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RESUMO 

 

O presente projeto propõe a estruturação e implantação dos compostos da 

Comunicação Organizacional Integrada em uma unidade local de uma instituição 

internacional pertencente ao Terceiro Setor e que promove intercâmbio cultural para 

jovens. O referencial teórico apresenta conceitos sobre intercâmbio e Terceiro Setor, 

explica a Comunicação Integrada e busca classificar os públicos enquanto objeto de 

estudo das Relações Públicas com referências pontuais que explicam a atuação 

dessa área em organizações desse tipo. As ações visam melhorar o entendimento 

dos voluntários sobre a estrutura da Associação e seu desenvolvimento com base 

em pesquisa com os voluntários locais.  

 

Palavras-chave: Intercâmbio; Relações Públicas; Paz; Universitários. 
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1 Introdução  

  

O presente trabalho foi elaborado com o objetivo de aprimorar o 

desenvolvimento da comunicação interna da Associação Internacional de 

Estudantes de Ciências Econômicas e Comerciais (AIESEC), atendendo o que é 

requerido para a apresentação do Projeto Experimental de Relações de Públicas. 

 Levou-se em consideração que uma das autoras deste trabalho atuou como 

voluntária durante doze meses na Associação, motivo este que definiu a escolha da 

instituição. Para dar início a este projeto, foi elaborada uma fundamentação 

teórica que servirá como base para o desenvolvimento e entendimento do trabalho.  

Depois de detectar as falhas de comunicação da AIESEC junto à 

análise Swot, foi criada a Agência fictícia de Comunicação Integrada “Marcondes & 

Barbieri”, com objetivo de estruturar e implantar os três compostos da Comunicação 

Organizacional Integrada: Comunicação Interna, Administrativa e Institucional. 
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2 Comunicação nas Organizações  

 
 Com o crescimento advindo das novas tecnologias surgidas principalmente 

nas áreas da comunicação e da informação, percebe-se uma crescente valorização 

dos aspectos culturais e a percepção do trabalhador como indivíduo crítico no 

ambiente organizacional. Isso faz com que se pense nas organizações como 

sistemas abertos. 

Encontram-se nas organizações problemas causados por um sistema de 

comunicação mau definido. Tal sistema é composto por quatro níveis; segundo 

Kunsch (1986, p.32).  

No Nível Intrapessoal a preocupação maior é o estudo sobre o que se passa 

dentro do indivíduo enquanto este adquire, processa e consome informações. 

No Nível Interpessoal se analisa a comunicação entre os indivíduos, como as 

pessoas se afetam mutuamente e, assim, se regulam e se controlam uns aos outros. 

No Nível Organizacional se trata das redes de sistemas de dados e dos fluxos 

que ligam entre si os membros da organização e desta com o meio ambiente.  

No Nível Tecnológico, o centro de atenção recai na utilização dos 

equipamentos mecânicos e eletrônicos, nos programas formais para produzir, 

armazenar, processar, traduzir e distribuir informações. Ao implantar os quatro níveis 

da comunicação, a organização não deve deixar de considerar a importância de 

todos os níveis, seja ele no contexto formal e informal. 

 

Para as organizações em geral, é muito importante a 

integração de suas atividades de comunicação, em função do 

fortalecimento do conceito institucional, mercadológico e 

corporativo junto a toda a sociedade. É preciso incorporar a 

idéia de uma comunicação globalizante, que nos ajude a 

compreender e acompanhar o ritmo acelerado das mudanças 

no Brasil e no mundo. Uma combinação parcial e 

fragmentada nunca conseguirá isso. (Kunsch, 1997, p. 116)  

 

As organizações precisam cada vez mais se relacionar de formas diferentes 

com seus públicos de interesse, assim, a organização dialoga diretamente com seu 

público, unificando relacionamento, trabalhando a transparência e tendo maior 

visibilidade. Para a comunicação, ser mais efetiva e ter êxito dependem de alguns 
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fatores básicos advindos da informação, que permitem a interação com os públicos: 

a fluência da comunicação interna, a credibilidade das fontes de informação, a mídia 

programada como fonte regular de informação, o fluxo rápido de informações, e a 

adequação da linguagem a cada público.  

Kunsch (1997 A) ressalta que um dos mais importantes fatores para o bom 

relacionamento no contexto organizacional passou a ser a comunicação 

organizacional, porque assume papel de importância fundamental para o 

entendimento e os negócios de forma geral. Nenhuma organização é capaz de ter 

processos de comunicação e ter êxito se não tiver um plano estratégico da 

comunicação integrado aos seus objetivos.  

Sendo assim a comunicação organizacional surge como elemento de 

integração e relacionamento entre a instituição e seus públicos de interesse. É a 

melhor forma de a comunicação promover o engajamento, a interação e a 

democratização da informação. 

 

2.1 Composto de Comunicação Integrada nas Organizações  

   

A Comunicação Integrada é como um conjunto harmonioso de comunicação 

que se aplica em uma organização. Apresenta muitas vantagens em relação à forma 

tradicional com que se trabalha a comunicação organizacional, evitando a 

duplicidade de esforços, uma vez que as áreas trabalham integradas para conquistar 

os mesmos objetivos e proporcionando um diferencial para a instituição que 

apresenta-se mais ágil, econômica e eficaz nos processos comunicativos. 

Considerada uma diretiva para as organizações, a comunicação integrada, como 

considera Kunsch (2003, p.150)  

 

É uma filosofia que direciona a convergência das diversas 

áreas, permitindo uma atuação sinérgica. Pressupõe uma 

junção da comunicação institucional, da comunicação 

mercadológica, da comunicação interna e da comunicação 

administrativa, que formam o mix, o composto da 

comunicação organizacional. 

 

 Portanto, o composto da comunicação integrada é parte fundamental para o 

desenvolvimento das Relações Públicas, responsáveis pelo relacionamento entre as 

organizações e seus públicos. O composto da comunicação integrada é formado 
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pelas seguintes áreas, comunicação institucional, comunicação administrativa, 

comunicação mercadológica, cada uma com suas especificidades para a obtenção 

dos objetivos e metas da organização na qual se inserem as Relações Públicas e 

que resultam em melhores estratégias comunicacionais. 

  A comunicação integrada é um importante recurso para a organização obter 

destaque no mercado cada vez mais competitivo. A integração das ferramentas de 

comunicação amplia o olhar dos profissionais, aumenta o resultado, somando 

esforços para atender as necessidades do mercado. E é através dessa abordagem 

de comunicação que se torna indispensável que um profissional de Relações 

Públicas planeje estrategicamente sua função dentro de uma empresa, além de que 

é o responsável pela construção de uma boa imagem e reputação organizacionais.  

 Portanto, o profissional trabalha para integrar e unir as instituições e a 

sociedade. Com planejamento estratégico a organização torna o comporto de 

comunicação integrada mais forte, além de que poderá determinar ações para sua 

vantagem competitiva. 

 

2.2 Comunicação em Organizações do Terceiro Setor  

  

Azevedo (1979) define a comunicação humana como um processo que 

envolve a troca de informações, transmitida pelo receptor ao emissor, através de um 

canal (meio), como a fala, os gestos, desenhos e mensagens escritas que efetuam 

algum tipo de troca informacional. O direito de expressar-se, comunicar-se e o direito 

à informação são bens públicos.  

O Terceiro Setor busca desenvolver meios eficientes para criar e manter 

canais de comunicação com o objetivo de interagir com a sociedade. Diferentemente 

das privadas, algumas organizações não governamentais não possuem recursos 

financeiros suficientes para a existência de uma estrutura de comunicação 

profissional que trabalhe estrategicamente a imagem, conquistando notoriedade e 

credibilidade perante seus públicos. Assim, se faz necessário desenvolver 

ferramentas simples que alcancem esse objetivo e que firmem positivamente a 

identidade dessas organizações.  

Para que sejam mais atuantes junto à sociedade, deve-se levar em 

consideração a ótica do público atingido; a intencionalidade que transmite à 

população seu comprometimento; a agilidade para evitar rumores; continuidade e 
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permanência dos projetos que, se interrompidos, perdem a credibilidade; e 

tratamento personalizado para cada público (COMUNICAÇÃO E SOCIEDADE; p. 

57-66).  

Para que se possa estabelecer uma relação mais efetiva com os públicos, 

com as comunidades em que atuam, é necessário um redirecionamento das práticas 

comunicativas no sentido de possibilitar um conhecimento mútuo necessário à 

identificação de carências, ao estabelecimento de prioridades, ao compartilhamento 

das responsabilidades, mediante a elaboração e execução dos projetos de 

mudança.  

Este processo de comunicação mobiliza novos voluntários e permite a 

continuidade dos que já atuam, além de conquista de parcerias. Manter uma relação 

direta com o público beneficiado e parceiros também reforça o vínculo 

com os públicos e proporciona a realização de novos programas e ações, 

defende Cicília Peruzzo (2007). 

3 Relações Públicas e seus Processos 

 

Para Fontes (1998), implantar um processo de Relações Públicas é 

posicionar uma organização em direção aos seus objetivos e interesses, de maneira 

coerente e sistematicamente racional, à procura de resultados concretos 

estabelecidos com antecedência.  

Um processo de Relações Públicas baseado em um planejamento estratégico 

deve ser composto por doze etapas, segundo Kunsch (2003, p. 218) são estas: 

 

 Identificação da realidade organizacional; 

 Levantamento de informações e dados de registros formais e informais da 

instituição; 

 Análise de dados e construção de um diagnóstico;  

 Identificação dos públicos;  

 Determinação de objetivos e metas; 

 Adoção de estratégias; 

 Previsão de maneiras alternativas de ações para situações imprevistas; 

 Estabelecimento de ações efetivas; 

 Definição de recursos a serem alocados; 
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 Fixação de técnicas de controle; 

 Implementação do planejamento; 

 Avaliação de resultados. 

 

As atividades desenvolvidas e realizadas pelo relações-públicas podem ser 

aplicadas a todos os tipos de organização, pois a principal função é de criar e 

consolidar relações confiantes entre as instituições e seus públicos. Assim, realiza 

um trabalho preventivo e muitas vezes de longo prazo, para a gestão da 

comunicação e da imagem. 

