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RESUMO 

 

Este projeto tem por objetivo apresentar um Plano de Comunicação criado pelo 

profissional de Relações Públicas para a organização do terceiro setor Instituto Neo 

Mama, situado em Santos. Foram aplicadas pesquisas com voluntárias, beneficiárias, 

patrocinadores, apoiadores e parceiros, além de levantamento de informações 

institucionais, que contribuíram para a elaboração de um diagnóstico. A partir desta 
análise, a Agência Athena elaborou um projeto experimental propondo ações de 

comunicação, visando a melhoria na comunicação organizacional, relacional e 
institucional desta organização. 

 

Palavras-chave: Plano de Comunicação. Relações Públicas. Comunicação 
Organizacional. Instituto Neo Mama. Projeto Experimental. Terceiro Setor. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This project has the objective to present a Communication Plan created by the 

professionals on Public Relations for the organization of the Neo Mama Institute third 

sector, located in Santos, SP. Several researches were conducted with volunteers, 

beneficiaries, sponsors, supporters and partners, as well as surveys of institutional 

information, all of which contributed for the elaboration of this diagnosis. From this 

analysis, the Athena agency elaborated an experimental project which proposes 

communication actions, ensuring a better organizational, relational and institutional 
communication of this organization. 

 

Keywords: Communication Plan; Public Relations, Organizational Communication; 
Neo Mama Institute; Experimental Project; Third Sector. 
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INTRODUÇÃO   
Este trabalho de conclusão de curso (TCC) tem como objetivo 

apresentar um projeto experimental de Relações Públicas, associado à 

comunicação do Instituto Neo Mama, localizado na cidade de Santos - São 

Paulo, que tem por objetivo, prestar assistência a mulheres portadoras 

do câncer de mama.  

Com 15 anos de existência, o Instituto Neo Mama atende um número 

significativo de mulheres portadoras deste tipo de câncer, e proporciona às 

suas beneficiárias, uma maior qualidade no enfrentamento da doença, bem 

como em seu tratamento, além de dar apoio aos seus familiares.   

Os trabalhos realizados dentro do instituto são inúmeros, tais como 

atendimento multidisciplinar, fisioterapia, aula de lenço, banco de perucas, 

atendimento psicológico, banco de próteses externos, além de palestras e 

incentivos para uma melhor qualidade de vida.   

A agência Athena, criada para atender instituições do terceiro setor, 

escolheu o Instituto Neo Mama como cliente neste projeto de caráter 

experimental. A mesma tem por objetivo diagnosticar, promover melhorias e 

colaborar na aplicação de conceitos das Relações Públicas, no que diz respeito 

aos aspectos relacionais, econômicos e sociais, além de fazer com que a 

instituição consiga alcançar o seu reconhecimento e abrangência, para, através 

da proposição de diversas ações, atender um número cada vez maior de 

mulheres, visando ainda, a melhoria na qualidade da prestação de assistência 

às portadoras da doença.   

Baseado em estudos de cenários das comunicações, pesquisas, 

entrevistas, reuniões e visitas, a agência Athena identificou falhas e distorções 

nos mecanismos de comunicação da instituição e elaborou um plano de ações 

para suprir estas deficiências.  

No primeiro momento deste trabalho, a agência Athena se ateve em 

reunir documentos e informações, que são determinantes, no diagnóstico para 

o desenvolvimento de ações efetivas das Relações Públicas, objeto deste 

projeto experimental. 



1 APRESENTAÇÃO DA AGÊNCIA 
 

Ana Carolina Oliveira, Thais Oglouyan e Vanessa Segura, estudantes do 

último ano do curso de Relações Públicas da Universidade Católica de Santos, 

depois de conhecer vários segmentos que a profissão apresenta, resolveram 

criar uma agência voltada para organizações do Terceiro Setor, com ou sem 

fins lucrativos. 

Segundo a Associação Brasileira de Organizações não Governamentais- 

ABONG1, em última pesquisa realizada em 2010 no Brasil há cerca de 290,7 

mil fundações privadas e Associações sem Fins Lucrativos, no qual 54,1 

equivalente a 18,6% são dedicadas a saúde, educação, pesquisa e assistência, 

essa informação ajudou a agência Athena a complementar a análise sobre a 

criação de uma agência de Relações Públicas voltada para atender Instituições 

de Terceiro Setor com o objetivo de contribuir no crescimento das organizações 

independente da causa. 

Com esse objetivo a agência Athena busca com este projeto 

experimental, incentivar mais jovens profissionais da área a terem como 

clientes este tipo de organizações – comprometidas com a mudança de 

realidades sociais e interessadas em comunicar à sociedade a importância de 

suas causas. 

A agência Athena foi criada com o objetivo de desenvolver e 

implementar estratégias de comunicação e relacionamento, além de desvelar a 

cultura organizacional de instituições do Terceiro Setor, melhorando assim sua 

comunicação integrada e promovendo o crescimento institucional de seus 

clientes. Por isso, escolhemos como nosso primeiro cliente, o Instituto Neo 

mama. 

Clientes: organizações do Terceiro Setor, com e sem fins lucrativos. 

Missão: Desenvolver comunicação integrada, estratégica e inovadora 

para organizações do Terceiro Setor. 

                                                             
1 Informação coletada através do site http://www.abong.org.br/ongs.php?id=18 com acesso no dia 7 de 
novembro de 2016 às 23.12. 
 

http://www.abong.org.br/ongs.php?id=18


Visão: Tornar o ambiente de comunicação e relacionamentos das 

organizações do Terceiro Setor sustentável, ético, transparente e sinérgico 

entre a sociedade civil, organizações privadas e o Poder Público. 

Valores: 

 Colaboração;  

 Comprometimento;  

 Respeito;  

 Inovação; 

 Sustentabilidade; 

Os valores da Agência Athena abrangem os ideais que a agência 

entende ser essencial para o desenvolvimento das Instituições e Organizações, 

promovendo assim os seus principais objetivos. Baseado nisso a agência 

entende que o respeito, comprometimento e colaboração são fundamentais, 

pois, os três são os principais pilares de uma organização, sendo ela com ou 

sem fins lucrativos.  

