacientes. Enquanto as mães do Núcleo D. Vanjú participam de palestras e cursos, 

as crianças têm acesso a materiais lúdicos, de acordo com a faixa etária. O objetivo 

é estimular a convivência por meio de atividades de lazer dirigidas para o 

desenvolvimento das crianças.  As voluntárias auxiliam com atividades de recreação 

para as crianças, sob a supervisão da psicóloga responsável.    

Esse ano, a Brinquedoteca foi totalmente reformada, recebendo novos 

mobiliários, brinquedos e TV, o projeto foi realizado voluntariamente pelas arquitetas 

Ana Beatriz Ayrosa Celino Busnardo e Andreia Teixeira. A verba utilizada para 

compra de materiais da reforma foi cedida parte pelo Rotary Club de Santos e a 

outra parte proveniente da doação deixada pelo médico Ernesto Magalhães Hafers 

para a Associação. Como forma de agradecimento, o nome da brinquedoteca 
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também leva o nome do médico. A inauguração da brinquedoteca fez parte das 

comemorações do Dia das Mães este ano, que contou com uma missa, finalizando 

as homenagens com um café da manhã para todos os convidados. Os 

acontecimentos foram organizados por integrantes da diretoria, Núcleo de Promoção 

de Mães D. Vanjú e do Serviço Social da Casa. O café servido foi coordenado pela 

Chef Fabíola e preparado pelas suas alunas do Curso de Panificação.  

 

Figura 9 – Inauguração da brinquedoteca 

 

Fonte: Agência Four! Relações Públicas, 2015. 

 

Há no Núcleo um grupo de voluntárias, o grupo Fadas, que atua há 35 anos, 

coordenado por Zulmira Maria Simão Rollemberg. O grupo é composto por 10 

senhoras que confeccionam diversos tipos de artesanato em encontros semanais. 

As peças são comercializadas no Bazar das Voluntárias realizado sempre no mês 

de novembro. No ano de 2014 foram confeccionadas 500 peças entre toalhas de 

mesa, jogos para cozinha, jogos americanos e outras. Toda a renda é revertida para 

compra e manutenção de equipamentos para reabilitação.   

A sala de Informática é um espaço disponível para todos que frequentam a 

casa e desejam aprender o básico da informática. O espaço conta com dois 

estagiários nos períodos da manhã e tarde, oferecendo suporte técnico. Os 

estagiários são estudantes de curso técnico em informática.  
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4.2.4.3 Oficina Ortopédica e Loja Ortopédica 

 

A Oficina Ortopédica é constituída por um grupo de técnicos que confeccionam 

produtos ortopédicos manualmente e sob medida. Entre as peças estão cadeiras de 

rodas, andadores, muletas e coletes, além da confecção de próteses para 

amputados. Em 2014 a oficina confeccionou 2.798 peças que foram vendidas ou 

alugadas na Loja Ortopédica, podendo ser ajustadas na Oficina. Atualmente, a 

oficina atende comunidades da Baixada Santista, Litoral Norte e Sul, oferecendo 

também, equipamentos para Centro de Reabilitação Lucy Montoro-Santos e ao 

Ambulatório Médico de Especialidades (AME). 

A loja Ortopédica fica aberta nos horários de funcionamento da Casa, e 

comercializa os produtos fabricados pela Oficina. Mais de 300 pessoas são 

atendidas mensalmente, por meio de prescrições médicas. São aceitas 

encomendas.  

 

4.2.4.4 Eventos 

 

Algumas datas festivas já fazem parte do calendário da Instituição e são 

comemoradas todos os anos, como por exemplo, a entrega de ovos de chocolate na 

Páscoa, Festa junina, Dia das Mães. No Natal e Dia das Crianças são distribuídos 

brinquedos e doces, adquiridos com recursos da própria Casa, de acordo com a 

idade e deficiência da criança ou adolescente. No Dia das Crianças são oferecidas 

oficinas para pacientes e familiares, como por exemplo, a Oficina “Mãos na Massa” – 

Aprendendo a Fazer Pão, quando todos têm oportunidade de fabricar pão caseiro e 

integral, podendo levar para casa ao final. 

Há também a homenagem no Dia da Mulher, este ano a Casa da Esperança 

proporcionou às mães e cuidadoras o Dia da Beleza, com dicas para melhorar a 

autoestima ministrada pela diretora executiva de Vendas da Mary Kay, Lucia 

Andrade Silva. No ano de 2014, a empresa responsável pela oficina foi O Boticário. 

Como forma de expandir as doações, a Instituição promove bazares durante o ano, 

são eles o Bazar da Pechincha, onde são vendidas peças masculinas, femininas e 

infantis, brinquedos, utensílios e eletrônicos e os preços variam entre dois a cem 

Reais. O Breshopping da Casa da Esperança onde é possível adquirir roupas, 
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calçados entre outros itens novos e seminovos, realizado em 2015 no mês de abril e 

maio. No final do ano, a Instituição promove o Bazar de Natal da Casa, com 

artesanatos produzidos pelas participantes dos cursos de artesanato e panificação 

do Núcleo de Promoção de Mães D. Vanjú. 

Neste ano, a Casa participou da 28ª Feira da Solidariedade, Arte e Cidadania 

promovida pelo Fundo Social de Solidariedade de Santos que ocorreu no Mendes 

Convention Center. Estavam à venda peças artesanais, roupas, objetos em madeira 

e alimentos feitos através do curso de geração de renda do Núcleo D. Vanjú. A 

renda foi dividida, parte para as mães e cuidadores e parte foi destinada à compra 

de materiais para o curso. A Instituição já participou de outras edições da Feira de 

Solidariedade, Arte e Cidadania, mas segundo informações da administração da 

ACES, a diretoria não pretende fazer parte das próximas feiras, pois o faturamento 

não foi satisfatório. O valor não foi informado, mas a arrecadação não é o suficiente 

para pagar despesas feitas com alimentação e transporte do material para a feira. 

Para promover lazer e integração entre os reabilitados e a sociedade, a 

Instituição promove diferentes passeios durante o ano, passeios em fazendas, 

zoológico de São Paulo, Tênis Clube de Santos e também participam da campanha 

McDia Feliz4 todos os anos. No mês de agosto deste ano ocorreu uma visita ao 

museu Pelé, uma parte das crianças que fazem tratamento na Casa foram 

convidadas pelo gerente do Museu, Eduardo Ferrari.  

Em julho durante o aniversário da Casa, cada ano é realizada uma série de 

acontecimentos no dia 24 para comemorar a data. Este ano, no dia 22 de julho, 

membros do Rotary Club realizaram a reunião semanal na sede da Casa da 

Esperança, seguido de um almoço. No decorrer do almoço, foi entregue Diploma de 

Associado Honorário, para o atual vice-presidente da Casa, Lamartine Lélio 

Busnardo, em homenagem aos serviços prestados como presidente da Associação 

no período de 1999 a 2013.  O jornalista Luiz Carlos Ferraz também recebeu uma 

homenagem pela divulgação dos serviços da Casa por meio de seu Jornal 

Perspectiva, e pela doação de 50% das vendas de seus quatro livros, sobre viagem 

feita a Santiago de Compostela. O jornalista recebeu diploma de Associado 

Benfeitor. 

                                                           
4 A campanha promovida pelo Instituto Ronald McDonald tem o objetivo de reverter toda a venda 

arrecadada nos lanches para instituições de apoio e combate ao câncer infanto-juvenil (INSTITUTO 
RONALD MCDONALDS, 2015). 
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Durante a fala do Presidente da Casa da Esperança, senhor Roberto Barroso, 

anunciou a projeto de ampliação do espaço da Associação, porém o período para as 

reformas não foi divulgado. O projeto foi elaborado pelo engenheiro Ricardo Soares 

Gomes de Oliveira Filho e pela arquiteta Daniela Silveira. 

 

Figura 10 – Aniversário Casa da Esperança – Reunião Rotary Club 

 

Fonte: Acervo de imagens da Casa da Esperança, 2015. 

 

No dia 24, a Casa forneceu um café da manhã no salão de eventos para os 

funcionários e voluntários, tudo feito pela própria Associação por meio das alunas do 

curso de panificação. O presidente, Roberto Barroso fez uso da palavra, agradeceu 

os funcionários. A funcionária Iria Belchior declamou um poema, de sua autoria em 

nome de todos os funcionários. Em seguida foi cantado parabéns, a diretoria da 

Casa juntamente com a funcionária Iria apagaram as velas de 58 anos.   
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Figura 11 – Aniversário Casa da Esperança – Café para funcionários 

 

           Fonte: Acervo de imagens da Casa da Esperança, 2015. 

 

4.2.4.5 Recém-Nato de Risco 

 

Em 2015 a Casa da Esperança de Santos iniciou um novo projeto formado pela 

equipe de Serviço Social e Fisioterapia, que atende o recém-nato de risco. Este 

projeto visa promover a recuperação e amenizar possíveis limitações de recém-

nascidos prematuros de risco, podendo prevenir sequelas, além de melhorar a 

qualidade de vida da criança e da família. A Associação pretende oferecer 

atendimento até a criança completar 18 meses, caso não haja alterações no 

desenvolvimento motor ou intelectual. 

Entre os critérios para ser incluído no projeto estão relatório do pediatra ou da 

internação do bebê prematuro, histórico das complicações neurológicas do paciente, 

avaliação cardiorrespiratória, pesagem igual ou inferior de 2.000 gramas e gestação 

abaixo de 30 semanas e hemorragias detectadas em ultrassom realizada. 

Assim como outras crianças que ingressam na Casa, esses bebês prematuros 

e famílias passam por avaliação no Serviço Social. 

Caso a criança desenvolva doenças como Paralisia Cerebral, esta também 

será atendida por outros setores para o tratamento multidisciplinar.  
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4.2.4.6 Contribuintes com rendas fixas 

 

O projeto Padrinhos Esperança existe aproximadamente 40 anos e são 

considerados Padrinhos todos aqueles que contribuem mensalmente (valor mínimo 

de 260 Reais, podendo chegar a 300 e 350) para tratamento de uma criança. 

Inicialmente a Casa contava com 100 padrinhos, hoje este número diminuiu para 27. 

De acordo com informações da administração da Casa, essa diminuição é devido ao 

comprometimento necessário que um padrinho precisa ter, e muitos não querem 

contribuir com um valor monetário fixo. Os doadores também têm direito a participar 

de conselhos, discussões, votações e atos solenes que ocorrem na Organização. 

Os 267 associados contribuem com uma renda menor, no valor de 30 reais. O 

número de associados não progride, mas diferente dos Padrinhos não tem 

diminuição constante.   

 

4.2.4.7 Teledoações 

 

O serviço de teledoação tem o objetivo de arrecadar doações da comunidade 

para auxiliar no tratamento das crianças e adolescentes atendidos. Os doadores são 

cadastrados e o contato é periódico. O serviço conta com oito teleoperadoras, que 

passam por um processo de seleção, em que são avaliados habilidade verbal, 

argumentação sadia e postura emocional para obter reciprocidade para as doações. 

Depois de contratadas, passam por um treinamento e recebem um roteiro para cada 

tipo de campanha. 

Nas cabines em que as operadoras trabalham, contêm um espelho, para que a 

funcionária sinta pelo reflexo o estado emocional para pedir as doações.  

As funcionárias telefonam para as pessoas cadastradas e essas entregam sua 

contribuição para os motoboys que levam os recibos até a residência dos doadores, 

ou contribuem pessoalmente na Associação. O valor doado pode ser proporcional, 

mensal ou anual. 

Até o final de 2014 foram cadastrados 10.258 contribuintes e arrecadados 

aproximadamente 724 mil Reais.  

No final do primeiro semestre deste ano, foi realizado um levantamento pela 

administração da Casa para saber a evolução deste serviço. Os dados levantados 
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demonstraram que o valor foi o mesmo que os seis primeiros meses do ano de 

2014, apesar das contribuições não decaírem, não houve melhorias.  

 

4.2.4.8 Programa Nota Fiscal Paulista 

 

Como já citado no histórico, dois voluntários da Casa foram responsáveis por 

um dos recursos mais lucrativos atualmente.  

Segundo o Balanço Social de 2014, há 252 empresas parceiras que aderiram o 

Programa Nota Fiscal Paulista, que juntas rederam 463.920 Reais.  

As pessoas que não colocam seu Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) na nota 

fiscal ao realizar uma compra tem a opção de depositar o recibo em uma urna que a 

Casa envia aos estabelecimentos comerciais, depois a Associação recolhe as urnas. 

Desde 2011 os valores lucrados com este Programa foram: 

 

Tabela 1 – Lucros do Programa Nota Fiscal Paulista 

Ano Valor arrecadado 

2011 R$ 12.527,95 

 

2012 R$ 69.003,38 

 

2013 R$192.389,26 

 

2014 R$ 294.815,09 

 

2015 (1º 
parcela) 

R$ 188.000,00 

 
Fonte: Administração Casa da Esperança, 2015.  
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4.2.5 Faturamento  

 

Para financiar os tratamentos, manutenção dos aparelhos, equipamentos, 

materiais para as oficinas e pagamento dos salários, a Associação depende de 

diversos setores internos e externos, que colaboram de maneiras diferentes. Os 

setores que geram recursos para a Casa são: Setores operacionais da organização; 

Governamental; Comunidade e diversos.  

Em 2014 a Associação arrecadou 90.653 Reais, do Núcleo de Mães e Sabor 

de Esperança (projetos da associação) e de receitas financeiras.  

Os setores operacionais - Oficina Ortopédica, Loja Ortopédica e Fisioterapia - 

geraram 313.764 Reais em 2014. 

Os órgãos governamentais por meio de convênios colaboram com o 

faturamento da Casa são: Prefeituras de Santos, de São Vicente, de Praia Grande, 

Secretaria Estadual de Saúde e SUS – Reabilitação, que juntos somam 754.093 

Reais. Além disso, as Prefeituras de todas as cidades da Baixada Santista e região 

oferecem o transporte de pacientes e responsáveis até a Casa.  

Atualmente, o setor que mais consegue recursos é o comunitário, que reúne: 

Associados Contribuintes, Associados Padrinhos da Esperança, promoções 

beneficentes, teledoações, donativos e Nota Fiscal Paulista, juntos rederam 

1.840.828 Reais no último ano.  

Segundo o último Balanço Social divulgado em 2014, todos os setores 

contabilizaram a renda de 2.999.340 reais.   

A reabilitação de cada criança custou em média 700 Reais mensais. Entre os 

gastos estão, reabilitação pessoal, reabilitação material, manutenção e limpeza, 

refeitório e alimentação, conservação de máquinas, instalações equipamentos e 

despesas gerais. 

Ainda segundo o Balanço de 2014, o gasto mensal com a folha de pagamento 

chegou a 200.980 Reais.  
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ESTUDO DOS CENÁRIOS DO 

SEGMENTO DE MERCADO 
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5 ESTUDO DOS CENÁRIOS DO SEGMENTO DE MERCADO 

 

5.1 Análise SWOT 

 

Para realizar o Estudo do Cenário da Casa da Esperança, a Agência Four! 

Relações Públicas utilizou a metodologia Análise SWOT. Esta estratégia de 

diagnóstico divide-se em Fatores Internos, subdivididos em Forças (Strengths) e 

Fraquezas (Weaknesses) da Organização, e em Fatores Externos que serão 

subdivididos em Oportunidades (Opportunities) e as Ameaças (Threats). 

Para a apresentação deste diagnóstico, as questões levantadas foram 

demonstradas pelo quadro a seguir: 
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Quadro 3 – Análise SWOT 

Strengths – Forças 
 

- Sede própria 

- Localização privilegiada. 

- Imóvel com espaços amplos e adaptados de 
acordo com as necessidades dos beneficiários e 
exigências legais. 
 
- Estrutura física e tecnológica comparada às 
outras organizações do mesmo segmento. 
 
- Grande número de doadores (teledoações) 
comparado à outras organizações. 
 
- Apoio das prefeituras da região.   
 
- Aumento no número de vendas na Loja 
Ortopédica. 
 
- Projetos para inclusão das famílias dos 
pacientes. 
 
- Atendimento ininterrupto desde 1957. 
 

Weaknesses – Fraquezas 
 
 - Queda no número de “Padrinhos Esperança”. 
 