 

“Relações Públicas é uma função administrativa que avalia as 
atitudes públicas, identifica as diretrizes e a conduta individual 
ou da organização na busca do interesse público, e planeja e 
executa um programa de ação para conquistar a 
compreensão e a aceitação públicas. A atividade de um 
relações-públicas é planejar, implantar e desenvolver o 
processo total da comunicação institucional da organização 
como recurso estratégico de sua interação com seus 
diferentes públicos e ordenar todos os seus relacionamentos 
com esses públicos, para gerar um conceito favorável sobre a 
organização, capaz de despertar no público credibilidade, boa 
vontade para com ela, suas atividades e seus produtos.” 
(James E. Grunig.) 

  

 Sua atuação é primordial para compor o planejamento das organizações, de 

maneira estratégica, com medidas orientadas ao processo de relações com todos os 

públicos, a fim de proporcionar e estreitar uma rede de relacionamento que seja 

favorável e que possa contornar ou eliminar qualquer falha de comunicação e de 

gestão de informação sobre a instituição.  

 

3.1 Públicos em Relações Públicas  

 

“O público em seu sentido amplo é a humanidade. Público é qualquer grupo 

particular de pessoas diferenciadas de outras por um ou mais fatores comuns 

àqueles indivíduos pertencentes ao grupo” (BAUS, 1963, p.41).  

 Para as Relações Públicas, o público pode ser considerado como um grupo 

(ou grupos) pelo qual a organização projeta os seus interesses. O significado da 

palavra público surge do grupo de interesses nos quais a organização quer atingir, 

pois determinados grupos têm maior importância para a organização. Estes grupos 
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não se definem pelo número de pessoas e sim pela manifestação de uma mesma 

opinião acerca de um assunto, de interesse para organização.  

 Segundo França (2003), “não se pode conceituar público como apenas um 

agrupamento de pessoas, mas é preciso especificidade ao determinar os níveis de 

interesse de cada um, nas suas relações com a instituição”. França ainda 

acrescenta que “cada instituição tem seus públicos específicos que devem ser 

pensados particularmente, quando da realização do seu planejamento de 

comunicação”. 

 Andrade (2003) acredita que a missão principal das Relações Públicas 

é a formação de públicos e, consequentemente, a criação de uma opinião pública 

real, fazendo com que o público interaja com a organização dando a oportunidade 

de discussão, criando um diálogo e proporcionando aos diferentes públicos a 

formação de uma própria opinião acerca dos serviços oferecidos pela organização. 

Sendo assim, Ferrari (2003) reforça o papel estratégico que as Relações Públicas 

desempenham nas organizações, por meio da implantação de estratégias de 

comunicação que consolidem o relacionamento com os públicos que afetam ou 

podem ser afetados pela organização. 

Os gestores devem conhecer os públicos de interesse, por meio de 

pesquisas, para adaptar os seus projetos e a comunicação. É importante que se 

faça um mapeamento dos públicos, categorizando-os e considerando o seu grau de 

influência perante as organizações. Um mapeamento lógico dos públicos de uma 

organização contribui para a construção de relações duradouras e de qualidade com 

seus públicos, pois além de servir como base para as ações estratégicas de 

comunicação, também são de suma importância para que a organização continue 

crescendo e se desenvolvendo. 

 Em seu estudo, Peruzzo (2007) destaca que as organizações sem fins 

lucrativos também possuem públicos diferenciados: 

 

“No âmbito do terceiro setor as organizações se relacionam 
com diferentes públicos, tais como beneficiários, parceiros, 
apoiadores, doadores (efetivos e potenciais), meios de 
comunicação, lideranças populares, poder público, 
parlamentares, instituições educacionais, fóruns de entidades, 
moradores de uma localidade (ou um segmento específico 
deles), grupos organizados, fornecedores, equipe interna 
(diretoria, funcionários), voluntários, conselhos, população em 
geral etc.” 

  



22 
 

 Peruzzo (2007) propõe-se classificar os públicos do Terceiro Setor em a) 

Beneficiários (pessoas a quem a ação direta da organização se destina); b) 

Colaboradores (funcionários, voluntários e suas famílias); c) Vizinhança 

(“comunidade” onde estão inseridas a sede e a ação principal da organização); d) 

Órgãos públicos (aqueles que afetam diretamente a vida da organização por meio 

de políticas, legislação, órgãos de repressão, entre outros aspectos); e) Parceiros 

reais e potenciais (organizações, secretarias, universidades, entre outros); f) Mídia 

(meios de comunicação impressos, radiofônicos, televisivos e internet, tanto os de 

longo alcance como os comunitários e locais; g) Aliados (Organizações que atuem 

no mesmo universo mas que desenvolvem atividades diferentes.); h) Opositores 

(aqueles que se contrapõe ao trabalho desenvolvido pela instituição.). 

 
3.2 Relações Públicas em Organizações do Terceiro Setor  

  

As boas relações da organização com a sociedade contribuem para o 

equilíbrio entre os interesses da própria organização e a sociedade, representada 

pelos públicos de interesse da organização. O Terceiro Setor depende de apoio para 

se manter, seja da sociedade, do Estado, de empresas privadas ou do mercado em 

geral. Com o objetivo de conquistar apoio, o profissional de Relações Públicas busca 

o melhor direcionamento das ações sociais, conhecendo o funcionamento da 

instituição, a cultura, o objetivo e identificando os públicos-alvo e aqueles que são 

considerados formadores de opinião.  

  O relações-públicas deve utilizar-se de estratégias de comunicação para a 

elaboração e realização de diferentes ações e programas sociais, além de assumir 

tarefas básicas como a organização de trabalhos, direção e controle das tarefas e 

aprimorar, por meio de ferramentas de comunicação, a compreensão do propósito e 

dos objetivos da organização perante a sociedade e aos seus próprios voluntários. A 

força da comunicação emerge como fator facilitador para a inclusão e integração 

entre os indivíduos e os outros setores (KUNSCH; KUNSCH,2007, p.182).  

  

Exatamente no trabalho de parceria entre público e privado é 

que a área de relações públicas poderá fazer via terceiro 

setor, as necessárias mediações, repensando o conteúdo, as 

formas, as estratégias, os instrumentos, os meios e as 

linguagens das ações comunicativas com os mais diferentes 
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grupos envolvidos, a opinião pública e a sociedade como um 

todo (KUNSCH,2003, p.145).  

  

É função do profissional estabelecer um relacionamento que saliente a 

imagem da instituição perante a opinião pública, de forma com que favoreça uma 

compreensão mútua dos serviços exercidos por ela. Kunsch (2003) destaca que 

as Relações Públicas já possuem por si mesmas um caráter social, como uma 

obrigação de contribuir para que as organizações norteiem sua dinâmica pela 

temática humana, conduzindo o planejamento de comunicação de forma que não 

perca as características do âmbito social.   

Os serviços dessas instituições são, habitualmente, de índole intangível e 

uma campanha ininterrupta de interpretações e explicações é extremamente 

necessária para convencer o público de sua importância para a sociedade.  A 

atividade de Relações Públicas deve ser desenvolvida com o intuito de informar ao 

público em geral e obter apoio dos voluntários já existentes. Assim, os objetivos de 

um programa nessas instituições deverão aumentar o número de membros, 

determinar suas políticas, auxiliar o levantamento de fundos, melhorar e divulgar a 

imagem, manter um bom relacionamento com autoridades, recrutar novos 

voluntários e aprimorar a comunicação interna.  

De acordo com Cicília Peruzzo (2007), se faz necessário comunicar a todos os 

públicos os resultados obtidos pelo trabalho que é desenvolvido: ao Estado, como 

possível criador e apoiador dos projetos; às organizações privadas, como 

apoiadoras e patrocinadoras; à sociedade em geral, como futura colaboradora ou 

voluntária nos projetos sociais e à opinião pública. 

4 Segmentação da Organização Cliente 

  

4.1Terceiro Setor – Conceitos e Características  

 

A sociedade está organizada em três setores. O Primeiro Setor é formado 

pelo Estado, o Segundo é o privado e o Terceiro são as organizações sem fins 

lucrativos, que tem como objetivo gerar serviços de caráter público e 

associativo. (Acotto; Manzur apud Montaño, 2002, p.55).  

Tudo o que se inicia como uma atividade caritativa, com o objetivo de 

melhorar a qualidade de vida, surge da filantropia - conceito pelo qual as ações 
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desenvolvidas têm reflexos positivos com os diferentes públicos, tornando-se 

responsabilidade social. Todo este cenário é denominado Terceiro Setor (KUNSCH, 

2003).  

A definição surgiu na primeira metade do Século XX, nos Estados Unidos, 

como uma associação entre o Primeiro Setor, representado pelo Estado, e do 

Segundo Setor representado pelo empresariado em geral (MELO NETO; FROES, 

1999).  

De acordo com o pensamento de Andrade (2003), estas instituições civis 

aplicam recursos humanos e materiais para a prática de atividades, centradas em 

questões de direitos em grupo, voltadas às necessidades sociais, políticas, culturais 

e educacionais em busca de ações que promovam a construção de uma sociedade 

mais harmônica e justa. Sua força consiste na união de pessoas que buscam 

defender e lutar por um interesse comum.   

  

Com a diminuição do papel do Estado, com o controle dos 

mercados pela concorrência, com a constituição de inúmeras 

organizações não-governamentais, com as empresas 

privadas promovendo iniciativas em benefício de um interesse 

comum, e com as pessoas unindo-se em ações particulares 

que têm como foco o bem-estar público, surge o terceiro setor 

(ANDRADE, 2003, p. 35).  

  

Atualmente, há uma crescente mobilização civil, na qual os jovens sentem-se 

mais motivados a participar e trabalhar em instituições do Terceiro Setor. O 

desenvolvimento dessas instituições deve ser entendido como um processo no qual 

o público compreenda a essência e identidade do projeto social, para que haja o 

entendimento da organização, criando estratégias que possam gerir os recursos 

humanos e (ou) financeiros, para cada necessidade.       

Deste modo, a busca por uma sustentabilidade econômica dentro do Terceiro 

Setor é um dos grandes desafios, pois tende a ter que adequar amplos projetos 

sociais a recursos limitados (SZAZI, 2004). As organizações devem criar um 

planejamento estratégico visando parcerias e (ou) patrocínios, para que possam 

continuar atuando com a ajuda de quem reconhece sua utilidade.  