A agência Athena acredita que os cinco pilares apresentados se 

completam e se interligam, criando-se entre si um elo essencial para atuar e 

atender vários tipos de organizações. Carregamos a inovação e o respeito ao 

meio ambiente e a natureza a todo momento.  

                      Figura 1 – Logotipo da agência Athena 

  
    Fonte: elaborada pelas autoras 
Atena é uma Deusa da mitologia grega, conhecida como divindade da 

guerra, sabedoria, justiça, batalha, habilidade, força e civilização. Athena tem 



uma grande ligação com a mulher independente, e que busca lutar pelo que 

deseja, ligada a todos aqueles que buscam e difundem o conhecimento. 

Figura 2 -  Atena 

 
                           Fonte: Google Imagens – Atena Deusa 

Por ser constituída por três mulheres que valorizam estes princípios e 

com base nos elementos simbólicos desta deusa grega, foi criada então a 

agência Athena.  

Nosso público alvo são organizações do Terceiro Setor com ou sem fins 

lucrativos.  

Suas simbologias: lua crescente, coruja, serpentes, égide, oliveira, 

lanças.  

A serpente, um dos animais que se encontram sempre ao seu lado, traz 

consigo a habilidade que é essencial para a Deusa Atena, para conseguir 

chegar sempre ao sucesso de suas missões e estratégias. 

  



Figura 3 - Serpente 

 
                               Fonte: Google Imagens – Serpente  

  Como muitos conhecem, o principal significado que a figura da coruja 

representa, é a Sabedoria, esse mesmo significado se mantem também para a 

Deusa Atena.  

Figura 4 - Coruja 

 
                                Fonte: Google Imagens - Coruja 

A fase da lua crescente significa uma fase de expansão, energias 

positivas, crescimento é uma fase excelente para criar um fortalecimento seja 

para qualquer coisa positiva. Uma época da lua que traz coragem para quem 

se sintoniza e se concentra a ela.  

Figura 5 - Lua crescente 

 
                              Fonte: Google Imagens – Lua Crescente 



Na Grécia e Roma antiga, a Oliveira tem uma forte ligação a Atena por 

ser considerada a uma dadiva da Deusa. Que trazia consigo a pureza, e o 

sagrado.  

Figura 6 - Oliveira 

 

                             Fonte: Google Imagens – Árvore Oliveira 

 A lança, é a arma que anda junto a Deusa Atena, carrega junto as 

estratégias e guerras a serem combatidas. É um simbolismo da arte que a 

Deusa tem de guerrear.  

Figura  7 - Lança 

 
                                 Fonte: Google Imagens - Lanças 

A Égide da Deusa Athena, o escudo que virou um simbolismo dela, que 

proporcionava sua proteção e defesa. 

  



Figura 8- Égide 

 
                               Fonte: Google Imagens – Égide Atena 

A Agência Athena está disposta a colaborar além de fazer parte dessas 

Instituições com o objetivo de poder ajudar, detectar as falhas e poder fazer 

ações que resultem no crescimento e valorização institucional. 

  



 

2    REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 O QUE É COMUNICAÇÃO? 

Comunicar vem do latim communicare que tem o significado de partilhar 

algo. Com base nesse significado, a comunicação tem como por objetivo 

proporcionar a interação do ser humano através de diversas formas, como por 

exemplo: códigos, gestos, desenhos, escrita, olhar entre outros. 

Segundo Chiavenato (2001, p.165), “Comunicação é a troca de 

informações entre indivíduos. Significa tornar comum uma mensagem ou 

informação. Constitui um dos processos fundamentais da experiência humana 

e da organização social”. Com base nesse aspecto, é possível afirmar que a 

comunicação é a peça fundamental para qualquer relação pessoal ou 

interpessoal.  

Com base em estudos no processo da comunicação, existem vários 

elementos fundamentais, que são: o comunicador é aquele transmite a 

mensagem; a mensagem é a informação e o receptor o destinatário da 

mensagem. Sendo assim, a comunicação se torna fundamental em todas as 

etapas, principalmente dentro de uma organização, que está presente no dia-a-

dia com o objetivo de transmitir a mensagem ao receptor e dele esperar um 

feedback. 

Nos tempos de hoje, a comunicação se tornou a maior ferramenta dentro 

das organizações, onde ocorre um fluxo de informação com muita coerência e 

coesão. Segundo Nassar (2009, p. 64) “O processo de comunicação torna-se 

um importante e fundamental meio para construção de relacionamentos com os 

públicos”.  

Segundo Kunsch (2009, p.10), “A globalização e a revolução tecnológica 

da informação e das comunicações exigem cada vez mais que as organizações 

concebam e planejem estrategicamente o relacionamento com seus públicos e 

a opinião pública. No âmbito de uma sociedade moderna como a de hoje, 

reserva-se à comunicação um papel de crescente importância”. 

 



Sempre ocorre comunicação nas organizações, ou seja, não existe 
nenhuma organização sem uma prática comunicativa, ainda que os 
processos comunicativos não sejam institucionalizados. (CARDOSO, 
2006, p.7) 

A má comunicação traz desgastes nas relações, agressões verbais, 

perda de tempo com retrabalho, mal-entendidos, suscetibilidades afetadas, 

perda de motivação e estresse. Liderar é comunicar, para atingir os objetivos 

da empresa (MARTINIANO, 2007, p.156). 

Portanto, comunicação é um processo que extrapola o campo da 

Linguagem. Evidentemente a comunicação dentre os membros de uma 

organização é importante para o seu sucesso, pois pode ser uma mensagem, 

uma notícia, uma informação ou algo significativo. É através dessa informação 

que é movimentado o intercâmbio entre as pessoas de uma organização. 