- Desvalorização da área de comunicação, por 
parte da diretoria. 
 
- Profissional não habilitado para fazer a 
intermediação entre as agências de 
comunicação e diretoria.  
 
- Falta de equipamentos para área de 
Comunicação.  
 
- Não há departamento de comunicação 
 
- O Diretor de Relações Públicas não atua na 
área e não possui formação acadêmica.  
 
- Missão e visão descritas, porém valores não 
estão estipulados.  
 
- Falta de acervo. 
 
- Divulgação inexpressiva sobre atividades 
desenvolvidas. 
 
- Contém apenas um canal de comunicação 
para os funcionários. 

Opportunities – Oportunidades 
 

- Aumento de adesão por Nota Fiscal-Paulista. 
 
- Leis que garantem acessibilidade e inclusão, 
proporcionando aumento de vendas na Loja 
Ortopédica. 
 
- Lei que obriga condomínios que possuem 
elevador a ter uma cadeira de rodas, 
aumentando as vendas da Loja Ortopédica. 
 
- Convênio com outras prefeituras da Baixada 
Santista e região.  
 
- Aumento de empresas e pessoas para prestar 
serviços voluntários. 
 

Threats – Ameaças 
 
- Organizações do mesmo segmento, buscando 
os mesmos recursos na região da Baixada 
Santista. 
 
- Queda na economia nacional, o que dificulta a 
conquista de novos contribuintes e manutenção 
de doadores fixos. 
 
- Cortes nos convênios com órgãos públicos e 
planos de saúde. 
 
 
- Encerramento de parceria com agências e 
empresas. 

Fonte: Agência Four! Relações Públicas, 2015.  
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Conforme apresentado no quadro acima, a Four! analisou os pontos Fortes e 

Fracos, Internos e Externos da Organização, com o intuito de  avaliar de forma 

organizada a Instituição em estudo. Todas as informações foram obtidas a partir de 

documentos, sites, redes sociais e entrevistas. 

No elemento Forças, a Agência concluiu que o atendimento contínuo desde o 

ano 1957, demonstra a estabilidade que a Casa sempre possuiu, uma vez que 

passou por diferentes épocas, mantendo o atendimento e evolução nos serviços 

prestados. Sua localidade também está englobada no item Forças, pois a sede está 

situada em bairro nobre e no mesmo endereço desde a inauguração.  

Os projetos atuais da Casa colaboram para o fortalecimento da relação com o 

público já existente, estimulando a continuidade das teledoações e a participação de 

eventos realizados pela Casa como os bazares, sendo um grande número de 

doadores em comparação a outras organizações da região. 

Os projetos também auxiliam com as despesas dos pacientes e manutenção 

dos equipamentos, oferecendo conforto e instalações melhores para recuperação 

dos atendidos. Além disso, os projetos com as famílias/responsáveis das 

crianças/adolescentes concedem capacitação e subsídios para renda familiar. 

Outra fonte de renda da Instituição é a Loja Ortopédica, divulgada por meio de 

panfletos distribuídos para os associados e contribuintes no geral, proporcionando o 

aumento das vendas dos produtos fabricados pela loja.  

Para finalizar o elemento Força, foi abordado no quadro o apoio que a Casa 

conseguiu das prefeituras da região, responsáveis por fornecer, diariamente, o 

transporte para os pacientes e acompanhantes.  

Continuando com os fatores internos, no item Fraqueza, observa-se a queda 

dos Padrinhos Esperança. Como esses contribuintes doam valores maiores, é 

necessário que a Casa tenha mais doadores neste projeto, para que possa receber 

mais pacientes, ampliar o número de equipamentos e fazer a manutenção dos 

mesmos. Além disso, a Organização possui missão e visão descritos, no site da 

Casa, para que todos possam ter conhecimento. Porém, não há valores descritos.  

A maior fraqueza encontrada foi a desvalorização da área de Comunicação 

por parte da diretoria. Apesar de desenvolver veículos visuais de comunicação e 

contratar serviços de três agências de comunicação, nota-se a falta de 

equipamentos para que a jornalista realize suas atividades, como câmeras 
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fotográficas de alta resolução. Muitas vezes, também por contar apenas com uma 

funcionária na área, o serviço se acumula e resulta em trabalhos incompletos ou mal 

produzidos. 

A Casa não possui um profissional habilitado para fazer a intermediação entre 

as agências e as necessidades e expectativas da Instituição. Com isso, a diretoria 

toma decisões sem o conhecimento técnico e específico da produção solicitada. 

Assim, as peças visuais de comunicação, por exemplo, podem ser autorizadas com 

falhas.  

A Organização não possui departamento de Comunicação apesar de contar 

com um diretor de relações públicas. Adicionalmente, não foi observada a 

participação deste profissional nos assuntos ligados à Comunicação e, além disso, o 

referido diretor não tem formação na área. Para uma Instituição que está 

diariamente ligada a diversos públicos e presta serviços importantes à população, a 

estrutura de Comunicação precisa ser mais organizada e profissionalizada. Foi 

possível notar, também, a falta de divulgação das atividades da Associação para o 

público que não contribui com a Casa. Além disso, os funcionários tomam ciência 

das atividades e eventos da Associação apenas por reuniões. Enquanto outros 

públicos recebem as notícias por diversos veículos como Balanço Social, 

informativos e convites, os funcionários não contém desses canais.  

Sobre os fatores externos, foram avaliadas as Oportunidades e Ameaças da 

Casa. Citadas nas oportunidades, identificamos que há leis que podem contribuir 

para o aumento de vendas nas Lojas Ortopédicas, a exemplo da Lei da 

Acessibilidade nº 10.098, de dezembro de 2000; e a Lei Municipal nº 864, que foi 

publicada em dezembro de 2014, obrigando todos os condomínios que possuem 

elevadores a terem uma cadeira de rodas à disposição de moradores e visitantes. 

Ambas oferecem chances para que a Casa, por meio da Oficina e da Loja 

Ortopédica, possa produzir mais cadeiras de rodas e produtos de acessibilidade 

para vendas, aumentando a renda da Instituição.   

Também foi detectado como oportunidade as lojas comerciais que podem 

futuramente aderir ao programa Nota Fiscal Paulista. Quanto maior for o número de 

estabelecimentos, maior a possibilidade de trazer renda para Casa. Além disso, o 

nome da Instituição fica exposto nas lojas, colaborando com a divulgação de seus 

serviços.  
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Atualmente, as prefeituras da região oferecem verba reduzida em 

comparação aos gastos mensais com os pacientes. Mesmo com essa dificuldade, a 

Casa possui em suas oportunidades a chance de obter outros convênios que 

forneçam maior apoio por parte do poder público.  

Finalizando as oportunidades, também há chances da Organização obter apoio 

da comunidade, não só por meio de projetos e eventos como mencionado acima, 

mas também com voluntários e pessoas que possam futuramente se tornar 

Padrinhos Esperança. Outro público que pode cooperar são as empresas de 

diferentes segmentos. Atualmente, essas corporações estão preocupadas em 

divulgar seu compromisso com instituições de Terceiro Setor, reproduzindo assim, 

sua imagem de responsabilidade social. 

No que tange às ameaças, a crise atual do País é a principal causa para que 

empresas e pessoas deixem de colaborar ou diminuam a quantia de doação para a 

Casa. Com dificuldades financeiras, os doadores podem cortar gastos e, com isso, o 

número de doações deve diminuir.  

Atualmente, na cidade de Santos, há mais três Organizações que cuidam de 

pacientes com paralisia cerebral. Como essas instituições são do mesmo segmento, 

é comum que todas busquem os mesmos públicos para colaborações, doações e 

parcerias importantes para realização de projetos. Se a Casa não contar com uma 

pessoa preparada para obter recursos e parcerias, além disso, não tiver 

reconhecimento do seu trabalho, outras organizações irão conquistar esses recursos 

que poderiam ser destinados aos seus pacientes.  

Há, também, o risco das prefeituras encerrarem os convênios já existentes, 

como o transporte dos atendidos. Se as prefeituras ou apenas uma delas cortasse o 

fornecimento dos veículos, muitas crianças deixariam seus tratamentos, pois parte 

das famílias não tem condições financeiras e a Casa não possui frota própria. 

Atualmente, a Casa da Esperança oferece fisioterapia para adultos, por meio 

de convênios com diversas empresas particulares e pelo SUS, o que ajuda a custear 

serviços para outros pacientes, como crianças e adolescentes com deficiências 

intelectuais e físicas. Se houver corte desses convênios, novamente a Casa seria 

prejudicada. Além de perder profissionais que trabalham nesse setor, a Instituição 

perderia cerca de 100 mil reais, valor aproximado que é arrecadado com este 

serviço, conforme citado no capítulo 4.2.4.1.  
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Completando as ameaças, caso houvesse encerramento das parcerias com as 

agências de comunicação a Casa também passaria por sérias dificuldades, não 

seria viável realizar todas as atividades e produção de peças somente com a 

jornalista contratada. 
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5.2 Análise de concorrência 

 

Quadro 4 – Quadro comparativo - Análise de concorrência 

Instituição 
Ano de 

fundação 
Unidades Beneficiários Associados  Voluntários 

Cursos de 
Capacitação 

Site e redes sociais Fontes de Renda 
Peças de 

Comunicação 

Casa da 
Esperança 

1957 1 285 pacientes 

267 
associados 

e 27 
Padrinhos 
Esperança 

47 voluntários 

Cursos de 
capacitação e 

renda para 
familiares dos 

pacientes 

Contém site, blog e Facebook. 
O site é atualizado com fotos e 
textos sobre passeios, eventos, 

acontecimentos, doações, 
informações de como contribuir, 
serviços prestados, galeria de 

presidente, localização, 
divulgação do Balanço Social e 
estatuto. O layout é atraente. O 
Facebook contém textos e fotos 

sobre os principais eventos e 
acontecimentos, com postagens 

de no mínimo duas vezes por 
semana, dependendo dos 

acontecimentos. O blog anuncia 
as principais notícias, 

aproximadamente duas vezes 
por semana. O site e o blog são 
atualizados por uma agência de 
comunicação, o Facebook, pela 
jornalista contratada pela Casa. 

Bazares, eventos, 
tele-doações, 

Padrinhos 
Esperança, 

associados, venda e 
locação de próteses, 
locação do salão de 
festa e encomenda 
de bolos e doces da 
cafeteria, nota fiscal 
paulista e ajuda das 

prefeituras da 
Baixada Santista. 

Possui caixa de 
sugestões, 

informativos, Balanço 
Social, panfletos, 

cartão de 
aniversário, cartilhas, 

entre outras peças 
de comunicação. 

Lucy 
Montoro 

2014 1 
1.300 

atendidos 

Não possui 
por ter 

vínculo com 
o governo e 

gestão 
privada 

(parceria 
público 
privada) 

Não possui, 
por ter vínculo 
com o governo 

e gestão 
privada 

(parceria 
público 
privada) 

Não possui 

Possui site, twitter e Facebook, 

porém é uma conta para todas 

as unidades do Estado de São 

Paulo. O site é atualizado com 

notícias, fotos, localização, 

informações de como doar, 

além de enquetes sobre 

deficiência. Possui layout 

atraente, desenvolvido por 

Bweb Brasil. O Facebook e o 

Twitter são atualizados entre 

uma e duas vezes por semana. 

Não possui profissional formado 

na área de Comunicação.  

Verba do Governo 
Não possui peças de 

comunicação. 
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APPC 
 

1991 2 
75 pacientes 
mensalmente 

1300 
associados 

2 voluntários 
permanentes 

e 
4 esporádicos 

Atualmente 
não são 

oferecidos 

Possui site, Facebook, Twitter e 
blog. O site está desatualizado, 
pois o trabalho era feito por uma 
voluntária que perdeu o contato 

com a Instituição. As 
informações estão 

embaralhadas e o site é poluído 
visualmente. O blog, além de ter 
layout poluído, não é atualizado 

há mais de três anos. O 
Facebook e Twitter são 

atualizados no mínimo duas 
vezes por semana, dependendo 

das realizações. As redes 
sociais são atualizadas por uma 
funcionária do setor financeiro, 
setor de eventos e o setor de 
oficina de arte terapia. Não 

possui profissional formado na 
área de Comunicação. 

Jantares, almoços e 
bazares. 

Peças produzidas 
em ocasiões 

especiais, para 
campanhas 

específicas, como 
por exemplo, para o 

Natal. 

Mensageiros 
da Luz 

1969 1 30 acolhidos 
40 

associados 
15 voluntários 

Atualmente 
não são 

oferecidos 

Possui site, com layout 
moderno e limpo. Contêm 

informações essenciais sobre a 
Instituição, doações, estrutura, 
porém não têm notícias sobre 
as realizações semanais da 
Organização. Não possui 

profissional formado na área de 
Comunicação. 

Loja de Páscoa, 
telemarketing, 
jantares, feiras, 

bazares, 
quermesses, nota 

fiscal paulista, festa 
de inverno, Rotary 

Club, Ilumina Santos 
e Mesa Brasil – 
SESC Santos. 

Possui panfleto, 
folders e banner que 

é utilizado em 
eventos. Há também 

o Balanço Social. 

Fonte: Agência Four! Relações Públicas, 2015. 
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A análise de concorrência foi desenvolvida pela Agência Four! Relações 

Públicas com intuito de identificar quais os pontos em que o cliente se destaca e em 

quais está pecando. Todas as informações apresentadas no quadro acima foram 

passadas pelas Organizações em estudo. Foram escolhidas três instituições de 

Santos do mesmo segmento de atuação da Casa da Esperança, o Instituto de 

Medicina Física e Reabilitação Rede Lucy Montoro, localizado na Avenida Alexandre 

Martins, s/nº, no bairro da Aparecida; o Lar Espírita Mensageiros da Luz, localizado 

na Rua Dr. Cunha Moreira, nº 47, no bairro Encruzilhada; e a Associação de 

Portadores de Paralisia Cerebral (APPC), localizada na Avenida Senador Pinheiro 

Machado, nº 945, no bairro José Menino e outra unidade na Avenida Afonso Pena, 

nº 447, no Estuário. Todas as instituições são voltadas para o tratamento de 

pessoas com deficiência intelectual e motora, principalmente paralisia cerebral. 

De acordo com as informações coletadas por e-mail e visitas nas sedes das 

referidas instituições, nota-se que a Casa da Esperança sai na frente na maioria das 

questões apontadas, como peças de comunicação desenvolvidas e distribuídas, 

atualização das redes sociais e site e, principalmente, em ter parceria com agências 

de comunicação, além de um profissional desta área atuando diretamente na 

instituição. Em relação ao número de associados, a Casa da Esperança fica atrás 

apenas da APPC. Outro ponto observado corresponde a quantidade de unidades 

que a APPC possui. Embora a Instituição tenha uma unidade a mais do que a Casa 

da Esperança, a APPC não atinge o número de pacientes atendidos pela Casa da 

Esperança, que também é a única que oferece cursos de capacitação aos familiares. 

No quesito fontes de renda é possível observar que a Organização que mais 

se aproxima da Casa da Esperança é o Mensageiros da Luz. 
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PESQUISAS 



80 
 

  
 

6 Pesquisas 

 

6.1 Pesquisa qualitativa em profundidade com representante da Casa 

 

Como relatado no capítulo 4.2, denominado briefing, no decorrer dos últimos 

anos, em um período não informado pela Casa por falta de registros, o número de 

Padrinhos da Esperança diminuiu, reduzindo assim os recursos financeiros para 

atendimento aos pacientes.  

Para identificar qual o motivo da diminuição dos Padrinhos da Casa, a Agência 

Four! realizou uma pesquisa em profundidade com o 2º Tesoureiro da Casa da 

Esperança de Santos, Hélio Cesário Cardoso, para compreender e coletar mais 

detalhes e, futuramente, propor ações para que o problema seja revertido, 

beneficiando a instituição e agregando o maior número de contribuintes possível. A 

pesquisa se constituiu em uma entrevista, com duração de 1 hora, na sede da 

Instituição.  