As instituições que fazem parte deste setor são compostas, em sua maioria, 

por voluntários - pessoas que atuam pelo propósito, capacitadas profissionalmente 

ou não. 
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4.2 Voluntariado  

 

De acordo com a Lei 9.608/98 de 1998, em seu Art. 1º, é considerado serviço 

voluntário a atividade não remunerada, prestada por pessoa física à entidade pública 

de qualquer natureza, ou à instituição privada sem fins lucrativos, que tenha 

objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência 

social, inclusive mutualidade. 

A participação voluntária pode se dar de muitas maneiras e oportunidades. 

Para doar o tempo para causas de cunho social ou cultural não é necessário ter um 

talento específico, pois o voluntário se adequa a diversos tipos de atividades, como 

realizar atividades individuais, no simples ato de doar sangue, ou as mais comuns, 

como juntar-se a grupos comunitários ou trabalhar em organizações sociais. Está 

claro que o voluntário pode construir uma mudança social em qualquer tipo de 

campo de atuação. 

Uma característica do voluntariado brasileiro é uma presença 

frequente, numerosa e eficaz de voluntários de comunidades 

carentes e ações de autoajuda. Também aumenta a 

participação de voluntários oriundos das comunidades 

beneficiadas por projetos e ações sociais, comunitárias, de 

defesa de direitos, etc. (LINS, 2002, p.67). 

 

Essa união é capaz de promover uma transformação na vida de muitas 

pessoas que necessitam de ajuda e, como Lins (2002) afirma, é a melhor maneira 

de envolver o cidadão, as comunidades, as associações de classe, todos os setores 

da sociedade, no desenho e na construção de um futuro melhor. 

Ser voluntário foi entendido, por muito tempo, como ocupação para pessoas 

sem ocupação fixa e que buscavam algo para fazer. Poucas pessoas sabem ainda o 

quão valioso é o trabalho de um voluntário. Isso não quer dizer que os voluntários 

substituam as políticas públicas nem o trabalho remunerado. As pessoas estão 

percebendo que não se deve esperar somente os recursos do governo e sim agir 

socialmente para modificar seu meio (CARDOSO, 2002, p.23). 

Muitos voluntários deixam seus países para cooperar com essa 

transformação de forma positiva em comunidades carentes em varias regiões pelo 

mundo, como a Associação Internacional de Estudantes de Ciências Econômicas e 

Comerciais (AIESEC) onde não só trabalhando a liderança do jovem, criando 
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oportunidades para ele vivenciar a realidade global, transformando-se em um agente 

de mudanças local, pois desenvolve um olhar empreendedor que provoca as 

mudanças necessárias para o crescimento de novos projetos que possam melhor a 

vida de muitas pessoas. 

O voluntario da AIESEC adquire experiência voluntária e contribui também 

para a melhoria das condições de vida dos habitantes, atendendo às necessidades 

locais por meio de ações focadas geralmente na área da saúde ou apoio 

psicopedagógico. São projetos que, além de unir a solidariedade com a cidadania, 

geram troca de conhecimentos, valores e culturas entre diferentes nacionalidades. 

 Junqueira (2002, p.137) acredita que ao se desenvolver uma melhor gestão 

das políticas sociais através das organizações sem fins lucrativos ou do trabalho 

voluntário, deixando o caráter assistencialista e assumindo a posição ativa na 

construção da cidadania e de uma sociedade mais justa e igualitária. 

 

4.3 Instituições do Terceiro Setor 

  

 Para Oliveira (1999), os primeiros registros sobre o papel do Terceiro Setor no 

Brasil datam do período colonial. As ações sociais tinham caráter religioso com forte 

influência da colonização portuguesa e do domínio da Igreja Católica. Essas 

características ainda são encontradas nos dias de hoje. Mas, foi a partir da década 

de 1990 que instituições civis trouxeram uma nova dimensão para a participação de 

grupos de pessoas na solução de questões sociais, ambientais, culturais e com uma 

visão de sociedade mais democrática. 

 A forma de envolvimento dessas instituições em causas diversas e com 

finalidades distintas, porém de caráter público e sem fins econômicos, é regulado 

pelo Código Civil Brasileiro.   As instituições são definidas como associações e 

fundações. Segundo Ciconelo: 

 

Novo Código Civil
1
 define e separa com clareza as categorias 

de pessoas jurídicas de direito privado: associações são 
constituídas  pela união de pessoas para fins não econômicos 
(art. 53); fundações são constituídas por uma dotação 
especial de bens, realizada por um instituidor, que 
especificará o fim a que se destina e declarará, se quiser, a 
maneira de administrá-la (art. 62). 

                                                 
1
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 
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 São pessoas jurídicas classificadas como Organização Não Governamental 

(ONG), Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), Organização 

Social (OS), Instituto e Instituição. 

 A AIESEC é uma associação sem fins lucrativos, qualificada como uma 

organização da sociedade civil de interesse público, denominada OSCIP. As 

OSCIPs são, segundo a Lei 9.790, de 23 de março de 1999, organizações sem fins 

lucrativos, providas do Título de Interesse Público expedido pela Secretaria Nacional 

de Justiça do Ministério da Justiça, cujo objetivo social atende as finalidades. 
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5 Agência 

 

5.1 Agência Marcondes & Barbieri 

 

A agência Marcondes & Barbieri – Comunicação Integrada foi criada a fim de 

auxiliar, de forma estratégica, instituições privadas ou sem fins lucrativos, 

estruturando uma nova identidade, conceito, desenvolvendo um planejamento de 

comunicação de acordo com a necessidade do cliente. Entender a marca, trabalhar 

com a gestão de projetos possíveis, estreitar relacionamentos, elaborar e produzir 

materiais de comunicação dirigida para cada público específico e estruturar as 

mídias sociais são os objetivos da agência com o Instituto Religar.  

 

5.2 Significado do Logotipo 

 

A agência possui os sobrenomes a fim de transmitir credibilidade, 

transparência e responsabilidade perante ao público. O design do logotipo foi criado 

com a ideia de ser algo que se encaixa, um lado que precisa do outro, de acordo 

com o conceito de comunicação integrada.  A cor amarela foi usada para simbolizar 

a criatividade, ideias, conhecimento e inovação. A cor azul escuro para representar 

características como a confiança, responsabilidade e superioridade.  

 

 

Figura 1 - Logotipo da Agência Marcondes&Barbieri 

 

Fonte: Produzido pelas autoras. 
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6 História Institucional da Organização Cliente   

 

 A organização-cliente deste Trabalho de Conclusão de Curso, a Associação 

Internacional de Estudantes de Ciências Econômicas e Comerciais (AIESEC) foi 

criada por estudantes europeus em setembro de 1948, poucos anos depois do 

término da Segunda Guerra Mundial. Eram jovens de várias nacionalidades com o 

propósito de promover o intercâmbio cultural e que se uniram inspirados "para 

expandir a compreensão de uma nação, expandindo a compreensão dos indivíduos, 

mudando o mundo uma pessoa de cada vez.2" A primeira sede foi estabelecida em 

Liége, na Bélgica, cidade onde nasceu a AIESEC. A sede foi transferida para 

Roterdã, na Holanda, onde permanece até hoje.  

 

Figura 2 - Símbolo AIESEC 

 

 A expansão para outros países europeus aconteceu nas décadas seguintes e, 

a partir de 1955, para o Oriente Médio. O primeiro Congresso Internacional realizou-

se em 1964, na Itália, quando os jovens congressistas foram recebidos pelo Papa 

Paulo VI. Em 1967, a crescente expansão alcançou o continente norte-americano, 

as Américas Central e do Sul, África, Ásia e Oceania. Em 1977, a AIESEC estava 

presente em 50 países e em seis continentes. Em parceria com a IBM, alunos do 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) programaram os primeiros sistemas 

informatizados, o que possibilitou a ampliação da rede de contatos e as parcerias 

internacionais. 

                                                 
2
 Informação divulgada no site institucional, disponível em http://aiesec.org/about-aiesec/story/, acesso em 

11/11/2015. 

http://aiesec.org/about-aiesec/story/
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Em 1980, Chicago, nos Estados Unidos, foi a sede de um dos Congressos 

Internacionais, e Lima, no Peru, sediou também mais um Congresso Internacional 

em 1981. Os anos seguintes foram decisivos para a ampliação da rede de 

intercâmbios, chegando, em 1984, à marca de cinco mil somente naquele ano. No 

final da década de 1980 e durante a de 90, as questões globais e os conflitos 

mundiais levaram os jovens protagonistas a complementar a missão inicial da 

Associação com o lema “Paz e realização do potencial da humanidade". 

 O novo milênio trouxe um desafio maior para a Associação. Em 2005, durante 

o Congresso Internacional, os delegados pautaram a meta para 2010: atingir 10 mil 

intercâmbios nos próximos cinco anos. Essa meta foi alcançada. De 2011 a 2013, a 

AIESEC se fez presente em 124 países e promoveu o intercâmbio para 60 mil 

universitários. Em 2014, sua equipe de voluntários era de 70 mil jovens no mundo 

inteiro. 

 

Figura 3 - Continentes e países onde a AIESEC está presente 

 

Fonte: Site Institucional, Disponível em: http://aiesec.org/about-aiesec/aiesec-structure/ 

 

6.1 AIESEC no BRASIL e Comitê em SANTOS 

 

A vinda da AIESEC para a América do Sul aconteceu em 1967 e com 

unidades em países de língua espanhola.  Em 1970, foi fundado o Comitê Nacional 
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do Brasil, na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e no mesmo ano foram 

criados simultaneamente os comitês de São Paulo e do Rio de Janeiro.  

Em 1971, o Comitê Nacional foi transferido para a cidade de São Paulo, em 

um espaço da Fundação Getúlio Vargas (FGV). No mesmo ano, foi criado o Comitê 

de Santa Catarina, em Florianópolis. No ano seguinte – 1972, foi criado um comitê 

em Santos, e, em 1974, um em Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais. 

Em Santos, o Comitê funcionou instalado na Faculdade de Ciências 

Econômicas e Comerciais de Santos da Sociedade Visconde de São Leopoldo e 

simultaneamente na Faculdade de Administração de Empresas da Fundação 

Lusíada. Em 1980, organizou e realizou a 5ª Convenção Nacional da Associação na 

Cidade, em preparação para o congresso internacional de Chicago, nos Estados 

Unidos. O Comitê funcionou até 1984 e foi reativado com em 2011 com uma nova 

diretoria, porém sem um local para a sede física da Associação.  