2.2 O QUE É A ATIVIDADE DE RELAÇÕES PÚBLICAS? 

O surgimento da atividade de Relações Públicas, ocorreu em meados do 

século XX devido ao jornalista Ivy Lee, que nessa época a população dos 

Estados Unidos da América estavam se rebelando contra os monopólios das 

grandes empresas acusando-as de abuso e exploração, por esse 

acontecimento, as empresas se viram obrigadas a serem mais transparentes 

com os públicos. 

Como jornalista, Ivy Lee defendia a ideia de como as instituições 

deveriam se relacionar com a população. Após a sua famosa Declaração de 

Princípios, onde é abordada a transparência das instituições para a população 

dos Estados Unidos da América, Ivy Lee trabalhou em diversas empresas 

como assessor de imprensa e para alguns empresários famosos prestando 

assessoria pessoal. 

No ano de 1914, as Relações Públicas chegavam no Brasil com a 

criação de um departamento na concessionária de Iluminação Pública e do 

transporte coletivo a antiga The Light and Power Co2., esse departamento foi 

criado com o objetivo de cuidar do relacionamento da empresa com imprensa e 

o governo. 

                                                             
2 concessionária da iluminação pública e do transporte coletivo na capital paulista. 
http://www.sinprorp.org.br/clipping/2008/043.htm acessado em 8 de novembro de 2016. 

http://www.sinprorp.org.br/clipping/2008/043.htm


As Relações Públicas se dizem promover o bem-estar social e a 
igualdade nas relações sociais numa sociedade marcada por 
profundas diferenças de classe. Tratam os interesses privados como 
sendo interesses comuns de toda a sociedade, escondendo que 
esses interesses são comuns à sociedade que detém o controle 
econômico, social, cultural e político da sociedade. Em suma, elas 
contribuem para camuflar os conflitos de classe e educar a sociedade 
na direção ideológica burguesa para preservar a dominação do 
capital sobre o trabalho. (PERUZZO, 1986, p. 55). 

Com base na citação da Peruzzo, podemos afirmar que o relações-

públicas é a peça fundamental para uma organização, pois seu papel principal 

é saber e conseguir unir todos os tipos de públicos, e com isso criar uma 

comunicação estratégica unindo o interesse da organização e do seu público, e 

com isso faz com que os objetivos e as metas da organização sejam 

alcançados.  

2.3 RELAÇÕES PÚBLICAS COMUNITÁRIAS 

O papel do relações-públicas está presente em diversos âmbitos 

organizacionais, que é executado desde o Primeiro até o Terceiro Setor. Sendo 

este último, foco da agência Athena com o cliente Instituto Neo Mama. 

Entende-se que, hoje em dia, com os processos de globalização e avanços 

tecnológicos, tudo está interligado: as variações e mutações econômicas, 

sociais e culturais, se interligam no mundo todo, tornando-se um círculo 

contínuo. 

A partir da década de 1980, as vertentes de Relações Públicas nos 

meios comunitários passaram a ser reconhecidos e difundidos, promovendo 

progressos sensíveis no âmbito organizacional das instituições do Terceiro 

Setor. 

O crescimento do Terceiro Setor vem sendo de muita importância na 

perspectiva do desenvolvimento e da inclusão social, permite a realização de 

ações públicas e privadas, voltadas especialmente à construção da cidadania e 

a promoção de melhorias em todos os segmentos da sociedade.  

Cabe então ao relações-públicas na comunidade, o papel de facilitador 

nos diálogos entre a sociedade e organizações governamentais ou não 

governamentais, bem como o de dirimir quaisquer conflitos que impeçam o 

desenvolvimento social, lançando mão, inclusive, do apoio de outras áreas das 

comunicações.  



As relações públicas comunitárias implicam na participação na 
comunidade, dentro dela, e em função dela, o profissional deve 
encarar os problemas e os conflitos da comunidade. E uma vez 
inseridas dentro do processo, as relações públicas se realizam de um 
modo interdisciplinar, ou seja, junto com outras áreas da 
comunicação. (KUNSCH, 1984; PERUZZO, 1989) 

Segundo Cicilia Peruzzo, Relações Públicas tem conhecimentos que, se 

colocados em prática, podem agregar valor à comunidade, facilitando e 

ampliando o processo de visibilidade pública de sua causa, para fazer com que 

outras conquistas também sejam efetivadas.  
As relações públicas podem contribuir muito nas comunidades e nas 
organizações populares através de: levantamento de dados ou 
diagnósticos, para subsidiar a ação a ser planejada; no planejamento, 
para a implementação de programas ou políticas públicas, esse 
planejamento deverá se pautar de princípios como o da participação 
coletiva; no incremento da comunicação, e articulação dentro da 
própria comunidade; na elaboração de cartazes, faixas, murais, 
boletins informativos e releases; e também na organização de 
eventos educativos, culturais, feiras, exposições artísticas e na 
preparação de pesquisa de opinião. (PERUZZO, 1989) 

O relações-públicas é mais conhecido por ser o ‘administrador da 

comunicação’, trabalha como um profissional estratégico da comunicação 

pensa e aplica ferramentas adequadas para que, com isso, consiga construir 

uma boa e sólida imagem para uma organização. 

As Relações Públicas se dizem promover o bem-estar social e a 
igualdade nas relações sociais numa sociedade marcada por 
profundas diferenças de classe. Tratam os interesses privados como 
sendo interesses comuns de toda a sociedade, escondendo que 
esses interesses são comuns à sociedade que detém o controle 
econômico, social, cultural e político da sociedade. Em suma, elas 
contribuem para camuflar os conflitos de classe e educar a sociedade 
na direção ideológica burguesa para preservar a dominação do 
capital sobre o trabalho. (PERUZZO, 1986, p. 55). 

Com base na citação da Peruzzo, podemos afirmar que o relações-

públicas é a peça fundamental para uma organização, pois o papel principal é 

saber e conseguir unir todos os tipos de públicos e com isso criar uma 

comunicação estratégica unindo o interesse da organização e do seu público. 

E, com isso, faz com que os objetivos e as metas da organização sejam 

alcançados.  