De acordo com o atual 2º tesoureiro, a redução do número dos Padrinhos 

Esperança deve-se ao comprometimento necessário e grande parte dos 

contribuintes não quer ter a obrigatoriedade. Essa informação foi fornecida pelo 

entrevistado que conversou, informalmente, com ex-padrinhos e atuais. Ainda 

segundo Sr. Hélio, a população gosta e quer ajudar, mas, devido à dificuldade de 

compromisso contínuo, os doadores preferem cooperar pelo teledoações, pois não é 

determinado um valor específico.  

Há quinze anos atrás, em um período não informado pela Casa, a Instituição se 

empenhou na busca por novos Padrinhos Esperança. Para isso, contratou um 

funcionário para visitar empresas e apresentar o trabalho da Instituição, com o 

objetivo de sensibilizar e associar empresários, mas não obteve resultado. 

O valor para ser Padrinho da Esperança aumentou de 180 reais para 260 reais, 

o que resultou em uma queda no número de doadores. 

O boleto atual, além de informar os três valores possíveis para os Padrinhos 

(260, 300 ou 350 reais), contém um espaço para ser preenchido com um valor maior 

caso seja de interesse do colaborador. No entanto, segundo o Sr. Hélio, isso 

raramente acontece.  
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Atualmente, a diretoria estuda uma maneira para conquistar novos Padrinhos. 

A ideia examinada é que uma pessoa influente da sociedade possa ser voluntária da 

Casa, realizando, também, visitas em empresas para apresentar o material 

informativo e, principalmente, dados sobre doações recebidas do setor 

governamental, pois atualmente toda a verba recebida deste segmento não é 

satisfatória. Caso a empresa ou pessoa aceite ser um Padrinho, automaticamente 

estaria vinculada à uma criança e doaria o valor necessário para reabilitação da 

mesma. A Casa acredita que unindo um Padrinho diretamente à uma criança 

ajudaria a sensibilizar o doador, pois este poderá acompanhar de perto o 

desenvolvimento da criança ou adolescente que está ajudando. Vale lembrar que 

essa ligação seria apenas financeira, ou seja, o associado não precisa ter seu nome 

exposto. Este compromisso seria com prazo previamente estabelecido, podendo ser 

renovado. A ideia está sendo discutida e elaborada. 

 

6.2 Pesquisa qualitativa em profundidade com agência parceira 

 

A pesquisa com os parceiros consiste em entrevistas realizadas com uma 

organização que proporciona serviços à Associação Casa da Esperança de Santos, 

com o intuito de compartilhar ideias para o enriquecimento organizacional. Neste 

caso, a pesquisa foi baseada em conversas que ocorreram com a representante da 

agência Inova.BS, Bernardete Sarmento, que oferece assessoria de marketing há 

dois anos.  

O principal serviço prestado pela agência Inova é a atualização do site e do 

blog e a jornalista Cristina Cavalleiro é a responsável em repassar notícias e 

informações da Casa para serem postadas nos veículos da Internet.  Durante a 

entrevista, Bernardete informou que a diretoria da Associação é a responsável por e 

autorizar as imagens e textos e que não há demora por parte deles para liberação 

dos assuntos a serem postados no blog e site. 

Indagamos sobre a falta de infraestrutura da Casa para a área de 

comunicação, como uma sala própria para a jornalista, câmeras, entre outros, e a 

entrevistada reconheceu que tais lacunas podem comprometer o trabalho de 

comunicação realizado pela Associação. Porém, até o término do relatório desta 
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pesquisa, a foi informado que a funcionária atualmente, possui sala, notebook, 

telefone e impressora. 

Por possuir uma diretoria composta por membros acima de 55 anos, há em 

algumas situações a negação de aderir novas ideias e, consequentemente, a 

diretoria acaba não se atualizando. Para a entrevistada, a responsabilidade na 

administração da Casa leva-os a apresentar alguma resistência sobre aceder novos 

conceitos e conclui dizendo que no desenvolvimento do seu trabalho nunca 

aconteceu esta resistência. 

Sua opinião sobre as teledoações é que esta estratégia precisa se atualizar. De 

acordo com a entrevistada, a maioria das pessoas não estão em suas casas durante 

o dia, pois trabalham e têm suas atividades. Nesse sentido, muitas vezes não 

atendem aos telefonemas e, assim, a Casa pode perder a oportunidade de obter 

recursos. Para ela, este ponto precisa ser reavaliado.  

Foi conversado também sobre as três agências de comunicação que trabalham 

para a Associação. Foi perguntado se as agências trabalhando para mesma 

organização, com veículos diferentes, atrapalharia a identidade visual da Casa. Para 

a publicitária Bernardete, a análise e controle sobre a comunicação da Organização 

com seus diversos públicos devem ser uma só, para que não haja distorções que 

comprometam a imagem institucional.  

 

6.3 Pesquisa de observação direta 

 

No decorrer do ano de 2015, as integrantes da Agência Four! Relações 

Públicas realizaram visitas à Associação Casa da Esperança de Santos, 

participaram de eventos e acompanharam outros acontecimentos para coleta de 

dados e consulta de documentações que compõem a elaboração deste Projeto 

Experimental. O intuito desse levantamento foi elaborar um diagnóstico que pudesse 

embasar o plano de ações estratégicas, que visam melhorar a comunicação 

organizacional do cliente. 

O contato possibilitou perceber que a organização possui uma estrutura física e 

financeira estável e um clima organizacional sólido em relação aos funcionários. A 

diretoria, composta por rotarianos, aparenta ser mais fechada aos que não 
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pertencem ao Clube de serviço, mesmo a Associação sendo independente do 

mesmo. 

A Casa da Esperança realizou, ao longo do ano, diversos eventos, como 

bazares, inauguração de espaços, comemorações de datas especiais, entre outros. 

Muito bem organizados, os eventos geralmente são realizados pelo Núcleo de 

Promoção de Mães D. Vanjú (variando de acordo com o evento e finalidade), e a 

Casa oferece uma ótima estrutura para a realização destes. O cardápio é produzido 

pelos beneficiados nos cursos de capacitação, que são oferecidos pelo programa de 

geração de renda, mão de obra qualificada e espaço próprio.  

Apesar da Casa  possuir, atualmente, Balanços Sociais, informativos e 

imagens que ilustram os números e resultados da Instituição nos últimos anos, a 

Four! não obteve acesso a informações mais antigas, como a data correta em que 

teve início o programa Padrinho Esperança, por falta de registros da Organização. 

Durante a pesquisa em profundidade, este fator interno afetou o trabalho da 

Agência, pois a diretoria não sabia responder pontos importantes para finalização da 

pesquisa. Como observado no capítulo 6.2, determinadas informações ficaram sem 

identificação de datas exatas.  

Também foi observado como a área de comunicação atua por meio de 

entrevistas com a jornalista responsável - a senhora Cristina Cavalleiro. Nota-se que 

a profissional administra a área sozinha, sobrecarregando-a e podendo impossibilitar 

a eficácia das ações, estampando uma imagem de desvalorização da área dentro da 

Organização. 

Em todas as entrevistas, eventos e outros acontecimentos em que a agência a 

Four! esteve presente, foi possível perceber que o diretor de relações públicas não 

atua em conjunto com a jornalista. Apesar de estar sempre presente na 

Organização, não foi notada uma ligação entre os dois, nem a participação do diretor 

na área da comunicação institucional.  

Como citado anteriormente, a Casa possui parceria com três agências de 

comunicação, sendo que todas são responsáveis pela criação e produção de peças 

gráficas institucionais e informativas. A alternância para realização dessas ações 

causa, por algumas vezes, perda na identidade visual da Instituição.  
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6.4 Benchmarking 

 

A estratégia do Benchmarking originou-se com a criação do livro “A arte da 

Guerra”, do autor Sun Tzu, em 500 a.C., quando os japoneses transcreveram as 

“práticas sociais e produtivas dos americanos”. A expressão Benchmarking não 

possui uma tradução definida, mas em alguns casos utiliza-se o termo “avaliação 

competitiva” (RODRIGUES, 2014, p. 203).  

Em linhas gerais, essa técnica visa buscar informações, de organizações 

concorrentes do mesmo segmento, a fim de realizar um comparativo de 

desenvolvimento de um processo ou produto. Para a realização desse processo é 

necessário que a Instituição compartilhe informações com ética, reconhecendo as 

qualidades das demais e tendo ciência de que é possível se desenvolver por meio 

das experiências com terceiros (CARPINETTI, 2012). 

De acordo com Rodrigues (2014, p. 205) as etapas para um processo de 

Benchmarking são:  

Planejamento 

 Identificar problemas e ações de baixo desempenho, analisá-
los e delimitá-los.  

 Identificar o que deve ser alvo do Benchmarking 

 Identificar as empresas ou setores com os quais será realizada 
a comparação 

 Determinar o método de coleta de dados e coletá-los 
Análise 

 Determinar o atual “degrau” entre o desempenho das empresas 
ou setores 

 Projetar níveis futuros de desempenho 
Implantação 

 Apresentar os resultados do Benchmarking e obter aceitação 

 Estabelecer metas funcionais 

 Desenvolver plano de ação 

 Implementar ações específicas 

 Monitorar o processo 
 

 

6.4.1 Aplicação do benchmarking 

  

Após pesquisar os concorrentes em Santos, a Four! optou por  analisar uma 

instituição modelo do mesmo segmento da Casa da Esperança. A organização 

escolhida foi a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD). 

Primeiramente, foram pesquisados pontos importantes sobre estrutura, projetos, 
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certificados e redes sociais, para depois serem comparados com a Casa e, assim, 

analisar ideias que possam ser adaptadas para a Casa da Esperança. 

A Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) foi fundada em 

1950, pelo médico Renato da Costa Bonfim, com o intuito de trabalhar o bem estar 

de pessoas com deficiências. Além disso, o fundador tinha a intenção de criar uma 

estrutura parecida dos centros de reabilitação de outros países.  

Atualmente, a AACD possui 13 unidades em todo o Brasil, sendo oito no 

Estado de São Paulo, duas em Minas Gerais, e uma unidade nos Estados do Rio de 

Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pernambuco e Paraíba. Ao todo, são 

264 profissionais formam o corpo clínico que, em 2014, realizou mais de um milhão 

de atendimentos. Além disso, conta com cerca de 1.700 voluntários. 

Adicionalmente, a AACD possui oito clínicas, cada uma para uma enfermidade 

específica. A clínica designada para pacientes com paralisia cerebral é a que tem o 

maior número de atendidos.  

Para realizar procedimentos cirúrgicos, a AACD construiu um hospital, 

inaugurado em 1993, que atualmente realiza cirurgias para pacientes particulares e 

convênios.  

Os serviços prestados na área médica são: Cardiologia, Cirurgia de Coluna 

Vertebral, Cirurgia de Mão, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Plástica, Fisiatria, 

Gastroenterologia, Genética, Infectologia, Neurocirurgia, Neuropediatria/ Neurologia, 

Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pediatria, Pneumologia, Psiquiatria, 

Urologia. Para terapias, há serviços como: Arte-Reabilitação, Fisioterapia, 

Fisioterapia Aquática, Fonoaudiologia, Musicoterapia, Pedagogia, Psicologia, 

Reabilitação Desportiva, Terapia Ocupacional. Atende, também, outras áreas de 

reabilitação, como Enfermagem, Nutrição, Odontologia, Ortopedia, Serviço 

Social,Setor Escolar, SOE (Serviço de Orientação à Empregabilidade),Técnicos em 

Órteses e Próteses. 

A AACD possui seis oficinas ortopédicas, sendo duas localizadas no Estado de 

São Paulo, e uma unidade nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, 

Pernambuco e Rio Grande do Sul. Produz órteses, próteses, coletes, adaptações 

para cadeira de rodas, e outros meios auxiliares de locomoção, que seguem 

prescrições médicas. Os equipamentos também são vendidos para pessoas físicas 
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e disponibilizados para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Em 2014 

foram produzidas mais de 30 mil peças.  

Os atendidos recebem orientação nas áreas profissional. O Serviço de 

Orientação à Empregabilidade (SOE) promove a inclusão de pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho, oferecendo ações voltadas para os pacientes e 

para as empresas. 

Possui parceria com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, em 

que aprovou a inclusão de crianças atendidas na AACD estudem em unidades da 

própria instituição, cujo o projeto é chamado de AACD Escolar.  

O Projeto Borboleta é voltado para as mães das crianças atendidas. Neste 

projeto, as mães aprendem a produzir artesanato, agregando na renda familiar. 

Também direcionado aos familiares dos pacientes, existe um projeto para contação 

de histórias, e as melhores são selecionadas para ilustrar as campanhas de 

publicidade da entidade, além de ser destaque no site e serem apresentadas no 

Teleton. 

A AACD também possui uma Comissão de Ensino e Treinamento (CET) que 

oferece, anualmente, aperfeiçoamento aos funcionários em várias áreas de atuação 

no período de 11 meses a três anos.  

De acordo com o site, a Instituição conta com o apoio de 10 patrocinadores, 

são: SBT, Brasil Cacau, Nivea, Microsoft, Riachuelo, Votorantim, Bigfral, Bradesco, 

Hipercard e Itaú.  

Segundo o site, a AACD possui várias formas de doação, selecionamos 

algumas que são: 

 Teleton: criado em 1998, a maratona televisiva que busca 
conscientizar a população sobre deficiência, e mobilidade social. O 
Teleton é realizado em mais de 20 países. É possível contribuir com 
valor acima de cinco reais.  (Campanha e ação de marketing).  
 Troco solidário: O operador do caixa informará sobre a 
possibilidade de arredondar o valor da compra para o próximo 
número inteiro. Os centavos a mais serão destinados à AACD e 
serão registrados em um cupom não-fiscal, como um troco, com a 
identificação “Doação AACD”. Disponível em lojas das regiões de 
Campinas, Vale do Paraíba, Baixada Santista, ABCD, Recife e Minas 
Gerais. 
 Amigos da AACD: Ao indicar amigos para doar, o colaborador 
ganha descontos nas lojas dos patrocinadores e parceiros da 
Organização.   
 Empresa Parceira: A AACD concede um selo de 
responsabilidade social para que as empresas parceiras divulguem o 
seu envolvimento com a causa do deficiente físico. A Empresa 
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Parceira recebe este reconhecimento ao destinar recursos 
financeiros para a AACD.  
 

Além disso, possui o Programa Nota Fiscal Paulista e o Projeto Doe Agora, em 

que o colaborador doa a qualquer momento pelo site com qualquer valor. 

Não houve resposta da Organização sobre o departamento de comunicação e 

seu funcionamento. Porém, no Balanço Social consta o apoio de diversas agências 

de comunicação, produtoras, gráficas e fotógrafos. 

Além de possuir um site ser bem elaborado, com visual atrativo e atualizado 

com notícias e informações gerais, a Organização é ativa nas redes sociais, possui 

Facebook atualizado semanalmente e conta no Twitter e YouTube.  

A organização possui certificado ISO 9001:2008 (define o modelo sobre 

sistema de gestão) e ISO 1999 (atuações voltadas ao aperfeiçoamento do 

atendimento ao paciente).  

 

6.4.2 Análise 

 

Após breve apresentação da Instituição modelo, pudemos avaliar a grande 

estrutura que a AACD possui em diversos Estados do País. O primeiro ponto em 

que é possível realizar uma comparação são os procedimentos cirúrgicos realizados 

por ambas. A Casa da Esperança não possui hospital, mas como citado no início do 

briefing, há um convênio para realizar procedimentos cirúrgicos nos pacientes, caso 

precise. 

A AACD possui 34 departamentos para tratamentos e terapias, a Casa tem 17. 

A AACD, evidentemente tem mais setores, porém, não foi detectado o departamento 

de Fisioterapia Respiratória. Os outros departamentos possuem nomes parecidos. 

O número de peças fabricadas nas oficinas da AACD é maior, uma vez que a 

Instituição é conhecida nacionalmente, mas este setor na Casa tem resultado 

considerado bom, conforme observado no capítulo Faturamento no briefing (4.2.5).  

Sobre os projetos sociais realizados, ambas possuem projetos direcionados 

para as mães (Projeto Borboleta e Núcleo D. Vanjú). Porém, a Casa não efetiva 

nenhum trabalho com os pacientes depois que se afastam da Associação. 