No final de 2014, o Comitê alcançou a meta de 56 intercâmbios e se tornou 

uma unidade independente da USP. Também conseguiu um espaço na Faculdade 

de Administração de Empresas da Fundação Lusíada.  
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7 BRIEFING  

 

 Para melhor compreensão deste briefing sobre a organização-cliente, a 

Marcondes & Barbieri entende que é necessário registrar que a Associação 

Internacional de Estudantes de Ciências Econômicas e Comerciais é uma única 

entidade, que se faz presente no mundo, e para não descaracterizar sua finalidade, 

identidade corporativa, estrutura e objetivos estabeleceu um modelo padrão de 

funcionamento nos vários continentes onde foram instalados seus comitês. No 

entanto, esse modelo organizacional padrão não impede de que a cultura e as 

especificidades locais sejam respeitadas. 

 

7.1 Associação Internacional de Estudantes de Ciências Econômicas e 

Comerciais 

 

 A Associação Internacional de Estudantes de Ciências Econômicas e 

Comerciais, representada pela sigla AIESEC, é uma entidade sem fins lucrativos, de 

caráter global, apolítica, independente, criada e gerida por jovens. De origem 

internacional, a Associação proporciona e incentiva o intercâmbio social e 

profissional para jovens universitários em organizações do Segundo e do Terceiro 

Setores sediadas em todos os continentes nos quais concentram seus comitês 

locais. De acordo com UNESCO3, a AIESEC é a maior organização internacional 

sob gestão de universitários e de recém-formados4, conforme informação disponível 

no Portal Institucional5. A sede internacional fica na cidade de Roterdã, na Holanda, 

e seus comitês estão instalados em 126 países.  

Foi criada em 1948, pouco tempo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, 

com a finalidade de estimular a descoberta e o desenvolvimento do potencial de 

lideranças juvenis, por meio de atuação no âmbito interno da própria organização, 

do intercâmbio social e da prática profissional nas áreas de formação universitária. 

Ao longo dos 67 anos de existência, construiu uma rede de relacionamento com 

                                                 
3
 UNESCO, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (acrônimo de United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization). 

4
 A AIESEC considera recém-formados, jovens com até dois anos de formados e com idade entre 18 e 30 anos. 

Fonte: Estatuto Social (1973). 

5
 Disponível em http://www.aiesec.org 
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organizações do Segundo e Terceiro Setores, em especial com instituições de 

ensino superior, de onde se originam os voluntários, que atuam nos comitês locais, e 

os intercambistas, que participam de projetos sociais em países que não os de sua 

nacionalidade. Essa rede possibilita contato com instituições governamentais, como  

embaixadas, órgãos fiscalizadores, entre outras. A AIESEC Internacional tem acento 

no Conselho da Juventude da Organização das Nações Unidas (ONU). 

 Sua identidade corporativa, constituída por missão, visão e valores, é 

única, adotada por todas as unidades e comitês e foi definida à época de sua 

criação. Tem por Missão6 “Possibilitar aos jovens a descoberta e o desenvolvimento 

de seus potenciais de liderança para causar um impacto positivo na sociedade, 

através das oportunidades de liderança, intercâmbios profissionais e voluntários e 

participação em um ambiente global de aprendizagem.” O cumprimento da missão 

se dá por meio de quatro programas mundiais desenvolvidos por todos os comitês. 

A Agência Marcondes & Barbieri elaborou o Quadro 1 com descrição dos 

programas. 

 

Quadro 1- Programas Mundiais 

Programa  Atuação 

 

Em Inglês: Global Citizen. Consiste na participação de jovens 

em ações voluntárias em organizações não-governamentais e 

projetos educacionais, com ênfase em gestão de projetos, 

educação cultural, ensino de novas línguas, workshops, entre 

outras opções. 

 

Em Inglês: Global Talents. Inserção do jovem recém-formado 

em culturas empresariais diferentes e internacionais para 

enfrentamento de desafios profissionais. 

 

Em Inglês: Host Family. Destinado a famílias que desejam 

hospedar os jovens intercambistas. A convivência entre pessoas 

de culturas distintas oferece oportunidade de aprendizagem de 

outro idioma entre o hóspede e os anfitriões, através de uma 

relação mais próxima e similar à estrutura familiar. 

 

Em Inglês: Youngs Talents. Visa ao desenvolvimento de 

competências para solução de problemas, aprimoramento de 

habilidades para o trabalho em equipe, comunicação 

interpessoal e crescimento pessoal e profissional. 

Fonte: Portal da AIESEC no Brasil, disponível em http://www.aiesec.org.br Acesso em 9/11/2015  
  

                                                 
6
 Disponível em http://www.aiesec.org/about-aiesec/mission/ 

http://lc.aiesecbh.org/Lideran%C3%A7a
http://lc.aiesecbh.org/Lideran%C3%A7a
http://lc.aiesecbh.org/Interc%C3%A2mbio
http://www.aiesec.org.br/
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  Enquanto visão, a AIESEC quer ser reconhecida como “defensora da 

paz e incentivadora das potencialidades humanas” e seus valores ainda são os 

mesmos dos fundadores: “viver a diversidade; ativar a liderança e promover a 

participação solidária”. Após mais de seis décadas de atuação, e sem comprometer 

a identidade corporativa, a Associação Internacional mantém a visão inicial, porém 

em sintonia com os desafios do mundo contemporâneo. Nesse sentido, a visão é 

atualizada a cada cinco anos e para o próximo quinquênio (2016-2020) já definiu 

como deseja ser reconhecida: “Um movimento de liderança jovem acessível a todos 

em todos os lugares como diferencial de transformação social e de 

sustentabilidade.” Dentro dessa proposta, os valores também são adequados à 

visão atual. A partir de 2016, “integridade e excelência” somam-se aos valores já 

incorporados. 

  A Associação Internacional mantém o mesmo modelo de estrutura de 

comando e de hierarquia, definida pelo Estatuto Social e Regimento Interno, e 

seguidas pelos comitês. Os representantes são eleitos e/ou indicados para uma 

gestão com período de mandato de 12 meses. A Administração é constituída pelos 

seguintes órgãos: Conselho Nacional (na forma de assembleia geral dos comitês 

Locais7), Corpo Executivo, Time Nacional de Auditoria e Supervisory Group. Os 

integrantes do Corpo Executivo “deverão adotar práticas de gestão necessárias e 

suficientes a coibir a obtenção, por qualquer um, de forma individual ou coletiva, de 

benefícios ou vantagens pessoais, em decorrência da participação em processos 

decisórios”.8   

  Com base no Estatuto Social, a Marcondes & Barbieri elaborou a 

representação gráfica da estrutura administrativa, apresentada na Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Art. 13, Cap. III do Estatuto Social. 

8
 Art. 13, Cap. III, § 1º do Estatuto Social. 
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Figura 4: Representação gráfica dos órgãos da administração adotada pela Associação e Comitês. 

 

A instalação de novas unidades nacionais (nos países) precisa de autorização 

da AIESEC Internacional e para os comitês locais (cidades), a autorização é dada 

pela AIESEC Nacional. 

 Os recursos financeiros são provenientes unicamente das taxas cobradas dos 

jovens que participam dos programas de intercâmbios das unidades nos vários 

países e em moeda de origem. Uma taxa desse total é revertida à AIESEC 

Internacional. As unidades nacionais, por sua vez, recebem uma taxa contributiva 

dos Comitês locais. A Marcondes & Barbieri não conseguiu informação sobre o 

faturamento anual e sobre outras fontes de recursos. 

O Inglês é o idioma oficial para comunicação entre comitês fora do mesmo 

país e é adotado para a denominação das estruturas de comando, processos, 

funções e atividades em geral, identificados por siglas (vide Lista de Siglas). A 

exceção é quanto aos programas, que são identificados pelos seus respectivos 

nomes e traduzidos para o idioma da unidade de cada país. 

Devido ao fato de ser uma entidade internacional, com unidades e comitês 

espalhados pelos continentes, a comunicação acontece em ambiente online, com 

uso das mídias digitais e da intranet. A comunicação interpessoal está presente nas 

unidades e comitês que possuem uma sede e também em eventos oficiais. São 

duas as áreas responsáveis pela comunicação e vinculadas ao Conselho Nacional. 

A primeira, Gestão de Talentos, é responsável pela comunicação administrativa e 

interna – informa sobre os processos de gestão, procedimentos   e normas internas 

e treina as equipes promocionais9. A segunda, a área de Marketing, trata da 

                                                 
9
 Nota das autoras: a equipe é denominada Outgoing Global Community Development Programme e faz a 

apresentação da AIESEC e de seus programas aos jovens interessados em intercâmbio. 

Conselho 
Nacional        

Órgão Soberano 

Time Nacional 
de Auditoria        

Órgão Fiscalizador  

Corpo 
Executivo  

Órgão Executivo 

Corpo Executivo  
Comite local  

Supervisory 
Group            

Órgão Consultor  
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comunicação institucional – capta parcerias junto às instituições de ensino superior e 

empresas, desenvolve conteúdo para as mídias digitais, gerencia as redes sociais e 

responde pela identidade visual. 

 A unicidade organizacional também se aplica à identidade visual, descrita em 

manual próprio – Brand Toolkit: Visual and strategy guidelines10, disponibilizado no 

ambiente virtual. O logotipo global da Associação, em Inglês Global Brand, foi criado 

em 1991 e seu uso precisa de autorização porque a marca é registrada.  A imagem 

mostra a sigla da Associação, grafada em letras brancas e maiúsculas, sobre um 

fundo azul chapado e no sentido horizontal. O fundo azul não preenche toda a 

extensão da área, fragmentando-se em silhuetas de pessoas logo após a letra C. 

Segundo o guia visual, as silhuetas humanas representam os “jovens ganhando 

definição assim que vão saindo da massa azul e formando a si mesmos como 

cidadãos do futuro”.11 

 

Figura 4 - Logotipo 1991 

 

Fonte: Global Brand  

Para conhecer o grau de satisfação dos membros, a Associação promove, 

anualmente, pesquisas de opinião enviadas pela intranet aos voluntários de todos os 

comitês. Os resultados são publicados no Portal Institucional com acesso restrito de 

acordo com o nível hierárquico: o Corpo Executivo tem acesso aos resultados 

globais; as unidades nacionais, aos resultados em seus países; e cada comitê local 

acessa somente seus resultados. 