  



2.4 TERCEIRO SETOR EM RELAÇÕES PÚBLICAS 

A nomenclatura Terceiro Setor é dada para se referir a organizações e 

associações sem fins lucrativos que exercem atividades de apoio a diversos 

segmentos da sociedade, que carecem de auxílio, sejam por questões relativas a 

saúde, a educação ou ao desenvolvimento social. No território brasileiro, as 

organizações que estão incluídas neste contexto são: as OSCIPs (Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público) e ONGs (Organizações Não Governamentais). 

“A expressão “Terceiro Setor” começou a ser usada nos anos 1970 
nos Estados Unidos da América para identificar um setor da 
sociedade no qual atuam organizações sem fins lucrativos, voltadas 
para a produção ou a distribuição de bens e serviços públicos”. 
(SMITH, 1991, p. 137) 

Já quanto às origens a expressão Terceiro Setor, Rubens César 

Fernandes (1977, p.26), diz que vem da língua inglesa Third Sector que é 

bastante comum nos Estados Unidos, e que está diretamente ligado às 

“Organizações Sem Fins Lucrativos” (Non Profit Organizations) que significa o 

tipo de instituição onde os benefícios financeiros não podem ser distribuídos 

entre os associados e diretores.  

O Instituto Neo Mama pode ser considerado como uma associação 

privada que tem como missão uma causa de interesse público. 

No Brasil existem dois tipos de entidades que atuam como Terceiro 
Setor: as associações que podem ser criadas por meio de pessoas 
que se reúnam a fim de defender uma ideia em comum, e as 
fundações privadas, as quais surgem por uma causa de interesse 
público podendo ser criada por apenas uma pessoa ou pelo estado. 
(SZAZI, 2006) 

O que torna o Terceiro Setor mais atrativo é o trabalho e a interação com 

outras pessoas que têm os mesmos ideais, que cooperam, colaboram e 

compartilham no trabalho da organização para fazer fluir as ações e atividades 

de forma mais leve e harmônica.  

O trabalho voluntário é bastante conhecido e presente no âmbito do 

Terceiro Setor e, ao analisar esses aspectos no Instituto Neo Mama, a maioria 

das pessoas presentes diariamente no Instituto, são voluntários. 

2.5 PÚBLICOS  

O público tem uma grande representatividade no que diz respeito ao 

envolvimento com a comunicação, e com isso apresenta sempre uma visão 



estratégica associada ao processo de relacionamento com o público de 

interesse. 

“As relações públicas empenham-se em construir alianças com os 
públicos estratégicos no seu meio ambiente e dar-lhes voz no 
processo decisório que influencia”. (GRUNIG, 2011, p.40) 

As Relações Públicas tem a função de criar um canal de comunicação 

entre a organização e seus públicos de interesse, com isso o desenvolvimento 

e a participação são essenciais para o empenho das instituições do terceiro-

setor. 

Um dos maiores problemas de uma instituição é a forma que ela se 

comunica com os seus públicos, pois ocorre uma resistência para se criar um 

canal de comunicação entre as organizações e seus públicos. 

“além dos instrumentos da oralidade, os meios impressos começarão 
a desempenhar um papel crescentemente importante para a 
mobilização coletiva. Com estes instrumentos advêm novas e 
maiores preocupações com a composição da mensagem, agora 
pensada em termos de permanência. E, sob o ponto de vista 
estratégico, logo se nota a necessidade de que estes meios – orais e 
escritos, face-a-face ou mediados – se complementem e se reforcem 
mutuamente” (HENRIQUES, 2005, p.2) 

O Professor Dr. Marcio Simeone Henriques defende a comunicação por 

meio de mídias sociais, pois nos dias atuais os públicos de interesse das 

instituições estão mais atentos a esse meio de comunicação. 

A agência Athena se baseou na autora Cicilia M. Krohling Peruzzo para 

a classificação de públicos do Instituto Neo Mama, visto que no âmbito do 

terceiro setor é cercado de  organizações sem fins lucrativos que se relacionam 

de diversas maneiras e com variados tipos de públicos, baseado nisso o 

principal objetivo é de mapear e manter uma padronização para os públicos de 

terceiro setor buscando mecanismos de relacionamento, com isso usaremos a 

classificação de Cicilia M. Krohling Peruzzo (2007, p.12) que categoriza os 

públicos em: 

 Beneficiários (pessoas a quem a ação direta da organização se 
destina, ou melhor, são a razão de ser da mesma) 

 Colaboradores (funcionários, voluntários e suas famílias) 

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

 Órgãos Públicos (aqueles que afetam diretamente a vida da 
organização por meio de políticas, legislação, órgãos de repressão, 
entre outros aspectos) 



 Parceiros reais e potenciais (organizações, secretárias, 
universidades, entre outros) 

 Mídia (“meios de comunicação impressos”, rádio fônicos, 
televisivos e internet, tantos os de longo alcance como os 
comunitários e locais) 

 Aliados (movimentos e organizações congêneres e 
aproximativos, ou seja, que atuam no mesmo universo, mas 
desenvolvem atividades distintas, como, por exemplo, o movimento 
de moradia versos igreja) 

 Opositores (aqueles que se opõe a linha político-ideológica e 
ao trabalho desenvolvido por “ódio de classe”.) 

Com a utilização da tipologia de públicos de Peruzzo é possível 

determinar diferentes tipos de públicos que cercam as instituições do Terceiro 

Setor, através dessa classificação. A classificação de públicos para Relações 

Públicas é essencial para ajudar as Instituições de terceiro setor, pois facilita no 

relacionamento com cada público de interesse. 