A respeito dos funcionários, foi observado que a Associação de Santos não 

tem nenhum projeto específico para aperfeiçoamento dos funcionários, porém já 
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foram realizados alguns seminários para este aprimoramento, sendo o último em 

2014.  

Referente às redes sociais, a Casa da Esperança não possui Twitter. Por outro 

lado, possui o blog, o que não foi encontrado por parte da AACD. 

Por fim, foram avaliadas as formas em que a comunidade pode colaborar com 

a AACD. Verificamos, que a Instituição nacional possui maior quantidade de meios, 

inclusive alguns que poderiam ser adaptados com às condições Casa da Esperança. 

A Nota Fiscal Paulista, um programa importante nos dias de hoje para a Associação 

de Santos é também aplicado como forma de renda para a AACD.  

 

6.5 Pesquisa quantitativa 

 

Quando a pesquisa quantitativa é aplicada, o pesquisador registra, avalia e 

pondera dados numéricos que se referem a atitudes e costumes do público em que 

a pesquisa foi aplicada. 

A pesquisa quantitativa é a metodologia que obtém dados de forma 
que possam ser representados por números, de modo que as 
quantidades e os valores possam ser medidos, avaliados e 
interpretados com o uso da análise estatística (FIGUEIREDO, 2010, 
p.7). 
 

Ainda segundo a professora Suzel Figueiredo (2010), para a realização do 

questionário é possível aplicar vários tipos de abordagem, algumas delas são: a 

abordagem pessoal (contato direto entre entrevistado e entrevistador); abordagem 

telefônica; além da coleta de dados online, entre outros. Ao formular as questões do 

questionário é essencial saber o problema ou dúvida que será pesquisado, objetivos 

a serem alcançados e levantar hipóteses. Além disso, é preciso elaborar questões 

para cada tipo de abordagem e de público, por exemplo, a linguagem utilizada para 

uma pessoa com ensino superior, muitas vezes não é compreendida por uma 

pessoa de nível escolar baixo.  

Em muitas pesquisas, às vezes não é possível entrevistar todo o público 

desejado. Por isso, é fundamental calcular e realizar a pesquisa com amostra, ou 

seja, parcela do público em que deseja entrevistar. As amostras se dividem em não 

probabilística e probabilística. 

A amostra é um conjunto de entrevistados selecionados para um 
estudo de tal maneira que, o que for captado a respeito desses que 
compõem a amostra, seja verdadeira para o universo. As amostras 
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podem ter natureza probabilística e não probabilística (FIGUEIREDO, 
2010, p.3). 

 

Há vários tipos de recortes, mas para este estudo foi utilizado a amostra não 

probabilística por conveniência.  

O principal atributo da amostra não probabilística é não conhecer o tamanho do 

universo. O pesquisador elege as pessoas entrevistadas através do seu próprio 

critério. Há várias subclassificações para a amostra não probabilística, uma delas é 

a por conveniência: “usada quando se deseja obter informações de forma rápida e 

barata” (FIGUEIREDO, 2010, p.5). 

 

6.5.1 Pesquisa sobre a imagem da Casa da Esperança na Baixada Santista 

 

Com o objetivo de entender qual é a imagem que a Casa da Esperança de 

Santos tem na visão do público em geral e se esses conhecem os projetos 

oferecidos pela Associação, a Agência Four! realizou uma pesquisa quantitativa nos 

dias 23 e 24 de setembro de 2015, nas cidades da Baixada Santista. A pesquisa foi 

realizada pela plataforma Google Docs com uma amostra não probabilística por 

conveniência, aplicada em um recorte de 269 pessoas. 

Para ilustrar melhor os resultados, a Agência desenvolveu gráficos com as 

perguntas e respostas: 
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Gráfico 1 – Faixa etária

 

Fonte: Agência Four! Relações Públicas, 2015. 

 

Os entrevistados têm idades entre 18 e acima de 65 anos, sendo que, 159 com 

mais de 30 anos responderam o questionário. A pesquisa de opinião pública dividiu 

o público em faixas de idades: menor de 18 anos, de 18 a 30 anos, de 31 a 50, de 

51 a 65 e acima de 65 anos. A faixa de público mais presente corresponde à idade 

de 18 a 30 anos, representando 40%, seguida do público de 31 a 50 anos com 33%. 

O público com menos frequência está na faixa de 51 a 65 anos com 25%, logo após 

o público acima de 65 que representa somente 1%. 
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Gráfico 2 – Cidades 

 

Fonte: Agência Four! Relações Públicas, 2015. 

 

Com relação à cidade dos entrevistados, grande parte reside no município de 

Santos, no total de 43%, seguido de São Vicente com 27%. A terceira cidade mais 

citada é Guarujá, com 14%, e Praia Grande representando 7%. Na faixa, Cubatão 

representa 3%. As demais cidades como Itanhaém, Bertioga, Mongaguá entre 

outras, a representatividade fica em torno de 1% a 2%. 

A Four! ressalta que o questionário foi aplicado para a Baixada Santista, mas 

durante a pesquisa foi constatada a presença de outras cidades que não pertencem 

a região, como: São Paulo, São Sebastião, entre outras. 
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Gráfico 3 – Imagem da Associação Casa da Esperança 

 

Fonte: Agência Four! Relações Públicas, 2015. 

 

Quando questionados sobre a Casa da Esperança de Santos, 52% dos 

entrevistados disseram conhecer a Instituição. 

Para um resultado mais preciso de acordo, a Four! tabulou os dados de acordo 

com as idades: 

 Pessoas menores de 18 anos: dois conhecem – dois não conhecem 

 Pessoas de 18 a 30 anos: 47 conhecem – 59 não conhecem 

 Pessoas de 31 a 50 anos: 44 conhecem – 45 não conhecem 

 Pessoas de 51 a 65 anos: 44 pessoas conhecem – 22 não conhecem  

 Pessoas acima de 65: As quatro pessoas conhecem  
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Gráfico 4 – Atividades da Associação Casa da Esperança 

 

Fonte: Agência Four! Relações Públicas, 2015. 

 

A Agência questionou o nível de conhecimento dos entrevistados sobre os 

projetos, eventos, entre outros. Nesse contexto, 17% conhecem os projetos e 25% 

conhecem algumas atividades. Na avaliação, 58% desconhecem as ações. 

Dados de acordo com as idades: 

 Pessoas menores de 18 anos: Dois conhecem – dois não conhecem 

 Pessoas de 18 a 30 anos: Oito conhecem – 24 conhecem apenas 

alguns projetos – 74 não conhecem. 

 Pessoas de 31 a 50 anos: 20 conhecem – 22 conhecem apenas alguns 

projetos – 47 não conhecem. 

 Pessoas de 51 a 65 anos: 17 conhecem – 20 conhecem algum projeto – 

29 não conhecem. 

 Pessoas acima de 65: Dois conhecem – dois não conhecem. 

A pesquisa mostra que a população não conhece totalmente as atividades da 

Casa, e isto acontece praticamente em todas as idades, exceto na faixa etária de 18 

a 30 anos.   

 

25%

17%

58%

Conhece alguns trabalhos da Casa da Esperança, como 
projetos, eventos, bazar, loja etc?

Algumas atividades, mas
não todas

Sim
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Gráfico 5 – Pessoas que usam os serviços da Casa da Esperança 

 

Fonte: Agência Four! Relações Públicas, 2015. 

 

A Agência também solicitou que o público respondesse se conhece alguém 

que utiliza ou já utilizou os serviços da Casa, e 27% dos entrevistados responderam 

que sim. Entretanto, 73% disseram não conhecer. 

 

Gráfico 6 – Contribuição para a Casa da Esperança 

 

Fonte: Agência Four! Relações Públicas, 2015. 
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A pesquisa constatou que 81% dos entrevistados não fazem 

doações/contribuições para a Casa da Esperança, seguidos de 16% que afirmaram 

já ter feito doações/contribuições e 3% que ainda realizaram. 

 

Gráfico 7 – Contribuição para organizações do Terceiro Setor 

 

Fonte: Agência Four! Relações Públicas, 2015. 

 

A última pergunta feita foi para conhecer se o público ajuda, de alguma forma, 

outras instituições do terceiro setor. Na faixa, 42% já fizeram, mas atualmente não 

ajudam nenhuma organização, ao passo que 31% dos entrevistados disseram que 

nunca ajudaram. Além disso, 18% dos entrevistados responderam que fazem 

doações ou contribuições, 4% realizam trabalho voluntário e 5% marcaram as duas 

primeiras opções. 

Para complementar essa questão, os entrevistados que responderam 

afirmando que contribuem ou já contribuíram com instituições, citaram alguns nomes 

que se beneficiaram desse auxílio. 

Dados de acordo com as idades: 

 Pessoas menores de 18 anos: uma já fez alguma contribuição – três 

nunca contribuíram. 

 Pessoas de 18 a 30 anos: 55 já fizeram alguma contribuição – 51 nunca 

contribuíram. 

 Pessoas de 31 a 50 anos: 74 já fizeram alguma contribuição – 15 

pessoas nunca contribuíram. 

 Pessoas de 51 a 65 anos: 52 já fizeram alguma contribuição – 14 

pessoas nunca contribuíram 
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Faço doações e contribuições
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Ambas as opções acima

Já fiz, mas atualmente não ajudo mais
nenhuma organização

Não, nunca ajudei nenhum tipo de
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 Pessoas acima de 65: três já fizeram alguma contribuição – uma nunca 

contribuiu. 

Ao todo, 97 pessoas responderam o nome das instituições que colaboram ou já 

colaboraram. Na tabela abaixo é possível observar as organizações que foram 

beneficiadas com as doações dos entrevistados. 

 

Tabela 2 – Instituições com mais frequência na pesquisa 

Instituições Quantidade de pessoas que doam 

Núcleo de Amparo a Crianças e Adultos com Câncer 
(NACAC) 

7 

Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer 
(GRAAC) 

6 

GAPC - Grupo de Assistência aos Portadores de Câncer 
(GAPC) 

6 

Associação de Assistência à Criança com Deficiência (AACD) 5 

Casa da Vó Benedita 5 

Educandário Anália Franco 4 

Legião da Boa Vontade (LBV) 4 

Casa André Luiz 4 

Lar Espírita Mensageiros da luz 3 

Médicos sem fronteiras 3 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São 
Vicente (APAE) 

2 

Casa Frei Anselmo 2 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) 2 

Santa Casa 2 

Centro Espírita Ismênia de Jesus 2 

Lar de Assistência ao Menor (LAM) 2 

Hospital Santo Amaro 2 

Toca de Assis 2 

Fonte: Agência Four! Relações Públicas, 2015. 

 

Das 18 organizações do terceiro setor citadas acima, 14 cuidam diretamente de 

crianças/adolescentes. Algumas dessas instituições, como os hospitais, apoiam 

também outros públicos. Este fato é importante, pois se observa que a população 

colabora com instituições que cuidam de crianças/adolescentes, o mesmo segmento 

da Casa da Esperança.  

É possível notar também que a maioria dos entrevistados colaboram com 

organizações que cuidam de crianças/adolescentes com câncer, doença que não é 

tratada na Casa da Esperança. 

Além das organizações mais comentadas entre os entrevistados, seis das 

pessoas contribuem para igrejas, cinco para asilos, três pessoas contribuem para 

centros espíritas, além dos citados acima, e três doam roupas e sapatos para 

instituições de diferentes segmentos.  
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Dos 97 entrevistados, 25 ajudam/ajudaram mais de uma instituição, e apenas 

quatro pessoas ajudam/ ajudaram três instituições.   
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DIAGNÓSTICO 
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7 DIAGNÓSTICO 

 

Após visitas à Casa da Esperança de Santos, entrevistas, observações 

e análises de documentos e peças de comunicação, a Agência Four! Relações 

Públicas avaliou que a área de comunicação da Organização em estudo deve 

receber mais atenção. A Casa possui apenas uma responsável pela área, atuando 

como a assessora de imprensa. A Associação não possui um departamento de 

comunicação e o diretor de relações públicas não possui formação na área e não 

atua efetivamente neste campo.  

Embora a Associação tenha parceria com três agências de comunicação, 

muitas vezes são os integrantes da diretoria que tomam a frente e realizam serviços 

da área, a exemplo da realização dos eventos, que geralmente são planejados e 

organizados pelos responsáveis dos setores operacionais. Os mesmos diretores são 

diretamente responsáveis pela intermediação entre as necessidades de 

comunicação da Instituição e agências parceiras. Além disso, a alternância na 

prestação de atendimento e serviços entre as três agências afeta a identidade visual 

das peças de comunicação.  

Após a conclusão da Análise SWOT, a Four! pode observar  que a Casa não 

possui nenhum veículo de Comunicação para os funcionários. Apesar dos mesmos 

realizarem reuniões com os chefes dos departamentos, não há um método para que 

os funcionários possam verificar datas importantes de maneira interativa e rápida. 

Também não foi detectada nenhuma forma para parabenizar e homenagear seus 

contribuintes.  

Após entrevistas com representantes pela administração da Casa, foi 

detectada a queda no número de Padrinhos Esperança, responsáveis por doações 

permanentes e expressivas. Foi relatado que essa diminuição ocorre, 

principalmente, devido ao efetivo compromisso que esta relação exige. Outro motivo 

para queda de doações seria o atual cenário econômico do País.  

Há, ainda, uma falta de interatividade que não permite a conquista de novos 

públicos e outros meios de doações. Conforme constatado pela Pesquisa 

Quantitativa, especificamente na pergunta quatro, a maioria dos entrevistados 

conhece o nome da Casa, mas não conhece as atividades realizadas. Com isso, os 

atuais canais de doações podem ficar estagnados e não resultar em valores 
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suficientes para os tratamentos. Esta visão foi verificada na pesquisa com a agência 

parceira. Esta falta de dinamismo também se reflete nas redes sociais, que possui 

pouca interação do público. 

Por meio da pesquisa quantitativa, foi detectado que a maioria dos 

entrevistados, entre 31 e 65 anos, não participa de projetos, eventos e outras 

atividades da Casa.  

Embora a maioria dos entrevistados tenham respondido que fazem/fizeram 

alguma contribuição para alguma instituição, são poucos aqueles que doam para a 

Casa da Esperança. 

Nota-se que a ausência de registros históricos da Casa prejudica o acesso a 

dados importantes que compõem a memória institucional, como os documentos que 

comprovam o início do projeto Padrinho Esperança, a criação do slogan da Casa e 

informações principalmente do período entre os anos 80 e 90.  Além disso, a maioria 

dos dados do histórico foram extraídos da Revista do Rotary e não de registros da 

Associação e, mesmo que a Organização possua vínculos com o Rotary, isso 

demonstra que não há registros próprios sobre boa parte da história da Casa. 
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ESTRATÉGIAS 
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8 ESTRATÉGIA 

 

Para obter êxito nos objetivos traçados, a Four! Relações Públicas utilizará, 

além dos estudos já aplicados e apresentados neste projeto, técnicas de 

comunicação e relacionamento para públicos específicos. 
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OBJETIVOS 



104 
 

  
 

9 OBJETIVOS 

 

9.1 Objetivo geral 

 

A Agência Four! tem o objetivo de ampliar e dinamizar a comunicação 

institucional da Casa da Esperança, com foco na divulgação da reputação da 

Instituição para todos os públicos de interesse. 

 

9.2 Objetivos específico 

 

 Valorizar a existência da Casa da Esperança para a Região, tornando 

públicas suas conquistas e história; 

 Dinamizar a comunicação, provocando interação entre seus diferentes 

públicos; 

 Buscar novos contribuintes. 
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JUSTIFICATIVA 
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10 JUSTIFICATIVA 

 

Por meio de estudos e de pesquisas aplicadas pela Agência Four!, percebe-se 

que apesar de seu tempo de existência, o cliente não é conhecido suficientemente 

na região para aumentar o número de Padrinhos Esperança e outros meios de 

captação de recursos. A Four! também acredita que o fato da Casa estar 

completando 60 anos em 2017, acontecimento que será muito importante para a 

Instituição, dará a oportunidade de planejar ações voltadas para a visibilidade da 

Organização e, consequentemente, alcançar objetivos que solucionem os problemas 

apontados no diagnóstico  
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11 PROGRAMA DE AÇÕES 

 

11.1 Ambiente Organizacional 

 

11.1.1 Mapeamento de públicos  

 

11.1.1.1 Apresentação  

 

Como referenciado na parte teórica deste projeto, o mapeamento de públicos 

faz-se importante para o levantamento de objetivos e expectativas que uma 

organização deseja atingir com cada público de interesse. Diferentes autores 

apresentam diversas formas de se classificar os públicos que se relacionam com as 

organizações.  