O Portal Institucional apresenta a mesma forma e conteúdo em todos 

continentes com informações em Inglês, diferenciando-se apenas pelo endereço do 

país na rede mundial de computadores e no idioma nacional.  Não existem sites 

                                                 
10

 Disponível em http://www.issuu.com/aiesecinternational/docs/btk_19.09_99_25_.compressed, acesso em 

14/11/2015. 

11
 Dados extraídos do Copy of AIESEC GLOBAL Brand Visual Guidelines, In: https://prezi.com, acesso em 

14/11/2015. 

https://prezi.com/
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personalizados nos comitês e o acesso a cada um deles é através do Portal no país 

onde se localizam.  

 

7.2 A AISESC no Brasil  

Há 45 anos no Brasil, a AIESEC mudou-se para o Estado de São Paulo em 

1971 e está instalada no bairro da Vila Mariana, na cidade de São Paulo. Sua 

estruturação segue o modelo padrão, assim como a procedência dos recursos 

financeiros e a comunicação com os membros e a sociedade.  

No Brasil são cinco mil voluntários em 80 nos comitês instalados nos Estados 

de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito 

Santo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do 

Norte, Ceará, Piauí, Pará, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e 

Distrito Federal.   

Sua rede de relacionamento reúne 42 organizações que oferecem ou espaço 

para a divulgação dos programas ao público jovem ou capacitação dos voluntários 

ou contato com profissionais do mercado para troca de experiências ou para 

recrutamento e seleção de recém-formados. Inclui instituições de ensino e empresas 

nacionais. 

Em 2014, A AIESEC no Brasil atendeu a cinco mil intercambistas e o valor da 

taxa naquele ano era de R$1.000,0012. Estima-se que o faturamento no ano passado 

foi de R$ 50 mil. A prestação de contas é apresentada anualmente na Conferência 

Nacional aberta exclusivamente aos voluntários. A taxa deste ano é de R$ 1.200,00 

– bem menor do que ao a média praticada no mercado (mais de 300%).13 

A opinião dos voluntários sobre a AIESEC no Brasil é conhecida por meio de 

pesquisas. Em 2013, foi alto o índice de retorno. A Marcondes & Barbieri não dispõe 

de outras informações sobre a pesquisa a não ser aquelas divulgadas no Portal 

(diretivas organizacionais, critérios técnicos etc.). 

 

 

                                                 
12

 Informação fornecida pelo Comitê em Santos, em 13/11/2015. 

13
 A média da taxa cobrada pelas instituições é de R$ 5 mil. Levantamento realizado no início de 2015 por uma 

das autoras em visitas presenciais a instituições de São Paulo (Capital). 
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7.3 A AISESC em São Paulo  

Além da unidade nacional, no Estado de São Paulo funcionam 14 comitês. 

Existem cinco comitês na cidade de São Paulo, todos instalados em espaços 

cedidos e dentro de escolas superiores: Universidade de São Paulo (USP), 

Fundação Getúlio Vargas (FGV), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) e Instituto de Ensino e 

Pesquisa (Insper). 

Suas estruturas obedecem ao modelo organizacional padrão (identidade 

corporativa e identidade visual, programas e processos etc.). Os recursos financeiros 

são oriundos da mesma fonte dos demais comitês – seus intercambistas.  A 

comunicação com os membros e com a sociedade também se realiza em ambiente 

virtual, mas com o diferencial da existência de sedes sede que favorecem o contato 

interpessoal e o trabalho da equipe. 

 

7.4 A AISESC em Santos 

O Comitê em Santos foi criado em setembro de 2011, a partir da necessidade 

de atuação da Associação na região. A autorização para a reinstalação do Comitê 

foi dada pelo Comitê em São Paulo/USP em atendimento ao disposto no Estatuto 

Social. 

Santos já teve dois comitês simultaneamente (vide História Institucional, p 31) 

que funcionaram dentro das faculdades mantidas pela Fundação Lusíada e pela 

Sociedade Visconde de São Leopoldo. Embora represente toda a região 

metropolitana da Baixada Santista e Litorais Norte e Sul do Estado, sua atuação 

limita-se ao município de Santos. 

Atualmente, o Comitê não dispõe de espaço para reunião e trabalho da 

equipe de voluntários. Quando é preciso contato presencial, utilizam a área de 

convivência do Sesc Aparecida, sem qualquer solicitação oficial. Tal condição limita 

o tempo e os assuntos dos encontros devido à pouca privacidade e aos horários de 

funcionamento do local. 

O atual Corpo Diretivo assumiu a gestão em 1º de janeiro de 2015 com 

mandato até 31 de dezembro do mesmo ano. A próxima gestão já foi eleita em 

novembro de 2015 para o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016. A 

estrutura de comando e hierárquica segue o modelo internacional e, em Santos, está 

assim definida: 
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Figura 5 - Representação gráfica da administração no Comitê em Santos. 

 

       Órgão  

Conta com 56 voluntários que conheceram a Associação por colegas ou 

pessoas de suas relações. Para inteirar-se da missão, visão, valores, programas e 

outras informações, a Associação reúne os novos voluntários durante um final de 

semana, quando há momentos de integração e de informação de conteúdo. O 

evento é denominado Discovery Day e seu modelo é igual em todos os comitês no 

mundo. O treinamento para atuação interna é passado informalmente em local não 

apropriado para esse fim (Sesc, por exemplo).  

Como os demais comitês, a fonte de recursos financeiros provêm da taxa 

paga pelos jovens intercambistas – hoje no valor de R$ 1.200,00. Nos quatro anos 

de existência, realizou mais de 500 intercâmbios e promoveu mais de 200 

oportunidades de liderança e desenvolvimento. No entanto, apresenta déficit 

financeiro junto à AIESEC no Brasil, devido à obrigatoriedade de repassar uma parte 

da arrecadação à unidade nacional. Não atingiu a meta para o preenchimento do 

número de vagas oferecidas aos universitários locais para participação em projetos 

sociais ou  profissionais tanto em Santos quanto em outros países. Além disso, tem 

despesas com o pagamento de tarifas bancárias, com serviços terceirizados 

(Contabilidade) e com suporte tecnológico para uso da equipe (provedor de internet 

e uma plataforma própria - EXPA, que auxilia na procura de vagas). 

 A comunicação entre os membros, com os demais comitês e outros públicos 

é em ambiente virtual. Santos utiliza as mídias por meio de páginas e grupos no 

Facebook e e-mail (aiesec.net que é acessado pelo Gmail). 

 Não mantém contato ou plano de ação voltado para as instituições de ensino 

superior da região para divulgação dos programas e arregimentação de voluntários e 

futuros intercambistas. Também não possui qualquer relacionamento com a mídia 

regional. 
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8 Análise de Cenários  

 

8.1 Cenário Externo  

 No Brasil, universidades e instituições públicas, privadas e sem fins lucrativos 

desenvolvem programas de intercâmbio científico e cultural abertos a estudantes 

brasileiros, como o Programa Ciência sem Fronteiras, do Governo Federal; de 

bolsas de estudo da Fundação Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior) e do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico); o concurso do banco espanhol “Santander Universidades”, 

e outras entidades nacionais e internacionais com sede no País, entre as quais, AFS 

Intercultura, AC Australian  Centre,  Egali Intercâmbio. Também existem empresas 

de turismo que oferecem “pacotes” para a realização de cursos no Exterior sob a 

rubrica de intercâmbio cultural, como a CVC Viagens. 

No município de Santos existem instituições de ensino e empresas que 

promovem intercâmbio de estudantes. As universidades, centros universitários e 

faculdades isoladas firmam convênios com instituições estrangeiras para que seus 

alunos participem de programas no Exterior e para receber estudantes dessas 

instituições.  

Diante do crescimento da mobilidade acadêmica, incentivada por governos e 

instituições de ensino superior e de outros ramos de atividades, a AIESEC no Brasil 

e seus comitês devem adequar-se à essa realidade: um mundo globalizado onde as 

fronteiras geográficas não são mais barreiras para o trânsito, a comunicação e a 

troca de informações entre pessoas em geral, organizações e estudantes. De acordo 

com Stallivieri (2002, p. 3), “A globalização da cultura, da ciência, das tecnologias 

exige de nossos estudantes universitários um nível de competência e de formação 

muito mais sólido e competitivo. ”  

Diante desse cenário, os jovens devem estar capacitados para atender às 

demandas da sociedade e dos mercados nacional e internacional, buscando novos 

conhecimentos e experiências e aprendendo a conviver e a respeitar as 

diversidades culturais de grupos e das organizações. O intercâmbio é uma 

oportunidade para ampliar conhecimentos e conquistar uma formação pessoal e 

profissional diferenciada e em sintonia com a sociedade contemporânea e seus 

inúmeros desafios.  
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Deve-se levar em conta a crise política atual pelo qual o Brasil vem passando 

com forte impacto na economia (desvalorização do Real em relação ao Dólar e ao 

Euro, alta da inflação, juros exorbitantes, desemprego, redução do consumo). A 

queda em investimentos e a desaceleração da economia vêm provocando uma 

recessão geral atingindo todos os cidadãos. Essa situação causa incertezas quanto 

à possibilidade dos jovens conseguirem custear estudos em outros países. 

 

8.2 Cenário Interno   

Com apenas quatro anos de existência, o Comitê em Santos ainda não se 

consolidou junto à AIESEC no Brasil por falta de estabilidade econômica, uma vez 

que seus recursos advêm das taxas pagas pelos jovens que se inscrevem nas 

vagas divulgadas e gerenciadas pela AIESEC para participação no intercâmbio.  

Sua infraestrutura é frágil porque depende exclusivamente do ambiente virtual 

para o desempenho de suas funções operacionais e a comunicação entre os 

voluntários. Como ainda não dispõe de um espaço físico, a dificuldade é maior. 

Outro ponto a se destacar é o fato dos voluntários não dominarem a 

quantidade de informações e os detalhes sobre os processos e programas 

oferecidos. Eles alegam que o tempo de treinamento é insuficiente para isso. Tal 

fato, compromete a qualidade das informações e serviços prestados àqueles que 

procuram o Comitê local como intermediador do intercâmbio desejado.  

 

8.3 Análise SWOT 

A partir da análise dos cenários externo e interno, a Marcondes & Barbieri 

utilizou-se da ferramenta SWOT para a identificação dos pontos positivos e 

negativos, muito importantes para a avaliação das ameaças e oportunidades que o 

Comitê em Santos precisa considerar para sua consolidação local. 