 A definição do tipo de relacionamento que se estabelece com os 
diferentes públicos depende das características de cada organização, 
mais no conjunto este relacionamento serve para aproximar a 
entidade ou movimento social a cada um dos públicos. Assim, o bom 
relacionando poderá contribuir para dar visibilidade pública, para 
melhorar a cooperação (captação de recursos, estabelecimentos de 
parcerias e apoios políticos, logístico, educacional), para 
recompensar os auxiliadores e parceiros, para mobilizar e realizar as 
atividades com o devido envolvimento dos beneficiários, para dirimir 
conflitos, e assim por diante.  (Peruzzo, 2007, p. 13) 

Baseada na citação acima, as instituições devem buscar conhecer e 

entender os seus públicos em geral, sabendo como explorar e lidar com cada 

um deles, além de elaborar um bom relacionamento com público de interesse 

tais como: empresas, governo municipal, estadual e federal, além de se 

obterem apoio com instituições locais que podem auxiliar as instituições. 

Através desse bom relacionamento tudo irá cooperar de uma forma equilibrada 

diminuindo os conflitos que muitas vezes interferem no crescimento 

institucional e que podem interferir nos objetivos e metas. Para que isso não 

ocorra a agência Athena realizou um mapeamento e classificação de público 

para o Instituto Neo Mama que acolhe e realiza um trabalho voltado para 

mulheres portadoras do câncer de mama, como segue abaixo:  

 

 



 

  



3 HISTÓRIA INSTITUCIONAL 
3.1 INSTITUTO NEO MAMA 

Em meados de 1999, a enfermeira Gilze Maria Costa Francisco foi 

diagnosticada com câncer de mama. Esse diagnóstico se deu prematuramente 

após ter assistido a uma reportagem sobre a doença em um canal aberto de 

televisão e ter realizado o autoexame.  

Como profissional da saúde, formada em Enfermagem pela Faculdade 

Dom Domênico em 1982, Gilze tomou uma atitude: tornou-se voraz 

pesquisadora do assunto e viu a necessidade de partilhar dúvidas e 

conhecimentos adquiridos com outras mulheres que vivenciavam a mesma 

situação. Foi a partir dessa premissa que, em 2000, deu início a um projeto 

inovador e lançou um espaço na internet totalmente voltado a munir a 

sociedade de informações concretas e embasadas em pesquisas científicas, 

bem como acolher e compartilhar sua experiência com outras portadoras deste 

mal. Surge então o site www.cancerdemama.com.br 3. 

Eu não sabia sequer ligar um computador, e ao receber 
a notícia fui instruída a consultar a internet em sites 
sobre o assunto. Ao chegar em casa, consultei os sites 
recomendados, mas percebi que qualquer pessoa que 
estivesse no meu lugar não teria informações objetivas e 
numa linguagem adequada, não encontraria esperança, 
vontade de lutar e de viver, empoderamento; resolvi na 
mesma hora criar esse site, escrito nas minhas longas 
noites de insônia durante minha quimioterapia. Não 
havia nenhum local que prestasse qualquer tipo de 
orientação sobre os assuntos todos que nos acontecem 
em decorrência dessa vivência com o câncer de mama, 
então fiz do site um local de encontro, de partilha, minha 
experiência como enfermeira somou-se à minha 
experiência com o câncer de mama, sendo ideal para 
ajudar, à princípio, virtualmente.4 (FRANCISCO, 2016) 

Incansável em sua luta contra a doença e enfrentando dificuldades para 

realizar tratamentos de apoio psicológico, fisioterápico, entre outros, a 

enfermeira Gilze Maria Costa Francisco, iniciou um novo projeto: a criação de 

um espaço de convivência entre portadoras de câncer de mama, onde a troca 

de experiências, a minimização dos efeitos físicos e psicológicos do 

                                                             
3 O www.cancerdemama.com.br é um site desenvolvido, para abastecer de informações 
pacientes e portadores do cancer de mama. 
4 Informação enviada pela president Sra. Gilze Maria Costa Francisco em troca de mensagens 
via aplicativo whatsapp em 15 de maio de 2016, às 00h10. 

http://www.cancerdemama.com.br/
http://www.cancerdemama.com.br/


tratamento, o acolhimento e a valorização da vida humana fossem promovidas 

por um trabalho voluntário das próprias portadoras da doença, amparadas por 

apoio profissional de pessoas ligadas à área de saúde. 

Assim, no ano de 2001, outro projeto pioneiro e inovador tomou forma e 

foi criado então o Instituto Neo Mama, uma instituição sem fins lucrativos, que 

desde sua criação, vem crescendo a cada dia em número de atendimentos, 

voluntários, beneficiários, apoiadores e patrocinadores. 

Em virtude desse crescimento, no decorrer desse período algumas 

mudanças de sede aconteceram, em razão do fluxo de atendimentos e também 

pelo aumento de valor dos imóveis alugados.   

A primeira sede do Instituto Neo Mama situava-se à Av. Marechal 

Hermes, nº 35, no bairro Boqueirão, na cidade de Santos, no estado de São 

Paulo, no qual permaneceu até abril de 2006, pagando aluguel no valor R$ 

1.500,00. Logo após, mudaram-se para a Rua Mato Grosso, nº 450, também 

no mesmo bairro Boqueirão. Neste endereço, a presidente convidou um grupo 

de arquitetos para realizar a reforma no imóvel. Neste período, apesar dos 

transtornos causados pela reforma, o Instituto continuou desenvolvendo seu 

trabalho normalmente. 

Porém, nesta nova sede, o aluguel chegou à ordem de R$ 3.850,00, 

somando-se à época, a regularização da taxa de Imposto Predial e Territorial 

Urbano - IPTU (valor não informado), que se encontrava em atraso, devido a 

inadimplência de inquilinos anteriores. A inauguração oficial ocorreu em 24 de 

outubro de 2006, e neste local, permaneceram até março de 2011.  

Já em abril de 2011 foi inaugurada a nova e atual sede, situada na 

Avenida Coronel Joaquim Montenegro nº 345, no bairro Aparecida, em Santos, 

no qual permanecem até hoje, pagando o aluguel no valor de R$ 5.980,00 e 

com um reajuste previsto para o mês de junho de 2016, o que totalizará o valor 

de R$6.600,00. O Instituto se beneficiou da isenção da taxa de Imposto Predial 

e Territorial Urbano - IPTU, baseada na lei complementar municipal nº 741 de 

08/12/2011, bem como da taxa de remoção de lixo domiciliar sem data de 

término. Hoje, o Instituto atende aproximadamente 200 pessoas e possui 

capacidade para atender até 400 pessoas.  