 

11.1.1.2 Objetivo 

 

Definir os públicos de interesse da Casa da Esperança, identificando os 

objetivos e as expectativas da Organização com esses públicos, e as expectativas 

destes com a atuação da Casa.   

 

11.1.1.3 Justificativa 

 

É importante que o cliente avalie o alcance e os efeitos das ações de 

comunicação realizadas até o momento e elabore novas ações direcionando-as a 

cada público de interesse e potencializando os resultados. 

 

11.1.1.4 Estratégias 

 

 Levantamento de todos os públicos que se relacionam com a Casa; 

 Classificar os públicos e organizar em formato de quadro; 

 Desenvolver objetivos e expectativas da Associação com seus públicos 

e expectativas do público com a Casa.  
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11.1.1.5 Públicos 

 

Diretoria da Associação Casa da Esperança de Santos. 

 

11.1.1.6 Etapas do desenvolvimento 

 

Para elaboração desta ação, primeiramente a Agência Four!  Identificou todos 

os públicos que se relacionam com a Casa da Esperança. Em seguida, esses 

públicos foram classificados conforme categorização de públicos com foco nas 

organizações de Terceiro Setor de Cicília Peruzzo (2007). Para concluir esta ação, 

foi elaborado um mapeamento em forma de quadro, formato este adaptado da 

proposição do autor Fabio França (2004), e estipulados os objetivos e expectativas 

que a Casa tem para com seus diferentes públicos, assim como as expectativas 

desses públicos em relação à Organização. 

Após a conclusão do quadro, o documento será entregue para a diretoria da 

Instituição para que seus integrantes avaliem e aprovem o conteúdo. Para finalizar a 

ação, o quadro seria adicionado ao Plano de Comunicação da Organização, para 

que a diretoria siga os objetivos especificados e procure atender às expectativas de 

seus públicos.  

 

11.1.1.7 Mensuração 

 

Realizar reuniões, semestralmente, para avaliar se os objetivos e expectativas 

estão sendo atendidos ou se merecem reavaliação. 

 

11.1.1.8 Prazo de implantação 

 

Janeiro de 2016. 
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Quadro 5 – Demonstrativo do mapeamento de públicos 
 

Público Classificação Objetivos da organização Expectativas da organização Expectativas dos públicos 

Crianças e adolescentes 
atendidas  

Beneficiários 
Fornecer atendimento e estrutura de qualidade 
para tratamento. Oferecer bem-estar. Fortalecer 

vínculo familiar e social 

Resultados dos tratamentos, 

valorização do atendimento e 

inclusão social por meio de 

passeios/eventos  

Evolução e recuperação do paciente, 

qualidade no serviço e no atendimento, 

satisfação, comprometimento e empenho. 

Adultos (convênio) Beneficiários Fornecer atendimento e estrutura de qualidade 
para tratamento. Oferecer bem-estar.  

Resultados dos tratamentos, 

valorização do atendimento. 

Evolução e recuperação do paciente, 

qualidade no serviço e no atendimento, 

satisfação, comprometimento e empenho. 

Acompanhantes e 

familiares dos pacientes 
Beneficiários 

Fornecer atendimento e estrutura de qualidade. 

Oferecer bem-estar. Promover cursos de 

capacitação e geração de renda 

Participação, reconhecimento, 

colaboração e fidelidade 

Qualidade no serviço e atendimento, 

dedicação e comprometimento de todos 

Corpo Clínico  Colaboradores 
Manter atendimento de excelência, disseminar 

valores da Instituição e defender interesses 
comuns 

Lealdade, dedicação, ética e 
espírito de equipe 

Boas condições de trabalho, transparência, 
oportunidades de capacitação, ética e respeito 

Diretoria Colaboradores 
Concentrar decisões, disseminar valores da 

entidade e defender interesses comuns 
Discernimento, ética, dedicação, 

transparência e flexibilidade 

Retorno do investimento dos projetos, para a 
melhoria do funcionamento; comprometimento 

e ética 

Funcionários (recepção, 

administração, 

manutenção, 

teleoperadoras) 

Colaboradores 

Manter os funcionários motivados para que eles 

possam desenvolver melhor suas atividades, 

disseminar valores da organização e defender 

interesses comuns, oferecer treinamentos 

Dedicação, ética e espírito de 

equipe 

Boas condições de trabalho, transparência, 

oportunidades de capacitação, ética e respeito 

Funcionários terceirizados 
(limpeza e fisioterapia) 

Colaboradores 

Manter os funcionários motivados para que eles 
possam desenvolver melhor suas atividades, 
disseminar valores da Instituição e defender 

interesses comuns 

Comprometimento, ética e espírito 
de equipe 

Boas condições de trabalho, transparência, 
ética e respeito 

Voluntários Colaboradores 
Participação, Cooperação e Comprometimento. 

Disseminar valores da Instituição 
Dedicação, valorização e 

empenho 
Valorização de trabalho, transparência, ética e 

respeito 

Associados 
Parceiros reais e 

potenciais 

Contribuir mensalmente, divulgar o trabalho da 

Instituição e oferecer apoio 

Atuação social, fidelidade, 

comprometimento e ética 

Retorno da parceria, comprometimento e 

transparência 

Padrinhos da Esperança 
Parceiros reais e 

potenciais 

Contribuir mensalmente, divulgar o trabalho da 

Instituição e oferecer apoio 
Fidelidade, cooperação e ética  

Retorno da parceria, comprometimento, 

transparência e divulgação dos padrinhos  

Rotary Club (clube de 

serviço) 

Parceiros reais e 

potenciais 

Divulgar o trabalho da Instituição, oferecer apoio e 

parcerias em projetos do Clube 

Fidelidade, cooperação, 

dedicação e ética 

Retorno da parceria, divulgação do clube de 

serviço,  

Estabelecimentos que 

recolhem Nota Fiscal 

Paulista 

Aliados 

Divulgar o trabalho da Instituição e disponibilizar o 

espaço para que a população contribua com a 

Instituição a partir da Nota Fiscal Paulista 

Reconhecimento, visibilidade e 

fidelidade 
Divulgação do estabelecimento 

Governo (prefeituras da 
região e governo) 

Órgãos públicos 
Receber apoio governamental com transporte e 

despesa para tratamentos 
Parceria e colaboração  

Contribuir com despesas para transporte e 

tratamento dos pacientes. Fiscalizar de acordo 

com as leis do Terceiro Setor da região em 

que se encontra e ética. 
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Fonte: Elaborado pela agência Four! Relações Públicas com base nos autores Cicília Peruzzo e Fábio França, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresas Parceiras 
Parceiros reais e 

potenciais 
Colaborar com projetos e divulgar o trabalho da 

Instituição. Conseguir bons acordos empresariais 
Participação e lealdade Retorno dos serviços prestados. 

Agências Aliados 
Divulgar o trabalho da Casa, conseguir bons 

acordos empresarias e obter apoio 

Visibilidade, comprometimento, 
fortalecimento da marca da 

instituição, divulgação e espaço 
na mídia 

Retorno nos serviços prestados dos 
atendimentos, divulgação da marca da 

agência e relação estável 

Comunidade Vizinhança 

Divulgação dos trabalhos da Instituição, obter 
apoio por meio do projeto Padrinhos da 

Esperança, associados, teledoações, eventos e 
voluntários 

Participação e doação  
Responsabilidade social, transparência, ética 

e respeito 

Imprensa Mídia 

Informar a sociedade sobre eventos, vagas de 
emprego, como contribuir e outros assuntos 

relacionados à Instituição. Além de divulgar o 
trabalho da Casa 

Boa reputação, espaço na mídia, 
divulgação e visibilidade 

Receber informações de interesse público e 
atendimento com presteza e agilidade 

Concorrentes 
(organizações do mesmo 

segmento na região) 

Opositores 
Tornar-se referência na região, buscar exemplos 
para aprimorar os serviços oferecidos e satisfazer 

os atendidos 
Ética Concorrência leal e ética 
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11.1.2 Instituir valores e divulgar das diretrizes institucionais  

 

11.1.2.1 Apresentação  

 

Para consolidar a identidade organizacional da Associação Casa da 

Esperança, a Four! irá elaborar os valores da Instituição, que serão apresentados 

juntamente com a missão e visão. A visão da Instituição foi criada em 2015 e precisa 

ser publicada, pois não houve divulgação nos veículos impressos e no site. 

 

11.1.2.2 Objetivo 

 

Fortalecer a identidade organizacional da Associação para orientar os 

diferentes públicos sobre responsabilidades, princípios e crenças da Organização.  

 

11.1.2.3 Justificativa 

 

Assim como a missão, a visão e os valores são importantes para consolidar a 

identidade organizacional, tais elementos auxiliam no planejamento da Instituição e 

divulgação aos seus diferentes públicos. A visão da Casa da Esperança foi criada 

recentemente e não foi divulgada em nenhum veículo de comunicação.  

 

11.1.2.4 Estratégias 

 

 Verificação, levantamento de informações e estudo dos princípios que 

norteiam a Associação para construção dos valores.  

 Divulgação das diretrizes institucionais.  

 

11.1.2.5 Públicos 

 

Todos os públicos da Casa da Esperança.  
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11.1.2.6 Etapas do desenvolvimento 

 

Primeiramente, a Four! irá estudar os objetivos, missão, visão e estatuto da 

Instituição, para analisar os princípios que orientam a Casa da Esperança. Após 

todos os itens avaliados, a Agência irá elaborar os valores de acordo com as 

principais características da Associação e encaminhará para aprovação da diretoria. 

Feito isso, será implementada a etapa de divulgação no seu site, no Balanço Social 

e em outros veículos da Casa.  

 

11.1.2.7 Mensuração 

 

Avaliação anual para ver se as diretrizes institucionais condizem com o que a 

Organização está buscando.  

 

11.1.2.8 Prazo de implantação 

 

Janeiro de 2016.  

 

 
                                             Figura 12 – Valores 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pela agência Four! Relações Públicas, 2015. 
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11.2 Captação de recursos 

 

11.2.1 Vídeo institucional  

 

11.2.1.1 Apresentação  

 

O principal objetivo em criar um vídeo institucional é para que a Associação 

tenha uma peça audiovisual com tempo de duração apropriado para apresentar aos 

potenciais contribuintes. Com duração de máximo de 4 minutos, o vídeo servirá para 

comover os doadores com histórias de pacientes e imagens impactantes da Casa. 

 

11.2.1.2 Objetivo 

 

Sensibilizar futuros contribuintes e conquistar novos Padrinhos Esperança. 

 

11.2.1.3 Justificativa 

 

Na pesquisa em profundidade realizada pela Four! com o representante da 

Casa, o Sr. Hélio Cardoso, foi identificado que a Instituição já tem uma ideia para 

tentar obter novos Padrinhos Esperança por meio de visitas em empresas que 

possam se tornar contribuintes fixos. Para isso, a agência Four! desenvolverá um 

vídeo para sensibilizar o futuro Padrinho Esperança. O vídeo citado no briefing é 

longo para ser apresentado, sendo assim, é necessário um vídeo rápido para que o 

potencial colaborador não se canse.  

Além disso, o cliente estudado carece de um número maior de contribuintes 

fixos e que doem valores maiores. Para isso, é preciso apresentar o trabalho da 

Associação. A Casa já realiza a divulgação pelo Balanço Social, porém grande parte 

do conteúdo dessa técnica de comunicação mostra apenas números e não há 

informações para impactar o futuro doador.  
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11.2.1.4 Estratégias 

 

 Colher imagens e depoimentos de mães/responsáveis pelos pacientes 

dentro da Associação, exibindo sua estrutura, salas e equipamentos;  

 Montar uma peça audiovisual com as histórias. 

 

11.2.1.5 Públicos 

 

Associados, Padrinhos Esperança, Rotary Club, Empresas Parceiras. 

 

11.2.1.6 Etapas do desenvolvimento 

 

Para iniciar a ação, é necessário conversar com as mães, os familiares e os 

responsáveis sobre histórias comoventes dos pacientes. Depois de obter as histórias 

das crianças/adolescentes, a agência Four! escolherá um dos relatos para criar a 

peça audiovisual. Em seguida, a Four! irá montar um roteiro para a gravação do 

vídeo, contendo as imagens e o áudio que serão usados na peça de comunicação. 

Além disso, será elaborada uma série de perguntas para o entrevistado seguir. Será 

necessário marcar um dia para a mãe/responsável pelo paciente escolhido contar 

sua história.  

As imagens seriam captadas pela agência parceira, Inova.BS, com 

equipamentos da própria empresa e profissional com experiência para o serviço, 

pois a mesma já realizou este tipo de trabalho para a Instituição. 

Depois das gravações, serão selecionadas as melhores imagens e declarações 

para colocar, ordenadamente, de forma que crie sentido ao vídeo, seguido de 

tratamento das imagens, caso necessite. Posteriormente, será incluída uma trilha 

sonora para dar emoção ao vídeo. O trabalho de edição do vídeo ficará sob 

responsabilidade da agência Inova.BS 

Após o término, a Four! revisará a peça audiovisual e, posteriormente, passará 

para aprovação da diretoria. Para veicular o material junto aos públicos de interesse, 

é preciso estudar as empresas que possam ser parceiras, marcar visitas e 

apresentar o vídeo junto com outras peças de comunicação, para convencer a 

organização em fazer parte do quadro de Padrinhos Esperança ou realizar doações, 
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conforme a ideia apresentada pela Casa na pesquisa em profundidade com o 

representante da Casa. O vídeo também será publicado na internet e nas redes 

sociais da Casa, para que todos possam conhecer a Instituição.  

 

11.2.1.7 Mensuração  

 

Acompanhar o número de doações e Padrinhos Esperança depois da 

realização desta ação.  

 

11.2.1.8 Prazo de implantação 

 

Março de 2016.  
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Minuta de roteiro 

Vídeo Institucional: Casa da Esperança de Santos – A Esperança somos nós 

Realizador: Agência Four! Relações Públicas e Inova.BS 

Duração: 4 minutos 

Quadro 6 – Roteiro de vídeo 

Imagens Áudio  

Imagem geral da casa onde se 
localiza a Associação. 
Duração: 4 segundos. 

(Trilha branca) estilo – Orchestral  

Entrada da Casa da Esperança, 
seguindo para uma das salas de 
tratamento. 
Duração: 5 segundos. 

(Trilha branca) estilo – Orchestral 

Imagem da criança em tratamento, 
mostrando os equipamentos 
necessários para a terapia.  
Duração: 4 segundos. 

(Trilha branca) estilo – Orchestral 

Depoimento da mãe. A mãe está 
sentada na sala de tratamento da 
imagem anterior.   
Duração: 50 segundos.  

A mãe conta como descobriu a 
doença da criança, como vivia e 
dificuldades que passou.  

Imagens da criança em tratamento 
com profissional da saúde. 
Duração: 4 segundos.  

(Trilha branca) estilo – Orchestral 

Depoimento do profissional da saúde. 
O profissional está sentado na sala 
em que a criança faz o tratamento. 
Duração: 30 segundos.  
 

Profissional da Casa conta como era 
o quadro clínico da criança quando 
chegou e melhorias que teve. 

Imagens da criança sorrindo. 
Duração: 5 segundos.  

(Trilha branca) estilo – Orchestral 

Depoimento da mãe. A mãe está 
sentada na sala de tratamento da 
imagem anterior.  
Duração: 50 segundos.  

A mãe comenta o progresso da 
criança após o tratamento recebido na 
Casa.  

Imagens da criança. O cenário muda, 
e a criança está brincando na 
brinquedoteca.  
Duração: 5 segundos.  

(Trilha branca) estilo – Orchestral 

Depoimento do profissional da saúde. 
O profissional está na brinquedoteca. 
Duração: 30 segundos.  