 A sigla SWOT reúne as iniciais de Strenghts (Forças), Weakness 

(Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças).  Sua aplicação é 

fundamental para a elaboração do planejamento estratégico de Relações Públicas. 

 

“A Análise SWOT é uma das ferramentas utilizadas para 

desenvolver planos estratégicos. Seu foco central é 

reconhecer oportunidades e evitar ameaças, ponderando, ao 

mesmo tempo, os pontos fortes e fracos da empresa” 

(MORRIS, 2005, p. 60).  
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A SWOT revelou que o Comitê em Santos possui como: 

Figura 6- Análise SWOT 

Forças Fraquezas 

Para os estudantes: atuação humanitária 

e cidadã em projetos sociais no Brasil e 

no Exterior. 

Para os recém-formados: prática 

profissional na área de formação e em 

empresas internacionais no Brasil e no 

Exterior. 

Para os voluntários: membro atuante em 

uma associação global, internacional e 

reconhecida pela UNESCO com assento 

na ONU. 

Para todos os jovens: desenvolvimento 

de capacidades e habilidades pessoais e 

incentivo a liderança. 

Presença em todos os continentes. 

Taxa de inscrição com valor menor do 

que o praticado no mercado 

Inexistência de um espaço físico para a 

sede local. 

Falta de conhecimento da existência do 

Comitê em Santos pela sociedade 

regional. 

Inexistência de relacionamento com 

instituições de ensino superior da região. 

Inexistência de relacionamento com a 

mídia regional. 

Inexistência de divulgação massiva 

dirigida. 

Superficialidade das informações 

institucionais e operacionais sobre a 

própria AIESEC e o Comitê local por 

parte dos voluntários. 

Falta de organização das informações 

administrativas, como registros da 

gestão dos processos e arquivos em 

geral, que dificultam o cotidiano do 

Comitê. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

Oportunidades  Ameaças 

Implantação da mobilidade acadêmica 

pelas instituições de ensino superior. 

Cessão de um espaço para a sede do 

Comitê em algumas das entidades das 

categorias profissionais (contabilistas, 

economistas, administradores) ou em 

instituições de ensino com cursos 

dessas áreas. 

Expansão da representatividade para 

outros municípios da Baixada Santista e 

Litoral do Estado. 

 

Crise econômica no Brasil. 

Outras instituições regionais que 

oferecem intercâmbio. 

Falta de lastro financeiro por parte do 

Comitê local. 

Fechamento do Comitê em Santos como 

ocorreu em 1980. 

 

Fonte: Produzido pelas Autoras. 
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9 Pesquisa 
 

 A pesquisa é um instrumento fundamental para a realização de um 

diagnóstico, podendo avaliar o comportamento e o cenário em que a AIESEC está 

inserida. O foco é localizar os questionamentos e buscar respostas para as mesmas. 

Segundo Kunsch:  

“Com a pesquisa institucional, é possível construir um 
diagnóstico corporativo institucional capaz de alicerçar a 
proposição futura dos planos, projetos e programas de 
Relações Públicas de formas mais seguras e coerentes com 
as necessidades das organizações”. (KUNSCH, 2003, p. 
290). 
 

     A agência Marcondes & Barbieri realizou uma pesquisa quantitativa junto aos 

51 voluntários (novos e veteranos) com objetivo de detectar falhas na comunicação 

interna do Comitê local. A pesquisa foi aplicada online, no período de 27 a 29 de 

outubro de 2015, e obteve 58,8% dos respondentes. 

  

9.1 Pergunta-problema 

 Como é trabalhada a comunicação interna do Comitê local com o seu público 

interno? 

 

9.2 Objetivos Gerais 

 Os objetivos gerais são investigar como se dá o processo de comunicação 

interna no Comitê local, conhecer o cenário e o clima organizacional, a fim de 

descobrir perspectivas futuras da inserção da AIESEC na região. 

 

9.3 Objetivos Específicos  

 Entender a comunicação interna.  

 Perceber possíveis problemas externos. 

 Conhecer a formação dos departamentos. 

 Identificar os meios de comunicação que são utilizados. 

 Compreender como o Corpo Executivo direciona assuntos específicos. 

 

9.4 Metodologia  

Método quantitativo  
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9.5 Instrumento 

Questionário com questões fechadas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

23% 

17% 60% 

0% 0% 

O que o levou a ser um voluntário? 

O interesse pelo Intercâmbio

Aprimorar o curriculum

Desenvolver sua liderança

Não ter o que fazer durante a
semana e finais de semana

Outros

59% 23% 

10% 

8% 

Como conheceu a AIESEC em Santos? 

Palestras em Universidades

Cartazes espalhados pela cidade

Conhecidos/Amigos

Internet

Outros

47% 

53% 

Já foi voluntário em alguma instituição anteriormente? 

Sim

Não



51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17% 
3% 

10% 

33% 

30% 

7% 

Por que você se mantém na AIESEC? 

Propósito da AIESEC

Oportunidade de carreira na
AIESEC

Contato com o mercado de
trabalho

Desenvolvimento pessoal

Desenvolvimento profissional

26% 

27% 17% 

30% 

Há quanto tempo você é voluntário? 

Menos de 6 meses

Até um ano

Até 2 anos

Outros

67% 

30% 

3% 0% 0% 

Com que regularidade você participa das atividades da AIESEC?  

Frequentemente

Regularmente

Poucas vezes

Quase nunca

Outros
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93% 

7% 

0% 

Qual é a sua opinião sobre o trabalho desenvolvido pela AIESEC?  

Excelente

Regular

Fraco

60% 
27% 

10% 

3% 0% 

Qual é a sua opinião sobre o trabalho desenvolvido pela AIESEC?  

Muitíssimo importante

Muito importante

Importante

Pouco Importante

Nada importante

70% 

30% 

Você mudaria alguma coisa na AIESEC? 

Sim

Não
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20% 

80% 

Já realizou um intercâmbio pela AIESEC? 

Sim

Não

100% 

0% 

Você se sente motivado pela AIESEC para realizar um intercâmbio? 

Sim

Não

87% 

13% 

Você se sente motivado para trazer um amigo para ser membro da 
AIESEC? 

Sim

Não
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77% 

23% 

Você se sente motivado para trazer pessoas para fazer o intercâmbio 
da AIESEC?  

Sim

Não

77% 

23% 

Você acha que há um planejamento para trazer pessoas para fazer o 
intercâmbio da AIESEC? 

Sim

Não

64% 

25% 

11% 

O que você acha da comunicação interna da AIESEC? 

Excelente

Regular

Fraca
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97% 

3% 

Você recebeu Indução Organizacional sobre a AIESEC? 

Sim

Não

8 

2 

8 
7 

1 

3 

 Como você avalia a qualidade da Indução Organizacional? 

Sendo 1- Excelente e 5 - Péssimo 

1 2 3 4 5 Não recebi treinamento

90% 

10% 

Você recebeu uma Indução Funcional (treinamento específico) sobre 
a área em que foi alocado? 

Sim

Não
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8 

3 

8 
7 

1 

3 

Como você avalia a qualidade da Indução Funcional?  
Sendo 1- Excelente e 5 - Péssimo 

1 2 3 4 5 Não recebi treinamento

3 

6 

9 
8 

2 2 

Como você avalia o seu nível de conhecimento sobre o LDM (Leadership 
Development Model – Modelo de Desenvolvimento de Liderança )? 

Sendo 1- Excelente e 5 – Péssimo 

1 2 3 4 5 Não recebi treinamento

30% 

70% 

Você já preencheu o ILP (Individual Learning Plan - Plano de Careira)? 

Sim

Não
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9.6 Análise dos Resultados 

 

Pesquisa Quantitativa  

 A pesquisa mostrou que 56,7% dos membros conheceram a AIESEC em 

Santos através de amigos ou conhecidos e, 66,7% participam frequentemente das 

atividades desenvolvidas pela Associação. O principal objetivo dos membros ao 

ingressar como voluntários é desenvolver sua liderança e 23,3% possuem interesse 

pelo intercâmbio.   

 Em relação a comunicação interna, 73,3% entendem que há falhas, 

considerando-a regular. O trabalho realizado pelo Comitê local está excelente de 

acordo com 93,3%. Como respostas à pergunta aberta “Você mudaria alguma coisa 

na AIESEC?”, 70% disseram que sim e citaram o que mudariam: produção de um 

67% 

16% 

17% 

0% 

Como que frequência você tem acompanhado seu ILP com seu líder 
direto? 

Nunca preenchi o ILP

Raramente

Às vezes

Sempre

77% 

23% 

Você conhece os Team Minimums  
(Minimuns de Time)? 

Sim

Não
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material de apoio, busca por parcerias, novas estratégias de Marketing, maior 

interação nas mídias digitais, melhorias nos eventos, treinamentos mais eficazes e 

de fácil entendimento.  

 No quesito motivação, 100% dos membros sentem-se motivados em realizar 

um intercâmbio e também em motivar outras pessoas, porém, 80% ainda não 

fizeram o intercâmbio.   

 Dos treinamentos realizados pelo Comitê local, 96,7% receberam o 

treinamento e 73,3% os qualificou entre péssimo a regular. Os membros afirmam 

que sabem pouco sobre o modelo de desenvolvimento de liderança e 70% 

desconhecem o plano de carreira.  

 Como resposta à pergunta “Quão importante é a AIESEC para você?”, 60% 

afirmaram que é muitíssimo importante e 33,3% se mantêm na Associação com o 

objetivo de alcançar o seu desenvolvimento pessoal.  
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10 Diagnóstico 
 

 O Comitê em Santos têm apenas quatro anos de existência e, pelo pouco 

tempo de atuação, se faz necessário estruturar e aprimorar os processos para sua 

consolidação.  

A Marcondes & Barbieri realizou diversos contatos com o Corpo Executivo do 

Comitê, teve acesso a pesquisas no Portal e Institucional e plicou uma pesquisa 

quantitativa com os voluntários do Comitê local, na qual detectou falhas como uma 

comunicação desorganizada e falta de compreensão da Associação pelos próprios 

voluntários.  