Para a presidente do Instituto, a luta por qualidade de vida, está nos 

momentos de acolhimento e orientação, segundo ela: 

Não me considero completa. Muito ainda tem a ser desenvolvido, 
mas reconheço que minha imagem está diretamente ligada à causa 
que me tornei defensora. E onde e quando precisarem de mim estarei 
presente e tentando minimizar os impactos de quem convive tão 
intimamente com a doença que sofre e sente-se unicamente mutilada 
física e emocionalmente. Com tantas mulheres que convivo, com o 
que vivi, com o que estudo e graças a Deus, com o respeito que 
conquistei frente à minha postura e luta, acredito que meu empenho 
vale a pena e que não tem volta, tudo que concretizei está registrado 
na vida de muitas mulheres e principalmente, na minha. 
5(FRANCISCO, 2016) 

Envolvidas por este insaciável desejo de auxiliar um número cada vez 

maior de pessoas, vimos o Instituto Neo Mama como uma excelente 

oportunidade de aliar nossos conhecimentos adquiridos na área da 

comunicação, mais especificamente nas Relações Públicas, à bagagem dos 

membros da instituição, em busca de alavancar, de forma ordenada, concreta e 

com qualidade, esse almejado crescimento. 

  

                                                             
5 Informação passada pela president Sra. Gilze Maria Costa Francisco em troca de mensagens 
via aplicativo whatsapp em 15 de maio de 2016, às 0h30. 



3.2   O CÂNCER 

Câncer, uma doença que ao passar dos anos vem aumentando o 

número de vítimas pelo mundo inteiro, causada por conta do excesso de 

células malignas que podem atingir várias partes do corpo humano. Caso não 

seja descoberta e tratada a tempo, se espalhará para todo o organismo, 

podendo atingir e contaminar vários órgãos. 

Segundo o INCA - Instituto Nacional de Câncer existem diversos tipos de 

câncer, os mais comuns e frequentes são: câncer de mama, próstata e de pele. 

Entretanto, há mais de 200 tipos de câncer pelo mundo inteiro. No Brasil, o 

índice de pessoas afetadas pelo câncer aumenta a cada ano, dentre esses o 

câncer de próstata e o de mama cujos casos aumentam em maior escala. Os 

maiores fatores de risco para o Câncer de Mama são: Histórico Familiar, que 

representam 10 a 15% dos casos, Menarca Precoce, Exposição à Radiação, 

Menopausa tardia, Nuliparidade, Sedentarismo, Obesidade, Álcool, Fumo e 

Primeira Gestação após os 30 anos. Já para o Câncer de Próstata os fatores 

de risco são: Idade, Raça, Nacionalidade, Histórico Familiar, Genes, Dieta 

Obesidade, Tabagismo, Exposição Ocupacional, Inflamação da Próstata, 

Doença Sexualmente Transmissível e Vasectomia, como podemos observar na 

figura abaixo: 

Figura 9 – Estimativas para o ano de 2016 das taxas brutas de incidência por 

100 mil habitantes e do número de casos novos de câncer, segundo sexo e 

localização primária. 

 
Fonte: INCA - Instituto Nacional de Câncer. 

Como pode-se observar, o maior número de incidência de câncer nas 

mulheres, é o de mama, sendo necessária uma maior campanha de prevenção 

e combate. É importante que a doença seja diagnosticada logo no início para 

obter maior chance de cura. Por isso, é necessário que sejam bem divulgados 



testes e exames de prevenção. Segundo a Dra. Luciana Holtz6, 

quando diagnosticado no início da doença, o câncer tem chance em 98% de cura. 

Sendo assim, quanto maior o número de campanhas maior será a chance da cura 

do câncer de mama. 

Localizado no litoral de São Paulo, na baixada santista existe o Instituto 

Neo Mama, uma organização sem fins lucrativos, que apoia mulheres 

portadoras do câncer de mama, oferecendo informação, atendimento e apoio. 

Na época do Outubro Rosa, o Instituto realiza um papel muito importante na 

região, por meio de campanhas públicas para mobilizar e informar a população 

sobre o câncer de mama e como combatê-lo.  

A campanha é realizada com ajuda de programas de TV regionais e 

orientações dentro do Instituto. O Instituto esporadicamente utiliza as mídias 

sociais como Facebook e Instagram para algumas conscientizações. A 

presidente do Instituto Neo Mama, Gilze Francisco, também faz uso de seus 

perfis pessoais no Facebook e Instagram vinculando aos a eles as Hashtags7 

que são: #OutubroRosa, #Minhacausa, #MinhaHistória, #InstitutoNeomama, 

#CancrodeMama, #Ancologia, #Breastcâncer, com o uso das Hashtags o 

impulsionamento na mídia social é ainda maior para ajudar na divulgação das 

campanhas e passar as informações sobre o Câncer de mama. 

     3.3 BRIEFING 

O Instituto Neo mama é uma entidade sem fins lucrativos, situada à Av. 

Coronel Joaquim Montenegro, nº 345, no bairro Ponta da Praia, em Santos SP. 

O atendimento ao público é realizado de segunda a sexta feira, das 9 às 12 

horas e das 13 às 17 horas, com a coordenação geral da enfermeira e 

presidente Gilze Maria Costa Francisco. Durante a entrevista com a presidente 

para fundamentar este briefing, a agência Athena encontrou inúmeros 

problemas internos no Instituto. 

3.4  PRINCÍPIOS ORGANIZACIONAIS 

A Agência Athena, com base em pesquisa institucional, concluiu que o 

                                                             
6  Presidente e Fundadora do Oncoguia 
7
 É uma expressão comum utilizada nas redes sociais que consiste de uma palavra chave junto ao 

símbolo #. 