O funcionário explica que o progresso 
da criança é devido à colaboração 
que a Casa necessita da comunidade, 
para compra de novos equipamentos 
e manutenção.   
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Imagens da Casa, a câmera filma o 
trajeto da brinquedoteca a parte 
externa da Associação. 
Duração: 10 segundos.  

(Trilha branca) estilo – Orchestral 

Imagem da mãe com a criança, 
prestando mais um depoimento. A 
mãe está sentada com a criança no 
colo.  
Duração: 35 segundos. 

A mãe comenta sobre a importância 
que os projetos e serviços da Casa, 
têm em sua vida, que são possíveis 
devido à colaboração de quem doa.   

Créditos. 
Duração: 8 segundos.  

(Trilha branca) estilo – Orchestral 

Fonte: Elaborado pela agência Four! Relações Públicas, 2015. 
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11.2.2 Espaço online de doações 

 

11.2.2.1 Apresentação 

 

A partir da pesquisa de benchmarking, essa proposta foi elaborada com o 

intuito de facilitar os meios de contribuição e agregar novos doadores. A doação 

online possibilita o contribuinte escolher a opção que deseja usar para efetuar a 

contribuição, sendo essas: via boleto bancário, pagamento por cartão de crédito, 

entre outros meios. 

Com a implementação dessa opção há a possibilidade de atingir todas as 

faixas etárias. Além de comodidade, a doação online é um modo de doar sem 

constrangimento, pois o valor não será estipulado.  

 

11.2.2.2 Objetivo 

 

Aumentar o número de doadores e integrar um novo canal de doação, 

proporcionando mais comodidade e acessibilidade aos públicos, além de mantê-los 

vinculados com a instituição e seus projetos. 

 

11.2.2.3 Justificativa 

 

A Casa da Esperança já possui uma ação chamada "teledoações". Os 

funcionários ligam diretamente para as pessoas apresentando o trabalho da Casa 

com intuito de conquistar novos doadores. Porém, não são todas as pessoas que 

disponibilizam tempo suficiente para ouvir o que o atendente tem a dizer, além de 

atingir geralmente o público idoso.  

Sendo assim, com o espaço de doação online o colaborador tem mais 

liberdade de doar o valor que quiser, além de aproximar também um público mais 

jovem por ser algo mais atrativo. Entretanto, as teledoações não serão descartadas.  
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11.2.2.4 Estratégias 

 

 Criação da aba no site, com visual atrativo; 

 Estabelecer periodicidade para averiguar as doações; 

 Divulgação nas redes sociais e peças de comunicação. 

 

11.2.2.5 Públicos  

 

Empresas parceiras e usuários de internet.  

 

11.2.2.6 Etapas de desenvolvimento 

 

Para aplicação desta ação, a Agência Four! criará um modelo cadastro 

contendo os dados necessários para que a doação seja feita do modo mais rápido e 

eficiente possível, a saber: Nome completo, CPF, sexo, telefones para contato, e-

mail, valor da doação, número do cartão (caso a pessoa não queira gerar boleto), 

CEP, endereço, cidade e estado. As informações do doador serão restritas. A 

Agência Inova.BS, responsável pela atualização do site, ficará responsável por 

elaborar o layout da aba de doações online. 

A proposta será apresentada à diretoria em reunião para avaliação e 

aprovação.  

Após aprovado, a nova função será divulgada por meio das redes sociais, 

informativos semestrais e pelas teledoações, para que os contribuintes tomem 

conhecimento do novo meio de contribuição.  

A intenção é inaugurar este novo método de doação no mês de julho, durante 

as festividades do aniversário da Instituição. O responsável por alimentar o site 

também terá a tarefa de acompanhar a movimentação das doações online e 

repassar para o 1º tesoureiro, Sylvio Faria Primo, ou o 2º tesoureiro, Hélio Cesário 

Cardoso, pois segundo o estatuto da Organização, as responsabilidades financeiras 

da Associação ficam sob a guarda dos tesoureiros.  

 

 

 



121 
 

  
 

11.2.2.7 Mensuração 

 

A mensuração será realizada por meio do número e valores de doações feitas 

pelo site.  

 

11.2.2.8 Prazo de Implantação  

 

Julho 2016. 
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Figura 13 – Modelo Aba do site para doações – Página de doações 

 

Fonte: Elaborado pela agência Four! Relações Públicas, 2015. 
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Figura 14 – Modelo Aba do site para doações – Formulário para doação 

 

Fonte: Elaborado pela agência Four! Relações Públicas, 2015. 
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11.3 Divulgação da imagem 

 

11.3.1 Reformulação da fanpage do Facebook 

 

11.3.1.1 Apresentação 

 

A reformulação da fanpage do Facebook consiste em uma proposta para tornar 

a conta já existente mais conhecida e dinâmica. Para isso, será definido o número 

de postagens por semana, com publicações de informações e ilustrações, como: 

formas de doações, locais para recolhimento de contribuições, informações de 

interesse público, agenda de eventos e datas comemorativas avisadas com 

antecedência para ter maior participação da população, além de imagens de 

atividades já realizadas na Casa, divulgação de parceiros etc.  

   

11.3.1.2 Objetivo 

 

Interagir com o público de interesse, alcançando uma faixa etária mais jovem e 

estabelecendo um vínculo sólido com eles.   

 

11.3.1.3 Justificativa 

 

Atualmente, a fanpage da Casa da Esperança é mais utilizada para postagens 

de fotos dos eventos já realizados, sendo essas postagens pouco curtidas e 

comentadas pelo público comparado ao número total de pessoas que segue a 

fanpage. 

A Four! acredita que o Facebook é uma ótima ferramenta de comunicação e 

pode ser interativa, além de estreitar o relacionamento da organização-cliente com o 

público. 
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11.3.1.4 Estratégias 

 

 Estabelecer periodicidade para realizar as postagens; 

 Criar artes criativas, com informações e ilustrações para compor as 

postagens; 

 Publicar imagens de atividades já realizadas na Casa; 

 Interagir com o público, respondendo os comentários relevantes e 

curtindo.  

 

11.3.1.5 Públicos 

 

Todos os públicos ligados a Casa da Esperança. 

 

11.3.1.6 Etapas de desenvolvimento 

 

Para realizar esta ação, a Four! estudará junto com a jornalista a periodicidade das 

postagens. A Agência deverá levantar os materiais necessários para criar as artes 

que irão compor as mesmas, sendo desde informações de utilidade pública, como 

datas comemorativas, informações relevantes para a captação de recursos, dados 

significantes para a reputação da Casa, entre outros. A Agência Four! ficará 

responsável pela elaboração das peças, podendo também mandar alguns materiais 

para a agência parceira Inova.BS.  

A Agência postará todos os conteúdos, necessitando da aprovação da Casa 

para as postagens especiais, a exemplo da arte final do aniversário da Organização. 

Após o deferimento, o conteúdo será publicado no Facebook, na fanpage oficial da 

Casa da Esperança de Santos.  

No caso de divulgação das atividades e eventos, as imagens registradas pela 

jornalista serão selecionadas e tratadas, caso precise. 

A Four! também ficará responsável por todas as postagem, acompanhamento 

da fanpage e das respostas dos comentários. 
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11.3.1.7 Mensuração 

 

Essa avaliação será realizada com base no número de curtidas da fanpage, 

das postagens e do conteúdo dos comentários realizados. 

 

11.3.1.8 Prazo de Implantação  

 

Março de 2016. 
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Figura 15 – Arte para Facebook 

 

Fonte: Elaborado pela agência Four! Relações Públicas, 2015. 
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11.3.2 Participação em eventos de órgãos públicos 

 

11.3.2.1 Apresentação 

 

A Casa participará de eventos relacionados à saúde, organizados por órgãos 

públicos, para divulgar a marca e seus serviços. Essa participação será feita por 

meio da oferta de serviços de utilidade pública, como exames e testes para avaliar a 

pressão arterial, diabetes, entre outros. Além disso, será realizada uma palestra com 

explicações sobre as deficiências e o trabalho realizado na Organização. 

  

11.3.2.2 Objetivo 

 

Divulgar a imagem, as atividades e os eventos da Casa da Esperança de 

Santos, possibilitando o aumento de contribuintes e voluntários.  

 

11.3.2.3 Justificativa 

 

Após a pesquisa quantitativa na Baixada Santista realizada pela agência Four!, 

percebeu-se que a imagem da Organização não é tão conhecida e que não há um 

número significativo de participação da comunidade em eventos realizados pela 

Casa, necessitando de ações que promova essa interação com o público.  Conforme 

citado no briefing, o retorno na participação da Feira de Solidariedade, promovida 

pelo Fundo Social de Solidariedade de Santos, não foi favorável. Sendo assim, a 

participação da Casa em outros eventos da prefeitura será essencial para estreitar 

vínculos.  

 

 11.3.2.4 Estratégias 

 

 Planejamento da apresentação com o vídeo institucional, informações 

sobre as deficiências, atividades realizadas e produtos produzidos na Casa; 

 Escolha de profissionais para trabalhar no evento; 

 Avaliação da diretoria para aprovação; 

 Contato com o órgão responsável; 
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 Divulgação nas mídias; 

 Apresentação do material aprovado nos eventos. 

 

11.3.2.5 Públicos 

 

Todos os públicos. 

 

11.3.2.6 Etapas de desenvolvimento 

 

A Agência levantará datas em que possam ocorrer eventos da prefeitura, como 

o dia da Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite (paralisia infantil), Dia 

Nacional da Saúde, Dia do Voluntariado, Dia Nacional de Luta da Pessoa com 

Deficiência, entre outros.  

Para ministrar a palestra, que terá 35 minutos de duração e ocorrerá no local 

determinado pela prefeitura, a Four! irá sugerir o nome da Dra. Maria Lúcia Leal dos 

Santos. A preparação do material apresentado no evento ficará sob a 

responsabilidade da Agência, juntamente com a palestrante, que selecionará as 

imagens e informações necessárias, além de contar com o vídeo institucional 

também proposto neste projeto como ação.  

Após a finalização do material, a proposta será apresentada à diretoria para 

aprovação. Um representante da Casa entrará em contato com o órgão público 

responsável pelo evento para propor uma parceria. A responsabilidade sobre o local 

e os materiais como tendas, cadeiras, mesas e outros, será da prefeitura, que 

passará as informações de acordo com a necessidade. 

Os exames ficarão sob a responsabilidade de alguns profissionais do corpo 

clinico a serem escolhidos pela diretoria, sendo oferecidos em tendas de acordo com 

o local. 

A divulgação será realizada por meio da rede social da Casa, site, canais 

informativos impressos e os meios de comunicação da região. 
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11.3.2.7 Mensuração 

 

A avaliação será feita pela quantidade de pessoas que participarão dos 

eventos e da palestra. 

A Agência realizará anualmente uma pesquisa quantitativa, assim como a 

apresentada no projeto, para mensurar a imagem da Casa e a participação da 

comunidade em suas atividades. 

 

11.3.2.8 Prazo de Implantação  

 

Agosto de 2016. 
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       11.4 Relacionamento e valorização  

 

11.4.1 Mural de funcionários  

 

11.4.1.1 Apresentação 

 

A Agência propõe a criação de um mural informativo destinado aos 

funcionários, contendo informações relevantes referente à Casa, datas 

comemorativas e eventos a serem realizados, palestras e cursos de interesse do 

corpo clínico e funcionários. Os avisos terão um padrão com cores, além de temas, 

ilustrações e textos curtos.  

  

11.4.1.2 Objetivo 

 

Aproximar os funcionários da Instituição e mantê-los bem informados.  

 

11.4.1.3 Justificativa 

 

Atualmente, a Casa não possui nenhum tipo de veículo de comunicação interna 

voltado aos funcionários. As informações são passadas apenas por meio de 

reuniões, sendo assim, o mural ajudará os funcionários a lembrarem de seus 

compromissos e atividades. A Four! acredita que os empregados são um público de 

extrema importância para qualquer organização. Dessa forma, é fundamental que os 

mesmos se sintam envolvidos e motivados com a Instituição. 

 

11.4.1.4 Estratégias 

 

 Construção do mural com informações dispostas de forma atrativa; 

 Padronização das informações; 

 Periodicidade do conteúdo. 
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11.4.1.5 Públicos 

 

Funcionários da Casa. 

 

11.4.1.6 Etapas de desenvolvimento 

 

Os dados que irão compor o mural serão debatidos durante as reuniões 

ordinárias feitas pela diretoria e a Agência Four!, sendo que poderá ocorrer uma 

inclusão de assunto e/ou noticia semanalmente. A Four! Relações Públicas, 

juntamente com a agência parceira Inova.BS, confeccionará um modelo em folha A4 

para que as informações sejam dispostas de forma padronizada, com cores e design 

que chamem atenção. A ideia da Four! é sugerir assuntos como:  datas e horários 

de eventos da Casa; palestras e cursos que acontecem fora da Casa e que sejam 

do interesse dos funcionários; informativos semestrais da casa; realizações do 

Rotary Club, entre outros.  

Os dados serão encaminhados para a agência Inova.BS, que fará a formatação 

conforme o modelo escolhido com cores padronizadas, textos curtos e imagens. Por 

fim, a agência parceira encaminhará novamente para a Four! para que os avisos 

sejam aprovados pela diretoria e impressos na Casa. A Four! Relações Públicas 

ficará responsável por atualizar o mural semanalmente. O mural será feito sob 

medida ficará fixado no refeitório e no corredor do 2º andar da Casa, para que seja 

de fácil acesso e observado pelos públicos.  

Abaixo, descrições sobre o mural: 

Painel de MDF 

Tamanho 1mx90cm 

8 berços de acrílico transparente 21,5cmx31cm e 3mm profundidade para 

folhas tamanho A4. 

Impressão com adesivagem. 

 

11.4.1.6 Mensuração 

 

Por meio de conversas dos chefes do setor com seus funcionários, a Agência 

avaliará o desempenho dessa ação, além da participação dos funcionários.  
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11.4.1.7 Prazo de Implantação  

 

Início em janeiro de 2016. 
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Figura 16 – Modelo de mural para funcionários 

 

Fonte: Elaborado pela agência Four! Relações Públicas, 2015. 
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11.4.2 Cartão de aniversário e de Natal para funcionários  

 

11.4.2.1 Apresentação 

 

Os cartões serão elaborados para manter a aproximação com os funcionários. 

Uma pequena forma de demonstrar o quão importante é a participação de cada 

funcionário que compõe a Instituição, além de ser uma forma de agradecimento pela 

dedicação de todos.  

 

11.4.2.2 Objetivo 

 

Fortalecer relações com os funcionários.  

 

11.4.2.3 Justificativa 

 

Como não há outro tipo de peça que promova a proximidade com os 

funcionários da Casa, os cartões serão uma forma de lembrança da Organização 

com seu funcionário, estabelecendo um vínculo de afeição e gratidão pela 

colaboração de todos que se dedicam para o crescimento da Casa.  

 

11.4.2.4 Estratégias 

 

 Elaborar o modelo e mensagem; 

 Reunião com a diretoria da Casa da Esperança para aprovação; 

 Os cartões de aniversário serão entregues via correio; 

 Os cartões de natal serão entregues na confraternização de fim de ano. 

 

11.4.2.5 Públicos 

 

Funcionários da Casa da Esperança. 
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11.4.2.6 Etapas de Desenvolvimento 

 

Os modelos dos cartões de natal e aniversário serão elaborados pela Agência 

Four!, em reunião com agência Inova.BS, para manter a padronização da identidade 

da Instituição. Os cartões serão personalizados, contendo uma mensagem de afeto 

para os funcionários, identificação da Instituição e assinatura do presidente da Casa. 

Ao todo serão distribuídos 122 cartões de aniversário e 122 cartões de Natal. (77 

empregados e sete estagiários, 30 médicos e terapeutas, oito auxiliares). 

A proposta será apresentada à diretoria em reunião para avaliação e 

aprovação. 

Após aprovado, a impressão será feita e os cartões de aniversário serão 

entregues em envelopes via correio no primeiro dia do mês. Já os cartões de natal 

serão entregues na confraternização de fim de ano da Casa, onde estarão os 

funcionários.  