Esse conjunto de situações encontradas levou a Agência a definir como 

diagnóstico a falta de um planejamento organizacional que contemple a 

comunicação organizacional integrada, principalmente dirigida à equipe de 

voluntários da qual a Associação depende como “força de trabalho” para o 

cumprimento de sua missão e desenvolvimento dos programas na região. 
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11 Estratégia Geral 

 

Aumentar o envolvimento dos voluntários para a consolidação do Comitê em Santos, 

a partir da implantação gradativa da Comunicação Organizacional Integrada com 

ênfase em ações de Relações Públicas. 
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12 Objetivo Geral 
 

Implantação de três dos quatro compostos da Comunicação Organizacional 

Integrada: Comunicação Institucional, Comunicação Administrativa e Comunicação 

Interna. 

 

13 Objetivos Específicos 
 

 Apoiar a comunicação administrativa com aplicação de técnicas de Relações 

Públicas com vistas à compreensão sobre a finalidade da Associação e o 

papel dos Comitês por parte dos novos voluntários; 

 Apoiar a comunicação interna com aplicação de técnicas de Relações 

Públicas para melhoria de conteúdos na Intranet; 

 Propor e desenvolver veículos de comunicação institucional para divulgação 

interna de informações sobre a Associação e o Comitê em Santos. 
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14 Justificativas 

 

 Os voluntários locais têm dificuldade de compreender os processos e a 

própria estrutura da Associação; 

 O Comitê em Santos depende de terceiros para suprir a falta de informação; 

 Os treinamentos apresentam falhas que comprometem a compreensão, 

gerando dúvidas por parte dos novos voluntários; 

 É preciso aprimorar a gestão de informações para que a comunicação interna 

seja realizada de maneira clara e eficaz. 
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15 Propostas de Relações Públicas 
 

15.1 Manual AIESEC online - Comitê em Santos 

 

Descrição 

O Manual AIESEC online é uma peça de comunicação interna e administrativa, 

disponibilizada em ambiente virtual e com acesso via intranet. Proposto pela 

Marcondes & Barbieri  para consulta dos voluntários e dirigentes do Comitê local. 

  

Finalidade 

Ser um documento oficial do Comitê em Santos para manutenção de normas e 

procedimentos. 

 

Objetivos 

 Disponibilizar o acesso a informações sistematizadas e fundamentais para a 

dinâmica e o cotidiano da Associação e do Comitê; 

 Facilitar a consulta dos voluntários locais a informações institucionais e 

administrativas; 

 Evitar falhas em geral. 

  

Justificativas  

 Os manuais existentes em outros comitês não são atualizados e apresentam 

linguagem pouco clara e objetiva; 

 O Comitê em Santos depende de terceiros para suprir a falta de informações;  

 Os voluntários locais têm dificuldade de compreender os processos e a 

própria estrutura da Associação e do Comitê. 

 

Conteúdo sugerido para o Manual AIESEC online 

História: Breve histórico no qual descreve como, onde e porque surgiu a AIESEC e 

informações específicas do Comitê local. 

Apresentação: Deve conter informações como Identidade Corporativa, siglas 

utilizadas, programas e eventos tradicionais. 

Estrutura e hierarquia: Representação dos organogramas da AIESEC no Brasil e do 

Comitê local.  
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Custos operacionais 

 Reunião Coletiva – R$ 40,00;  

 Elaboração do Manual – R$ 100,00; 

 Manutenção – R$50,00. 

 

Etapas 

Apresentação da proposta ao Corpo Executivo; 

Elaboração do Manual (organização e produção do conteúdo); 

Inserção na plataforma online; 

Apresentação aos voluntários e instrução para consulta; 

Atualização sempre que necessário. 

 

  

Figura 7 - Manual AIESEC Online 

 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 
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15.2 Celebrity Day 

  

Descrição 

A integração dos novos voluntários acontece em um evento padrão, realizado em 

todos os comitês – o Discovery Day. A Marcondes & Barbieri propõe a 

personalização desse evento tradicional, adaptando-o ao Comitê em Santos. Neste 

Comitê, o recrutamento e seleção acontecem duas vezes ao ano para o 

preenchimento de 20 vagas por vez. 

Ao contrário do Discovery Day, o Celebrity Day acontecerá em apenas um único 

dia: um sábado e nos períodos da manhã e tarde (das 9 às 12 e das 13h30 às 17 

horas). Os 20 novos voluntários serão recebidos pelos membros veteranos (Corpo 

Executivo e voluntários) com welcome coffee, seguido de palestra institucional 

(história, missão, objetivos, estrutura, programas e informações sobre o Comitê 

local), encerrando essa parte com as boas-vindas a cargo do presidente, seguida de 

almoço de confraternização no local do evento. Na parte da tarde, haverá palestra 

instrucional e um workshop, encerrando com dinâmica de socialização e entrega de 

uma camiseta do Comitê AIESEC em Santos aos novos voluntários. 

 

Finalidade 

Proporcionar aos novos voluntários um dia de integração e apresentação da  

Associação e do Comitê local. 

 

Objetivos 

 Proporcionar aos novos voluntários oportunidade de integração com 

veteranos; 

 Apresentar a Associação e o Comitê local. 

 

Justificativa 

O ingresso de novos voluntários acontece sem recepção formal e num momento 

onde se promove a integração com os veteranos. Essa nova equipe recebe 

informações sobre a Associação e alguns procedimentos durante o evento padrão 

(Discovery Day).  A pesquisa da Marcondes & Barbieri apontou que 73,3% dos 

voluntários qualificam os poucos treinamentos realizados entre péssimo e regular, 
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detectando fraquezas que geram falta de compreensão e dúvidas por parte dos 

novos voluntários. 

 

Custos operacionais 

 Reunião Coletiva – R$ 40,00;  

 Welcome coffee – R$20,00 por pessoa14 - Total R$1520,00;  

 Camiseta brinde –R$20,00 cada15 – Total R$ 400,00; 

 Almoço – R$50,00 por pessoa16- Total R$ 3800,00; 

 Local - cedido por entidade parceira. 

 

Etapas 

Apresentação da proposta ao Corpo Executivo; 

Obter a cessão de um espaço para a realização em uma entidade local; 

Constituir equipe de veteranos para a comissão organizadora e de conteúdo; 

Planejamento do evento; 

Divulgação interna; 

Realização; 

Avaliação. 

 

Figura 8 - Camiseta Celebrity 

 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 

                                                 
14

 Orçamento realizado em Delicatta Buffet e Gastronomia - Dia 17 nov 2015 

15
 Orçamento realizado em Espaço Inverso Confecção e Estamparia - Dia 17 nov 2015  

16
 Orçamento realizado em Delicatta Buffet e Gastronomia - Dia 17 nov 2015 
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15.3 Reestruturação do espaço virtual do Comitê na Intranet  

 

Descrição 

 A Associação denomina Podio o espaço virtual na Intranet onde cada Comitê 

disponibiliza informações para consulta dos seus voluntários. A Marcondes & 

Barbieri propõe a reestruturação visual e a ordenação das informações nesse 

espaço a fim de que os usuários possam buscar e trocar informações de maneira 

rápida e eficiente. A Intranet deve ser funcional, de fácil acesso, útil para quem 

acessar, com um layout dividido por assuntos e informações objetivas. 

  

Finalidade  

Dinamizar o uso o espaço virtual Podio a partir da organização dos conteúdos. 

 

Objetivos 

 Facilitar a consulta aos conteúdos do Podio; 

 Organizar as informações por assunto; 

 Obter confiabilidade nos conteúdos desse espaço virtual. 

 

 Justificativa  

 Visto que o Comitê local não oferece condições dos voluntários conviverem num 

espaço presencial, pois a comunicação é online, é fundamental o uso da Intranet . A 

intranet. De acordo com a pesquisa, muitas falhas de comunicação detectadas 

podem ser evitadas a partir dei informações objetivas disponíveis na plataforma.  

 

Custos operacionais  

 Reunião Coletiva – R$ 40,00;  

 Seleção e produção de conteúdos – R$ 150,00; 

 Instrução para consulta – R$ 50,00. 

 

Etapas 

Apresentação da proposta ao Corpo Executivo; 

Seleção e produção dos conteúdos; 

Inserção na plataforma online; 

Apresentação aos voluntários e instrução para consulta; 
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Atualização sempre que necessário. 

 

Figura 9 – Reestruturação da Intranet (Podio) 
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15.4 Filme Institucional 

 

Descrição 

Enquanto veículo de comunicação institucional, o filme sobre a Associação divulgará 

aos públicos de interesse a própria entidade no mundo e nos continentes, focando 

sua trajetória no Brasil e no Comitê em Santos. O filme apresentará missão de unir 

jovens por meio da ação fraterna e solidária e de seus programas internacionais. 

  

Finalidade  

Apresentar a Associação aos públicos de interesse.    

  

Objetivos  

 Dispor de um veículo institucional sobre a AIESEC e o Comitê em Santos 

para divulgação aos públicos de interesse; 

 Registrar a trajetória da Associação e do Comitê como memória institucional. 

 

Justificativa  

 O filme é um veículo de divulgação institucional não utilizado pela Associação no 

Brasil e seus comitês. 

 

Sugestão de roteiro: 

Histórico 

Apresentado em uma narrativa breve e dinâmica;  

Briefing 

No qual deve apresentar a Associação, sua estrutura e identidade organizacional;  

Programas 

Imagens dos programas sendo realizados;  

Intercâmbio 

Depoimentos de intercambistas contando suas experiências e aprendizados; 

Desenvolvimento de liderança 

Voluntários que já estão atuando há um considerável tempo, narrando sua história 

dentro da Associação, suas metas alcançadas e seu desenvolvimento pessoal. 
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Custos de produção 

 Reunião Coletiva – R$ 40,00;  

 Seleção e produção dos conteúdos para o roteiro – R$ 200,00;  

 Filmagens e Edição17 – R$ 5000,00. 