Instituto Neo Mama não possui Missão, Visão e Valores declarados de forma 

explícita. Segundo a presidente, a ideia é que a criação destes princípios, seja 

realizado pela Diretoria de Comunicação, tão logo seja nomeada um diretor 

para esta função, em ação conjunta com a agência 

3.5 OBJETIVOS INSTITUCIONAIS DECLARADOS 

Apesar de poder atender até 400 pessoas por mês, o Instituto tem por 

objetivo futuro a aquisição de sede própria mais ampla para que, além de 

minimizar custos de locação, possa atender mais confortavelmente a maior 

demanda possível de mulheres portadoras de câncer de mama.  

3.6  ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

A área administrativa está sob a responsabilidade pessoal da presidente 

e da Unicred (Confederação Nacional das Cooperativas Centrais Unicred’s do 

Brasil), que, além de doadores, auxiliam de forma gratuita na contabilidade do 

Instituto Neo mama. 

Ao acessar o Estatuto e a ata da Instituição (anexo III e IV), notam-se 

recorrentes divergências de informação como, por exemplo, a vacância da 

diretoria de eventos e da diretoria de comunicação realizada pela presidente e 

não registrada em ata. Outro exemplo a presidente do conselho fiscal, falecida 

no ano de 2015, não foi substituída formalmente em nenhum documento. 

A presidente informou que as voluntárias podem fazer parte da diretoria 

e segundo o estatuto, a eleição que ocorre a cada triênio, será realizada ainda 

no ano de 2016. Segundo ela, desde a criação da organização, nunca houve 

outras chapas para concorrer e, com isso, a presidente está no poder há 13 

anos. 

3.7  ESTRUTURA HIERÁRQUICA 

A estrutura hierárquica do Instituto Neo Mama está definida em seu 

Estatuto Social, registrado no Cartório Oficial de Registros, Títulos e 

Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Santos (SP). Os órgãos 

de administração e organização do Instituto são a Assembleia Geral e 

Extraordinária. Segundo o Estatuto, os órgãos de administração da entidade 



são a Diretoria Executiva; Diretoria Administrativa e Conselho Fiscal, conforme 

organograma abaixo. 

Quadro 2 – Organograma vertical: representação da administração e 

organização do Instituto Neo Mama  

Fonte: Elaborado pela agência Athena, baseado no capítulo 6 – artigo 11 do estatuto do 

Instituto Neo Mama de prevenção e combate ao câncer de mama. 

3.8 PRODUTOS E SERVIÇOS 

Com uma boa localização, o Instituto está instalado em um imóvel, com 

diversos cômodos e equipamentos, entre eles: sala de espera; recepção; 

cozinha; espaço para atividades físicas e artesanais; piscina; sala de 

academia; banheiro. No primeiro andar existem algumas salas para 

atendimento mais reservado tais como: sala para fisioterapia, que possuem 

macas com biombos; sala de atendimento nutricional; sala para o banco de 

perucas; e mais duas salas para outros tipos de atendimentos e mais dois 

banheiros. 

Todas as mulheres atendidas pelo Instituto Neo Mama estão sob 

tratamento do câncer de mama, e chegaram por meio do encaminhamento de 



médicos, policlínicas, hospitais, indicações de amigos e familiares ou 

espontaneamente. Não há idade mínima para integrar-se ao programa. 

Atualmente o Instituto atende mensalmente cerca de 200 mulheres com média 

de idade de 40 anos. 

Os serviços prestados pelo Instituto são inúmeros, entre eles: 
atendimento multi e interdisciplinar nas áreas de fisioterapia, cinesioterapia e 

dermatofuncional; drenagem linfática específica para câncer de mama; 

reeducação postural Global (RPG); atendimento psicológico; atendimento 

nutricional; orientação jurídica; orientação sobre sexualidade; bancos de 

perucas; banco de próteses externas; projeto de artesanato; mini academia; 

livros para leitura; aulas de auto maquiagem; dança de salão; aulas de yoga; 

aulas de lenço; e dinâmicas em função de resgates de autoestima. 

Essas atividades contam com ajuda de profissionais da área da saúde. 

Há parceria com a Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), 

responsável pela parte de fisioterapia coletiva e individual. Duas vezes por 

semana, grupos de estudantes sob supervisão de professores da universidade 

realizam o trabalho em mulheres portadoras com câncer. Além da parte da 

fisioterapia, o Instituto conta ainda com ajuda de uma profissional de Nutrição, 

formado pela Universidade Católica de Santos, que de uma a duas vezes por 

semana, de acordo com a necessidade das beneficiárias, atende de forma 

gratuita, para orientação nutricional.  

Para o atendimento psicológico, antes é realizada uma triagem pela 

presidente, que analisa caso a caso a necessidade de consulta. Este 

atendimento não é realizado dentro do Instituto, e sim no consultório de uma 

psicóloga – também voluntária. Atualmente o Instituto não oferece apoio 

jurídico, pois segundo informação verbal da presidente, a voluntária está com 

problemas pessoais e sem prazo de retorno. No momento, o Neo Mama 

necessita desse apoio jurídico para auxiliar processos internos das voluntárias 

que não conseguem se aposentar, que tem problemas com plano de saúde 

para conseguir liberação de exames, liberação de medicação, entre outros. 

O Banco de Perucas também conhecido como Projeto Construindo uma 

Moldura que é outro serviço do Neo Mama, que conta com doações de cabelos 

que chegam todos dias. Pessoalmente ou via correio, e que são transformados 



em perucas por um profissional que realiza esse trabalho de forma voluntária, 

outras ações citadas a cima ocorrem por meio de pessoas voluntárias, que se 

manifestam com o interesse de colaborar com o Instituto. 

3.9 ESTRUTURAS DE COMUNICAÇÃO 

O Instituto Neo Mama possui uma estrutura de comunicação informal, 

que não segue a estrutura apresentada em seu organograma, conforme 

apresentado na figura 2. Segundo a presidente, seu marido – o senhor José 

Luis Francisco - apesar de não ter nenhum cargo oficial, atua de forma 

voluntária como assessor em vários âmbitos da entidade, entre eles, nas 

questões relativas à comunicação e divulgação do Instituto.  