Abaixo, seguem as descrições da peça: 

Tamanho 10x15 

Papel Couchet Fosco  

Tipologia Cochin e Vladimir Script 

Envelope modelo C6, tamanho 114x162 mm 

 

11.4.2.7 Mensuração 

 

A ação dos cartões de aniversário e de Natal será avaliada de acordo com a 

satisfação demonstrada por funcionários em reuniões mensais das equipes e 

também com a participação dos mesmos. 

 

11.4.2.8 Prazo de Implantação 

 

Inicia em dezembro de 2015. 
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Figura 17 - Cartão de aniversário para funcionários – frente 

 

Fonte: Elaborado pela agência Four! Relações Públicas, 2015. 

 

Figura 18 - Cartão de aniversário para funcionários – verso 

 

Fonte: Elaborado pela agência Four! Relações Públicas, 2015.  
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Figura 19 – Cartão de Natal para funcionários – frente 

 

Fonte: Elaborado pela agência Four! Relações Públicas, 2015. 

 

Figura 20 – Cartão de Natal para funcionários – verso 

 

Fonte: Elaborado pela agência Four! Relações Públicas, 2015.  



139 
 

  
 

Figura 21 - Cartões para funcionários – envelope frente 

 

Fonte: Elaborado pela agência Four! Relações Públicas, 2015. 

 

Figura 22 - Cartões para funcionários – envelope verso 

 

Fonte: Elaborado pela agência Four! Relações Públicas, 2015. 
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11.4.3 Galeria de Padrinhos Esperança 

 

11.4.3.1 Apresentação 

 

A atualização da Galeria de Padrinhos Esperança é importante para que a 

Instituição mantenha sua comunicação sempre atual e para que os doadores 

tenham seus investimentos reconhecidos pelos visitantes e usuários. Os Padrinhos 

que não tem a intenção de ter seu nome exposto não aparecerão. 

  

11.4.3.2 Objetivo  

 

Homenagear os Padrinhos Esperança e aproximá-los da Instituição. Além de 

ser de conhecimento dos funcionários, voluntários e usuários, os benfeitores da 

Casa.  

 

11.4.3.3 Justificativa 

 

Conforme citado no capítulo Comunicação, do briefing deste trabalho, a Galeria 

dos Padrinhos Esperança está desatualizada, com nomes de doadores que não 

fazem mais parte do programa e alguns novos nomes sem constar na galeria. Além 

disso, este método valoriza o nome dos contribuintes.  

 

11.4.3.4 Estratégias 

 

 Verificar a quantidade real do número de Padrinhos; 

 Separar as placas dos atuais e dos antigos Padrinhos;  

 Alterar conforme o número na galeria. 

 

11.4.3.5 Públicos 

 

Padrinhos Esperança. 
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11.4.3.6 Etapas de desenvolvimento 

 

Assim que a diretoria aprovar o projeto da nova galeria, a agência Four! 

Relações Públicas irá verificar os nomes que aparecem na galeria e que não fazem 

mais parte do Padrinho Esperança. Diante disso, os antigos serão somente 

separados dos novos doadores. 

Posteriormente, a Agência realizará o levantamento dos novos Padrinhos junto 

com a administração, para que seja confeccionada a placa com os novos nomes, 

além de listar aqueles que não querem se expor.  

Para manter a padronização, a Four! irá produzir as placas do mesmo modelo, 

cor, tamanho e material das placas antigas. Assim que as peças estiverem prontas, 

os funcionários do setor de manutenção da Associação fixarão as placas novas no 

quadro já existente para os Padrinhos e, ao lado, em outro quadro, estarão os 

nomes daqueles que não são mais Padrinhos. 

 

11.4.3.7 Mensuração 

 

Semestralmente será realizada uma reunião com a diretoria da Casa para 

verificar a participação e contribuição dos Padrinhos e estudar a conquista de novos 

doadores. 

 

11.4.3.8 Prazo de Implantação  

 

Janeiro de 2016. 
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Figura 23 - Galeria atual dos Padrinhos Esperança 

 

Fonte: Agência Four! Relações Públicas, 2015. 
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11.4.4 Certificado “Padrinhos Esperança” 

 

11.4.4.1 Apresentação 

 

Baseando-se na instituição modelo através de pesquisa, a Agência Four! irá 

elaborar o certificado para os doadores da instituição como forma de incentivo e 

agradecimento pela colaboração. Sendo assim, o modelo do certificado será 

elaborado especialmente para os que já são e aos futuros Padrinhos Esperança, 

com intuito de fortalecer laços e proporcionar maior proximidade ao público.  

 

11.4.4.2 Objetivo 

 

Fortalecer vínculos com os doadores.  

 

11.4.4.3 Justificativa 

 

A Agência Four! acredita na valorização de qualquer tipo de colaboração 

exercida com ética e transparência, sendo assim, os certificados são um modo 

simbólico de agradecer a colaboração dos doadores.  

 

11.4.4.4 Estratégias 

 

 Elaborar o modelo contendo a identidade da Instituição; 

 Reunião com a diretoria da Casa da Esperança para aprovação; 

 Entrega do documento nos eventos existentes organizados pela própria 

Instituição.  

 

11.4.4.5 Públicos 

 

Padrinhos Esperança.  
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11.4.4.6 Etapa de Desenvolvimento 

 

O modelo do certificado será elaborado pela Agência Four!, com o 

conhecimento das outras agências parceiras, para manter a identidade gráfica. O 

certificado terá o logotipo da Instituição, o nome do Padrinho que será homenageado 

e os agradecimentos pela colaboração realizada, com a data que será entregue. O 

presidente Roberto Luiz Barroso e o 2º tesoureiro Hélio Cesário Cardoso assinarão 

os certificados, pois o presidente é a maior autoridade da Casa e o 2º tesoureiro foi o 

criador do programa Padrinho Esperança.  

A ideia inicial da Four! é seguir o seguinte formato para este certificado:  

Formato 8  

Tamanho 21x31 cm  

Papel Couchet Fosco, 150 g/m² 

Texturizado Telado  

2x0 cores  

Tipologia Cochin e Vladimir Script 

Envelope Kraft Nevado  

Tamanho 22x33 

Depois de confeccionado, o certificado será apresentado à diretoria para 

avaliação. Quando aprovado, serão entregues individualmente aos Padrinhos 

existentes e aos novos contribuintes serão entregues após um ano de doação. Essa 

entrega será realizada nos eventos comemorativos que a Casa possui em seu 

cronograma, sendo planejados conforme a disponibilidade da agenda do Padrinho, 

ou seja, não sendo marcado um evento especifico anualmente para homenagear os 

Padrinhos. 

Para aqueles que não puderem comparecer ao evento e aos futuros Padrinhos, 

os certificados serão entregues pessoalmente por um membro da diretoria 

representando a Instituição, escolhido conforme a disponibilidade.  

 

11.4.4.7 Mensuração 

 

Será mensurada a quantidade de certificados de acordo com o número 

crescente dos Padrinhos Esperança. 
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11.4.4.8 Prazo de Implantação 

 

O início dessa ação ocorrerá em março de 2016, com tempo indeterminado 

para o término. 
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Figura 24– Certificado para Padrinhos Esperança  

 

Fonte: Elaborado pela agência Four! Relações Públicas, 2015. 
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Figura 25 – Certificado para Padrinhos Esperança – envelope 

 

Fonte: Elaborado pela agência Four! Relações Públicas, 2015. 
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Figura 26 – Certificado para Padrinhos Esperança – envelope 60 anos 

 

Fonte: Elaborado pela agência Four! Relações Públicas, 2015 
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11.4.5 Linha do tempo 

 

11.4.5.1 Apresentação  

 

Para que todos possam ter acesso a história da Casa da Esperança e, assim, 

conhecer sua trajetória, a Four! elaborou uma linha do tempo com todos os eventos 

que marcaram a Instituição em ordem cronológica. A linha do tempo estará 

disponível para visualização no site da Casa. 

 

11.4.5.2 Objetivo 

 

Tornar a história da Instituição conhecida e enfatizar sua importância na 

cidade. 

 

11.4.5.3 Justificativa 

 

A linha do tempo é uma ferramenta que possibilita ao público um breve relato 

sobre a história da Instituição, despertando o interesse em quem está lendo. Por se 

tratar de um layout dinâmico e de leitura rápida, agrada grande parte do público que 

deseja conhecer o trabalho da Casa e não possui tempo suficiente.  

 

11.4.5.4 Estratégias 

 

 Levantamento de dados históricos da Casa; 

 Elaboração da linha do tempo com textos e imagens; 

 Aprovação da diretoria; 

 Publicação no site da Instituição. 

 

11.4.5.5 Públicos 

 

Usuários de internet. 
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11.4.5.6 Etapas do desenvolvimento 

 

 A Agência Four! coletará os principais fatos da Casa juntamente com  a 

jornalista, como ano de fundação, visitas importantes, tratamentos realizados, entre 

outros. A própria Agência fará a montagem da linha do tempo no site Timeline JS3 e 

depois seguirá para aprovação da diretoria. 

A linha do tempo será publicada no site da organização por meio da agência 

Inova.BS, responsável pela atualização da plataforma digital, além de publicar na 

página do Facebook.  

 

11.4.5.7 Mensuração 

 

Medição de acessos da página da Instituição. 

 

11.4.5.8 Prazo de implantação 

 

Fevereiro de 2016. 
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Figura 27 – Linha do tempo – parte 1 

 

Fonte: Elaborado pela agência Four! Relações Públicas, 2015. 

 

 

Figura 28 – Linha do tempo – parte 2 

 

Fonte: Elaborado pela agência Four! Relações Públicas, 2015. 

  



152 
 

  
 

Figura 29 – Linha do tempo – parte 3 

 

Fonte: Elaborado pela agência Four! Relações Públicas, 2015. 

 

 

Figura 30 – Linha do tempo – parte 4 

 

Fonte: Elaborado pela agência Four! Relações Públicas, 2015. 
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11.5 60 anos de Casa da Esperança  

 

11.5.1 Logotipo Comemorativo de 60 anos Casa da Esperança 

 

11.5.1.1 Apresentação 

 

O logotipo foi desenvolvido especialmente para a comemoração dos 60 anos 

que a Casa da Esperança completará em julho de 2017. A arte foi elaborada com 

base no logotipo atual da Instituição, sem perder as características e a identidade 

oficial. A nova arte será aplicada na capa do livro comemorativo, peças gráficas e, 

também, elaborados pela Agência Four! em correspondências durante o ano 

comemorativo.  

 

11.5.1.2 Objetivo 

 

Criar uma arte especialmente para a comemoração dos 60 anos da Casa da 

Esperança.  

 

11.5.1.3 Justificativa 

 

A arte foi criada com intuito de fazer com que a data de 60 anos da Casa seja 

um marco de uma nova etapa na carreira da Organização, atraindo novos trabalhos 

e projetos além de ficar gravado na memória de todos os convidados como uma 

data especial.  

 

11.5.1.4 Estratégias  

 

 Inovar a arte, mas mantendo a identidade da instituição; 

 Reunião com a agência parceira para definição e escolha da arte; 

 Apresentação da arte e aprovação pela Diretoria; 

 Inserir o logotipo comemorativo nos veículos de comunicação da Casa. 
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11.5.1.5 Públicos 

 

Todos os públicos ligados a Casa da Esperança.  

 

11.5.1.6 Etapas de Desenvolvimento 

 

A arte foi especialmente elaborada para a data comemorativa que estampará 

durante o ano de comemoração as peças gráficas, como convite dos eventos, 

cartões de aniversário e natal, informativos, e-mails, redes sociais, site, entre outros, 

além da capa do livro desenvolvido pela Agência Four!, contendo toda a história da 

Casa, desde o início de sua trajetória.  

O logotipo mantém as cores verde e branco da identidade da Instituição. O 

verde expressando a esperança e o branco como demonstração de paz. O desenho 

da mão segurando a pomba também é mantido, porém um pouco mais trabalhado, 

passando uma imagem de algo mais maduro e experiente.  

A nova arte é elaborada com o número 60 centralizado em branco, fonte 

Cochin Bold. Dentro do número zero é exibido o logotipo antigo da casa, porém, 

todo em branco, contornado em verde. Logo acima do número zero, à direita, o 

nome da instituição “Casa da Esperança de Santos” em verde e branco em fonte 

Cochin Bold. O fundo da imagem na cor verde é composto por pombas oscilando 

entre tons verdes em transparência.  

 

11.5.1.7 Mensuração 

 

O logo comemorativo está diretamente atrelado à outras ações dos 60 anos, 

como o evento e o lançamento do livro, portanto será avaliado por meio da 

satisfação dos públicos, a partir de comentários realizados nas redes sociais e em 

eventos.  

 

11.5.1.8 Prazo de Implantação 

 

Julho 2017.  
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Figura 31 – Logotipo comemorativo – 60 anos 

  

Fonte: Elaborado pela agência Four! Relações Públicas, 2015. 
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11.5.2 Livro Comemorativo de 60 anos Casa da Esperança 

 

11.5.2.1 Apresentação 

  

O intuito da criação do livro comemorativo é realizar um resgate da história 

institucional da Casa da Esperança, com fatos e imagens que exponham o 

surgimento da Organização até os dias atuais, assim como os projetos, ações e 

depoimentos de responsáveis e pais de pacientes, funcionários e diretoria.  

 

11.5.2.2 Objetivo 

 

Resgatar a memória institucional da Casa da Esperança. 

 

11.5.2.3 Justificativa 

 

A Casa da Esperança de Santos possui muita riqueza ao longo de sua história, 

porém não há documentos que relatam os 60 anos de existência da Instituição. As 

informações são passadas informalmente, pelo "boca a boca", e alguns fatos 

acabam sendo perdidos ou até distorcidos. 

 

11.5.2.4 Estratégias 

 

 Levantamento dos dados históricos da Instituição; 

 Escolha das informações e fotos que irão compor o livro; 

 Reunião com a agência parceira para definição e escolha da arte; 

 Apresentação da arte e aprovação pela diretoria; 

 Lançamento e distribuição. 

 

11.5.2.5 Públicos 

 

Todos os públicos ligados à Casa da Esperança. 
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11.5.2.6 Etapas do desenvolvimento 

 

A Agência Four! irá realizar todo o levantamento das informações e imagens da 

Casa por meio de pesquisas em arquivos históricos da Instituição, do Rotary Club de 

Santos, jornais da época, antigos diretores, funcionários e contribuintes, 

contemplando também as informações sobre os projetos e eventos. 

Os dados coletados serão examinados e organizados em ordem cronológica, 

formando um modelo a ser enviado para a agência parceira Ego Comunicação 

Estratégica, que fará a diagramação e montagem. Além disso, a Four! Relações 

Públicas coletará depoimentos dos pais e responsáveis das crianças e adolescentes 

contando um pouco da história de cada um na Casa da Esperança, incluindo 

funcionários e diretoria, antigos e atuais. 

A Four! elaborou um modelo da peça, contendo capa, folha de rosto com 

espaço em cinza para patrocínio, expediente, sumário e página final que serão 

expostas em seguida. 

Em 24 de julho de 2017, a Instituição completará 60 anos. Diante disso, serão 

confeccionados 100 exemplares do livro, a serem distribuídos em um jantar 

promovido pela Casa da Esperança para lançamento do livro.   

Alguns exemplares ficarão à disposição para consulta na diretoria e biblioteca 

da Instituição, para familiares dos pacientes, funcionários e voluntários, além de ser 

disponibilizado para download no site institucional da Casa por meio da plataforma 

ISSUU. 

 

11.5.2.7 Mensuração 

  

Será possível mensurar a repercussão do livro pela quantidade de downloads 

feitos no site institucional e utilização do material como fonte para outras publicações 

e divulgações. 