 Exibição presencial – R$ 80,00 

 

Etapas 

Apresentação da proposta ao Corpo Executivo; 

Seleção e produção dos conteúdos para o roteiro; 

Consulta a produtoras profissionais; 

Captação de apoio financeiro junto a instituições regionais; 

Filmagens; 

Edição; 

Exibição presencial; 

Inserção no Portal Institucional; 

Avaliação. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17

 Orçamento realizado em Produtora Sob Chuvas Filmes - Dia 17 nov 2015 
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16 Cronograma de Implantação 

  
Quadro 2 - Cronograma de Implantação 

   
Cronograma de Implantação 

   
2015   2016 

Ações  Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Manual AIESEC online - 
Comitê em Santos 

                        

  
  

        
  

    
  

       
  

Celebrity Day  
    

    
    

   
  

   
    

    
    

 
  

     
  

     
    

Reestruturação do espaço 
virtual do Comitê na 

Intranet  

  
          

  

  
      

       
  

     
    

     
  

Filme Institucional 

    
          

  

 
            

   
  

 
  

                          

                Legenda 

             Planejamento    
             Desenvolvimento e 

Implantação   
             Avaliação   
                



78 
 

 

 



79 
 

17 Previsão Orçamentária 
 
Tabela 1 - Previsão Orçamentária 

Previsão Orçamentária   

Ações  Despesas Custo Total da Ação  

Manual AIESEC online - 
Comitê em Santos 

Reunião Coletiva  R$          40,00  

 R$       190,00  Elaboração do Manual  R$        100,00  

Manutenção  R$          50,00  

Celebrity Day 

Reunião Coletiva R$          40,00  

 R$   5.760,00  
Welcome Coffee  R$    1.520,00  

Camiseta Brinde  R$        400,00  

Almoço  R$    3.800,00  

Reestruturação do espaço 
virtual do Comitê na Intranet  

Reunião Coletiva   R$          40,00  

 R$       240,00  Produção de Conteúdos  R$        150,00  

Instrução para consulta  R$          50,00  

Filme Institucional 

Reunião Coletiva  R$          40,00  

 R$   5.320,00  
Produção de Conteúdos  R$        200,00  

Filmagem e Edição  R$    5.000,00  

Exibição Presencial  R$          80,00  
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18 Considerações Finais 

 

A Agência Marcondes & Barbieri acredita que as ações propostas auxiliarão 

os dirigentes do Comitê em Santos a desenvolver uma melhor gestão da 

comunicação interna a partir da implantação dos compostos da Comunicação 

Organizacional Integrada.  

Durante a realização do trabalho, percebeu-se que, além de uma 

comunicação não eficiente entre a Associação e os voluntários, estes também não 

compreendem a estrutura da própria entidade na qual atuam. Tal constatação se 

apresenta na avaliação sobre metas não alcançadas pela equipe e manifestadas 

nos resultados da pesquisa. 

Com o Projeto de Relações Públicas acredita-se que, ao dominarem as 

informações sobre processos operacionais, os voluntários do Comitê terão maiores 

chances de atingir as metas estipuladas, além de contar com uma unidade melhor 

estruturada, resultando na consolidação da AIESEC em Santos. As ações visam 

conseguir maior engajamento, interesse e compreensão por parte dos voluntários, 

através do acesso fácil às diretivas institucionais. A proposta de um evento local 

para a integrar os veteranos e os novo voluntários vem somar os esforços nesse 

sentido. 

 A Marcondes & Barbieri acredita que a AIESEC em Santos deve se preparar 

para enfrentamento do cenário externo, onde a competitividade que se instalou no 

mundo atual para dar conta da mobilidade de grupos de pessoas, através do 

intercâmbio profissional ou social, é uma realidade. A concorrência é maior, pois 

hoje inúmeras organizações oferecem e participam desse segmento, diferentemente 

da época de quando foi criada.  

   Em assim sendo, melhorar a comunicação interna para a consolidação do 

Comitê e adotando-se os compostos da Comunicação Organizacional Integrada 

aumentam as chances de sucesso, garantia da sustentabilidade e de visibilidade do 

Comitê em Santos.  

 

 
 
 
 
 



82 
 

 

 



83 
 

19 Referências  
 

AIESEC INTERNACIONAL. Disponível em: <www.aiesec.org>. Acesso em: 11 jul. 
2015. 
 
AIESEC no BRASIL. Disponível em: <www.aiesec.org>. Acesso em: 11 jul. 2015. 
 
ANDRADE, Cândido Teobaldo de Souza. Curso de Relações Públicas: Relações 
com os diferentes públicos. 6. ed. São Paulo: Thomson, 2003. 
 
BARBOSA, Maria Nazaré Lins; OLIVEIRA, Carolina Felippe de. Manual de 
ONGS: Guia pratico de orientação jurídica. 5. ed. São Paulo: Fgv, 2004. 181 p. 
 
BRASIL. Constituição (1998). Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998. Lei Nº 
9.608, de 18 de Fevereiro de 1998: Dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras 
providências. 1. ed. Brasilia, DF. 
 
CARDOSO, Ruth. A valorização do voluntariado. In: PEREZ, Clotilde; 
JUNQUEIRA, Luciano Prates (Org.). Voluntariado: e a gestão das Políticas Sociais. 
São Paulo: Futura, 2002. p.20-23 
 
CICONELLO, Alexandre. O Conceito Legal de Público no chamado “Terceiro 
Setor”. Disponível em: 
<http://www.abong.org.br/novosite/download/conceito_legal.pdf>. Acesso em: 25 
out. 2015. 
 
COMUNICAÇÃO E SOCIEDADE: Comunicação Organizacional. São Bernardo do 
Campo: Assessoria de Comunicação e Marketing Universidade Metodista de São 
Paulo, n. 32, 1999 
 
FERRARI, Maria Aparecida. Relações Públicas e sua função estratégica. 
Congresso Brasileiro de Comunicação, XXVI, Belo Horizonte, 2003. Anais de Belo 
Horizonte. 
 
FONTES, Waldyr Gutierrez. Relações Públicas: Processo, Funções, Tecnologia e 
Estrategia. Londrina: Uel, 1998. 327 p.  
 
FRANÇA, Fábio. Conceituação lógica de públicos em relações públicas. In: Estudos 
de Jornalismo e Relações Públicas. São Paulo: UMESP. n. 1, Jun. 2003. 
 
GRUNIG, James E.; FERRARI, Maria Aparecida; FRANÇA, Fábio. Relações 
Públicas: teoria, contexto e relacionamento. 2. ed. São Caetano do Sul,: Difusão, 
2011. p.319. 
 
JUNQUEIRA, Luciano Prates (Org.). Voluntariado: e a gestão das Políticas Sociais. 
São Paulo: Futura, 2002. p.137 
 
KUNSCH, Margarida Maria Krohling. Planejamento de relações públicas na 
Comunicação Integrada. 3. ed. São Paulo: Summus, 1986.  



84 
 

KUNSCH, Margarida Maria Krohling. Relações públicas e modernidade: novos 
paradigmas na comunicação organizacional. São Paulo: Summus, 1997 A. 
 
KUNSCH, Margarida Maria Krohling. Obtendo resultados com relações públicas. 
São Paulo: Pioneira, 1997 B. 
 
KUNSCH, Margarida Maria Krohling. Planejamentos de Relações Públicas: na 
comunicação integrada. 4. ed. São Paulo: Summus, 2003. 
 
________________; KUNSCH, Waldemar Luiz. Relações Públicas 
Comunitárias: A comunicação em uma perspectiva dialógica e transformadora. São 
Paulo: Summus, 2007. 
 
LINS, Francisco Almeida. Voluntariado e mudança social. In: PEREZ, Clotilde; 
JUNQUEIRA, Luciano Prates (Org.). Voluntariado: e a gestão das Políticas Sociais. 
São Paulo: Futura, 2002. p.64-68. 
 
LUCCHESI, Martha Abrahão Saad. ESPACIO IBEROAMERICANO DEL 
CONOCIMIENTO: A internacionalização da educação superior na América Latina: 
desafios e perspectiva. São Paulo, 2010 Disponível em 
http://www.chubut.edu.ar/descargas/secundaria/congreso/EIC/RLE2801_Abrahao.pd
f Acesso em 11 nov 2015  
 
MELO NETO, Francisco Paulo de; FROES, César. Responsabilidade Social e 
Cidadania Empresarial: A administração do terceiro setor. Rio de Janeiro: 
Qualitymark, 1999. p.169. 
 
MORRIS, Donald. O modelo da oportunidade. Revista HSM Management. São 
Paulo: HSM do Brasil, ano 9, n. 52, volume 5, setembro-outubro, 2005 
 
NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL. Disponível em: <http://nacoesunidas.org/>. Acesso 
em: 05 ago. 2015. 
 
OLIVEIRA, Miguel Darcy de. Cidadania e Globalização: a politica externa brasileira 
e as ONGs. 1999. 143 f. Monografia (Especialização) - Curso de Altos Estudos, 
Instituto Rio Branco, Brasilia, 1999. Cap. 5. Disponível em: 
<http://funag.gov.br/loja/download/17-
Cidadania_e_Globalizacao_a_PolItica_externa_brasileira_e_as_ONGs.pdf>. Acesso 
em: 13 nov. 2015. 
 
PERUZZO, Cecilía M. Krohling. Relações Públicas com a comunidade: uma agenda 
para o século XXI. Comunicação e Sociedade: Comunicação Organizacional, São 
Bernardo do Campo, v. 32, n. 2, p. 45-68, jun.1999. 
 
PERUZZO, Cecilía M. Krohling. Relações Públicas no Terceiro Setor: tipologia da 
comunicação e conceitos de público. Intercom,ano 29: Santos, 2007  
 
PEREZ, Clotilde; JUNQUEIRA, Luciano Prates (Org.). Voluntariado: e a gestão das 
Políticas Sociais. São Paulo: Futura, 2002. p.391. 



85 
 

STALLIVIERI, Luciane. O Processo de Internacionalização das instituições de 
ensino superior. Caxias do Sul, 2002. Disponível em: 
http://iglu.paginas.ufsc.br/files/2014/08/SLIDES-LUCIANE.pdf acessado em  14 
nov.2015 
 
SZAZI, Eduardo. Fundos Patrimoniais. In: SZAZI, Eduardo et al (Org.). Terceiro 
Setor: Temas polêmicos 1. São Paulo: Peirópolis, 2004. p. 9. 
 
SZAZI, Eduardo. Terceiro Setor: Regulação no Brasil. 4. ed. São Paulo: Peiropolis,, 
2006. 
 

 

 

 

  

http://iglu.paginas.ufsc.br/files/2014/08/SLIDES-LUCIANE.pdf


86 
 

20 Anexo 

 
20.1 Anexo A – Espaço virtual na Intranet (Podio) atual  
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21 Apêndice 

 
21.1 Apêndice A - Autorização para execução do trabalho 

 

 