Muitos materiais, segundo o Sr. José Luis, se perderam no tempo ou 

foram apagados de memórias de computador, como folders e publicações, e os 

que continuam ativos, encontram-se com baixa utilização e atualizações, como 

é o caso das ferramentas virtuais: sites e redes sociais como facebook, 

instagram, entre outros.  

Estas atualizações ficam ao encargo de duas voluntárias, que não 

possuem conhecimento suficiente para tal atividade, e realizam postagens sem 

critérios de avaliação, veracidade de matérias, por vezes até mesmo 

incorrendo em erros legais, como direitos autorais e afins. Esta falta de 

planejamento estratégico e de conhecimento nas áreas da comunicação acaba 

por comprometer a qualidade das postagens realizadas e o relacionamento 

com seu público alvo. 

Apenas a título ilustrativo, a última visualização do site, foi realizada pela 

pela agência Athena no dia 1º de junho de 2016. Outro dado é o número de 

“curtidas” na página do facebook de 3.959 nesta mesma data. Em 

contrapartida, o Instituto mantém outra página na internet: 

www.cancerdemama.com.br que somente recebe informações atualizadas em 

data próxima ao Outubro Rosa e que, conseguiu 138.000 visualizações e cuja 

última publicação data de 12 de outubro de 2015, o que para a Agência 

Athena, consiste em um excelente veículo de divulgação e comunicação porém 

sem aproveitamento e fomento. 

Importante ressaltar que a agência Athena só teve acesso a um jingle 

http://www.cancerdemama.com.br/


que não é utilizado em nenhum meio de comunicação e a diretoria não soube 

nos informar sequer sobre o ano de criação, formas de veiculação ou se 

houveram custos para sua criação e produção e veiculação. 

Atualmente, as únicas ferramentas efetivamente ativas do Instituto no 

que se refere à comunicação e mídias institucionais, são: o programa televisivo 

“Um Toque pela Vida”8, cuja apresentação é da presidente do Instituto e de 

ações pontuais como palestras de interesse e publicações realizadas pela 

mesma.  

Quanto à comunicação interna do Instituto, são utilizados apenas 

telefone e internet e como divulgação das questões administrativas, fazem uso 

do livro de registro de pessoas e livro de registro de doações, que são 

verificados diariamente pela presidente. 

Baseado em pesquisas realizadas, a agência Athena encontrou outras 

ferramentas e meios de comunicação (que a presidente não revelou em 

entrevista), tais como canal no Youtube, e um aplicativo de celular chamado 

Laço Rosa9Neo Mama. A fim de questionar a omissão ou esquecimento destas 

outras ferramentas, foi solicitada outra entrevista com a presidente. A mesma 

não possuía conhecimento sobre o canal de Youtube e Instagram e quanto ao 

aplicativo de celular, disse apenas ter sido criado por uma agência de 

comunicação, e sequer saberia informar o ano de lançamento. A agência 

Athena constatou por meio de pesquisa, que sua criação data de 2014, 

segundo comentários apurados na página do aplicativo por alguns visitantes. 

Quanto ao objetivo do aplicativo, segundo a presidente, era criar um 

vínculo maior com o Outubro Rosa, fazendo com que portadoras ou 

interessadas nas questões relativas ao câncer de mama, tivessem acesso e 

pudessem divulgar os trabalhos realizados no Instituto. Nesse aplicativo é 

possível saber a história do Instituto Neo mama, escolher ou tirar uma foto em 

seu acervo de celular e colocar um laço rosa na foto, essa foto fica salva em 

seu smartphone e é possível publicar em redes sociais e enviar via e-mail. 

Cerca de 5.000 pessoas realizaram download deste aplicativo até o dia 1º de 

                                                             
8 Programa Um Toque pela Vida é exibido pelo canal Santa Cecília de rede de televisão 
fechada e é exibido todos os domingos às 15h30, com reprise às 19h 
9
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quatropdois.neomama&hl=pt_BR 



junho de 2016, segundo pesquisa realizada pela agência Athena. 

Em entrevista a presidente nos revelou que um de seus maiores desejos 

para o Instituto, além da sede própria, é de o de poder ter pessoas capacitadas 

para realizar eventos como: bazares, jantares, churrascos, bingos e afins para 

que a arrecadação permita a aceleração do crescimento institucional. 

Atualmente, são realizados eventos pontuais tais como bingos 

semestrais no clube Vasco da Gama em Santos com aproximadamente 350 

pessoas; Dia da Macarronada, onde é cobrada uma quantia simbólica 

acrescida de um ou mais itens materiais doados para os bazares; venda de 

calendário, que ocorre sempre nos finais de ano, em que aparecem fotografias 

de doze mulheres escolhidas aleatoriamente entre as voluntárias. Esse 

calendário conta com patrocínio da empresa Farinha Nita e através dessa 

venda, o Instituto realiza um evento anual em que homenageia e premia 

empresas e pessoas que contribuíram de alguma forma durante o ano. 

Segundo a presidente, o mês de outubro é um dos meses mais 

importantes e esperados durante o ano, pois nesse mês é realizado o  evento 

Outubro Rosa que no de 2016 será um ano diferente, devido aos Jogos 

Olímpicos, Santos irá receber uma competição chamada Dragon Boat, uma 

prova de remo, no qual o Instituto Neo Mama já criou e está treinando uma 

equipe de 12 mulheres portadoras do câncer de mama, que já saíram do 

período de quimioterapia e radioterapia e receberam liberação médica para 

participar, além disso durante o mês de outubro o Instituto recebe maior 

número de arrecadações, fica mais valorizado e com isso consegue mais 

visibilidade de imprensa, empresas e público. 

3.10 MOVIMENTO OUTUBRO ROSA 
O surgimento do movimento Outubro Rosa ocorreu em meados do ano 

de 1990 durante a realização de uma corrida em prol da cura do câncer de 

mama em Nova York. Essa corrida foi realizada pela fundação