 

11.5.2.8 Prazo de implantação 

 

Julho de 2017. 
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Figura 32 – Livro comemorativo de 60 anos – capa 

 

Fonte: Elaborado pela agência Four! Relações Públicas, 2015 
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Figura 33 – Livro comemorativo de 60 anos – verso da capa 

 

Fonte: Elaborado pela agência Four! Relações Públicas, 2015 
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Figura 34 – Livro comemorativo de 60 anos – folha de rosto 

 

Fonte: Elaborado pela agência Four! Relações Públicas, 2015. 
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Figura 35 – Livro comemorativo de 60 anos – expediente 

 

Fonte: Elaborado pela agência Four! Relações Públicas, 2015 
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Figura 36 – Livro comemorativo de 60 anos – sumário 

 

Fonte: Elaborado pela agência Four! Relações Públicas, 2015 
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Figura 37 – Livro comemorativo de 60 anos – verso da contracapa 

 

Fonte: Elaborado pela agência Four! Relações Públicas, 2015 
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Figura 38 – Livro comemorativo de 60 anos – contracapa 

 

Fonte: Elaborado pela agência Four! Relações Públicas, 2015 
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11.5.3 Lançamento do livro comemorativo  

 

11.5.3.1 Apresentação 

 

Após a elaboração do livro comemorativo dos 60 anos, a Four! Relações 

Públicas organizará um jantar para o lançamento oficial e comemoração do 

aniversário. A ideia inicial da Agência é propor uma parceria com o Rotary Club para 

cobrir custos com buffet. O evento acontecerá no dia 24 de julho de 2017, data que 

a Associação completa 60 anos.  

 

11.5.3.2 Objetivos 

 

Realizar um evento oficial para o lançamento do livro e comemoração da data, 

além presentear os principais contribuintes com o livro de 60 anos da Associação, 

impulsionando a aproximação da Instituição com esse público. 

 

11.5.3.3 Justificativa 

 

O evento será realizado para que os convidados sejam presenteados com o 

livro comemorativo e celebrem um marco da história da Casa.  

 

11.5.3.4 Estratégias 

 

 Propor uma parceria com o Rotary Club de Santos para viabilização do 

serviço de bufett; 

 Organizar o roteiro do evento; 

 Elaborar um checklist para providências necessárias para o evento. 

 

11.5.3.5 Públicos 

 

Diretoria, Padrinhos Esperança, Prefeitos da Baixada Santista, Rotary Club, 

representantes das agências parceiras e imprensa. 
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11.5.3.6 Etapas do desenvolvimento 

 

Para o dia do aniversário de 60 anos da Casa, serão confeccionados 100 

exemplares do livro comemorativo, conforme citado na ação de idealização do livro. 

O evento acontecerá no dia do aniversário, com previsão de início às 20h, no salão 

de eventos da Associação.   

A primeira etapa desta ação será uma reunião entre a Four! e a diretoria para 

apresentar ação deste evento. Depois de aprovada, serão tomadas providências 

para a concretização do evento.  

Inicialmente, a Four! e a agência Inova.BS se reunirão para elaborar o convite 

do evento. A Four! apresenta após a descrição desta ação, um modelo de convite e 

envelope, que futuramente poderá ser alterado em acordo com a outra agência 

parceira, para que não tenha desvalorização da identidade visual da Casa. A 

impressão do convite acontecerá na Demar Gráfica, pois a empresa colabora com a 

Instituição por meio de descontos e impressões gratuitas de algumas peças de 

comunicação. Os convites serão entregues por motoboys já contratados pela Casa. 

A lista de convidados será ordenada pela diretoria, em conformidade com os 

públicos citados acima. A formulação do release para a imprensa ficará sob 

responsabilidade da jornalista da Casa, Cristina Cavalleiro.   

O buffet será custeado por meio de patrocínio que a Casa irá negociar com o 

Rotary Club de Santos. A Organização possui estrutura como estacionamento para 

os convidados, mesas, cadeiras, toalhas, equipamento de som e outros utensílios 

para o jantar. 

A disposição de mesas e cadeiras será realizada pelo setor de manutenção da 

Casa que colabora nos eventos. Esta equipe, por sua vez, seguirá as orientações do 

checklist para equipamentos feito anteriormente pela Agência.  

A Four! irá formular um script com todos os acontecimentos, desde o horário da 

chegada dos convidados, o jantar, a apresentação do livro feita pelo presidente, até 

a entrega dos livros (conforme citado na ação de formulação do livro, os convidados 

que não puderem comparecer no evento receberão um exemplar entregue pelos 

motoboys da Casa).   
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A Agência Four! irá escolher as fotos de divulgação do evento em redes sociais 

e site da Instituição juntamente com a jornalista da Casa que, por sua vez, será 

responsável pela produção de conteúdo jornalístico do evento. 

 

11.5.3.7 Mensuração 

 

Esta ação será avaliada de acordo com número de convidados presentes ao 

evento; satisfação dos convidados durante o evento; número de curtidas e 

comentários nas redes sociais após as postagens com fotos e informações do 

evento; e divulgação de fotos e da realização do evento em sites do Rotary Club e 

prefeituras.  

 

11.5.3.8 Prazo de implantação 

 

Julho de 2017. 
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Figura 39 – Convite – lado externo

 

Fonte: Elaborado pela agência Four! Relações Públicas, 2015.  
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Figura 40 – Convite – lado interno 

 

Fonte: Elaborado pela agência Four! Relações Públicas, 2015. 
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Figura 41 - Convite – mecânica 

 

Fonte: Elaborado pela agência Four! Relações Públicas, 2015.  
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Figura 42 - Convite – envelope

 

Fonte: Elaborado pela agência Four! Relações Públicas, 2015. 
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12 CRONOGRMA DE AÇÕES 

 

Quadro 7 – Cronograma de ações 2015/2016 

Cronograma de prazo para as ações - 2015/2016 

  
Mapeamento 
de públicos Certificado  

Galeria de 
Padrinhos 

Vídeo 
Institucional Mural Cartões 

Participação 
em eventos 
da 
Prefeitura 

Linha 
do 
Tempo Facebook 

Doação 
Online 

Diretrizes 
Institucionais 

dez/15                       

Jan                       

Fev                       

Mar                       

Abr                       

Maio                       

Jun                       

Jul                       

Ago                       

Set                       

Out                       

Nov                     
 dez/16                       

Fonte: Elaborado pela agência Four! Relações Públicas, 2015.
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Quadro 8 – Cronograma de ações 2017 

Cronograma de prazo para as ações – 2017 

Jan 
Logotipo 60 
anos  

Livro 
comemorativo 

Lançamento 
do livro  

Fev       

Mar       

Abr       

Maio       

Jun       

Jul       

Ago       

Set       

Out       

Nov       

Dez       
 

Legenda 

Início   

Final   
 

Fonte: Elaborado pela agência Four! Relações Públicas, 2015. 
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13 PLANO DE INVESTIMENTO 

 

Para construção da planilha orçamentária deste projeto, a Agência Four! 

levantou os custos de cada ação, incluindo o valor de impostos.  

Ao final foi apresentado o gasto total de todas as ações e o valor com os 

subsídios (custo absorvido por patrocínio e parcerias ou por meio de doações, 

serviços inclusos nas despesas da Casa, recursos sem custos). 

Os valores foram consultados na tabela da Associação dos Designers Gráficos 

do Distrito Federal (Adegraf), site da loja Kalunga, site dos Correios, gráficas, entre 

outros sites que ofereciam o serviço ou material necessário, além da conversa com a 

representante da agência Inova.BS. 

O valor apontado é aproximado, sendo a proposta de orçamento variável, já 

que alguns itens dependem de parcerias com terceiros e os mesmos também 

dependem do período a ser contratado ou adquirido. 
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Tabela 3 – Cronograma de orçamento do plano de ações 

 

Fonte: Elaborado pela agência Four! Relações Públicas, 2015. 

Planejamento, acompanhamento e produto final R$ 11.730,19 R$ 11.730,19

Ação Valor real da ação (sem subsídios) Valor total da ação

Mapeamento de públicos R$ 150,00 R$ 150,00

Ação Valor real da ação (sem subsídios) Valor total da ação

Ação Valor real da ação (sem subsídios) Valor total da ação

Ação Valor real da ação (sem subsídios) Valor total da ação

Ação Valor real da ação (sem subsídios) Valor total da ação

Valor real R$ 70.381,13

Valor com subsídios R$ 61.989,63

Eventos de Lançamento do Livro comemorativo* R$ 7.273,50 R$ 513,50

Legenda

* Alguns itens dessa ação poderão ter os custos absorvidos por patrocinadores e parcerias ou por meio de doações ou os serviços 

estão inclusos na despesas da Casa ou é um recurso sem custo (Mídia espontânea/Plataforma gratuita)  

60 anos de Casa da Esperança de Santos

Logotipo comemorativo R$ 7.403,50 R$ 7.403,50

Livro comemorativo* R$ 21.021,00 R$ 21.021,00

Certificado dos Padrinhos Esperança R$ 523,38 R$ 523,38

Linha do tempo R$ 390,00 R$ 390,00

Cartão de aniversário e de Natal para Funcionários R$ 1.081,86 R$ 1.081,86

Galeria dos Padrinho Esperança R$ 46,44 R$ 46,44

Participação em eventos de órgãos públicos* R$ 1.631,50 R$ 0,00

Relacionamento e valorização

Mural para funcionários R$ 1.579,76 R$ 1.579,76

Espaço Online de Doações R$ 3.250,00 R$ 3.250,00

Divulgação de imagem

Reformulação da página do Facebook R$ 650,00 R$ 650,00

Vídeo institucional R$ 13.000,00 R$ 13.000,00

Ambiente organizacional

Diretrizes institucionais R$ 650,00 R$ 650,00

Captação de recursos
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14 CONSIDERAÇÕES 

 

Reconhecendo a importância da comunicação para as organizações dos três 

setores econômicos, consideramos que a área é significativa para a estruturação 

organizacional, constituindo a identidade institucional, estabelecendo meios de 

relacionamento com os públicos e proporcionando um planejamento estratégico. 

Com esses pilares, durante o ano de 2015 a Agência Four! levantou 

informações acerca do cliente Associação Casa da Esperança de Santos e realizou 

pesquisas para elaboração de um diagnóstico sobre a atual situação da 

Organização a fim de propor soluções aos problemas identificados, elaborando 

assim, o nominado, “Projeto Experimental Planejamento estratégico para 

aprimoramento da Comunicação de uma organização do Terceiro Setor: Associação 

Casa da Esperança de Santos”.  

Por meio deste trabalho a Four! verificou que a Casa possui estrutura física e 

financeira estáveis. Por outro lado, necessita de ações de Relações Públicas para 

estabelecer relacionamentos entre os públicos e para aprimorar canais de 

comunicação existentes. 

No plano de ações deste projeto, a Agência não contemplou todos os pontos 

levantados no diagnóstico, tal como, a ausência de um departamento de 

comunicação com profissionais habilitados na área para exercer a função de 

planejamento estratégico e mediação, pois atualmente a Associação possui 

agências prestadoras de serviços. 

O projeto mostra que o Diretor de Relações Públicas não possui formação e 

não atua na área. Entretanto, o cargo está previsto no estatuto da Associação e as 

mudanças são burocráticas, dependendo de decisões do corpo diretivo e conselhos 

da Casa. A Agência sugere uma mudança no nome da atual diretoria de Relações 

Públicas, que somente poderia ser assumida por um profissional da área, para 

diretoria de Relações Institucionais. 

Outro ponto diagnosticado foi a estagnação das teledoações, concluiu-se este 

ponto, pela pesquisa com a agência parceira, porém a partir da pesquisa de 

observação e de conversas com a diretoria, computou-se que a abordagem e 

estrutura desse meio de captação de recurso são organizadas, além disso, os 

membros da Casa demonstram satisfação e contentamento com os resultados das 
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teledoações. Portanto não foi ponderada uma ação imediata para este recurso. A 

Agência apenas propôs a ação “Doações Online” para que a comunidade tenha 

mais opções de doações, e para engajar o público com idades mais novas a 

realizarem doações, conforme citado na justificativa da ação “Doações Online”. 

Como referido anteriormente, a Casa da Esperança possui agências parceiras 

para trabalhos de comunicação. Nas ações deste trabalho, nota-se que a Four! 

considerou estas agências e propõe que  cada uma seja acionada para  

determinadas atividades, resguardando assim a identidade visual da Associação. A 

agência Ego Comunicação Estratégia continua na função de diagramações e 

trabalhos impressos. A agência Inova.BS presta serviços na atualização do blog e 

site.  A agência Impacto, citada no Briefing, não foi referida no plano de ações, pois 

seus serviços são contratados em datas não específicas, além de ter pouca 

participação nos trabalhos realizados pela Casa.  

Ao analisar as propostas, nota-se que a Four! optou por trabalhar com parte 

dos públicos estabelecidos no mapeamento. A proposta é a geração de mais 

recursos para a Associação, fortalecendo assim a estrutura da Casa da Esperança. 

Diante disso, públicos como voluntários e mães ou responsáveis não foram 

contemplados com ações específicas por não apresentarem necessidades 

prementes. Apesar disso, constam ações em que todos os públicos estão 

envolvidos. 

Sendo assim, este projeto experimental visou explorar alguns panoramas da 

comunicação, trabalhando em conjunto com a Organização e as agências parceiras 

para que as ações propostas fossem relevantes, tangíveis e resultassem em efeitos 

positivos, principalmente para os públicos estratégicos da Organização. 
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APÊNDICE A – Pesquisa em profundidade com representante da Casa 

 

Roteiro para entrevista  

 

1. De acordo com as conversas realizadas com antigos Padrinhos, quais são os 

principais motivos pela desistência?  

2. Na sua visão, esses são os motivos reais da redução dos Padrinhos?   

3. Há quanto tempo ocorre essa desistência? Com que frequência?  

4. Os Padrinhos são incentivados de qual forma para que continuem doando?  

5. Além dos informativos, e Balanço Social que são entregues, há outros meios 

para mostrar aos Padrinhos de como são investidas as doações? De quem 

forma?   

6. Com que frequência são conquistados novos Padrinhos?  
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APÊNDICE B – Pesquisa em profundidade com agência parceira 

 

Roteiro para entrevista  

 

1. Para você, três agências de comunicação trabalhando para mesma 

organização atrapalha?  

2.  Para você, três agências de comunicação trabalhando com veículos 

diferentes pode modificar ou atrapalhar a identidades visual da Casa? 

3. Há quanto tempo a agência presta serviços para a Casa? 

4. Quem é o responsável em passar sa informações para serem postadas no 

blog ou site? A jornalista?  

5.  Os textos e fotos são aprovados por alguém da Casa? Quem? 

6.  Há demora por parte da Casa para passar as informações?  

7. Há alguma resistência por parte da Casa para não passar algumas 

informações? Isto acontece com frequência?  

8.  Opinião sobre falta de materiais por parte da Casa para a área de 

Comunicação. 

9.  Diretoria composta com pessoas de idade há momentos em que tem 

dificuldade de aceitar novas ideias? 

10.  Opinião sobre as teledoações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



190 
 

  
 

APÊNDICE C – Pesquisa sobre a imagem da Casa da Esperança na Baixada 

Santista 

 

Questionário 

 

Qual é a sua idade (faixa etária)? 

(  ) Menor de 18 anos 

(  ) De 18 a 30 anos 

(  ) De 31 a 50 anos 

(  ) De 51 a 65 anos 

(  ) Acima de 65 anos 

 

Em que cidade você mora?  

(  ) Santos 

(  ) Guarujá  

(  ) São Vicente 

(  ) Cubatão 

(  ) Praia Grande 

(  ) Bertioga 

(  ) Mongaguá 

(  ) Itanhaém  

(  ) Peruíbe 

(  ) Outro: ____________________ 

 

Conhece a Associação Casa da Esperança de Santos?  

(  ) Sim  

(  ) Não 

 

Conhece alguns trabalhos da Casa da Esperança, como projetos, eventos, 

bazar, loja etc? 

(  ) Sim 

(  ) Algumas atividades, mas não todas 

(  ) Não 
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Conhece alguém que já usou ou usa os serviços da Casa da Esperança?  

(  ) Sim 

(  ) Não  

 

Já fez ou ainda faz algum tipo de doação/contribuição à Casa da Esperança? 

(  ) Sim, sou contribuinte 

(  ) Sim, já fiz 

(  ) Não  

 

Faz algum tipo de doação, contribuição ou é voluntário de qualquer outra 

organização do Terceiro Setor? 

(  ) Faço doações e contribuições 

(  ) Sou voluntário 

(  ) Ambas as opções acima 

(  ) Já fiz, mas atualmente não ajudo mais nenhuma organização 

(  ) Não, nunca ajudei nenhum tipo de organização  

 

Se a resposta acima foi afirmativa, qual ou quais organizações você ajuda? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 


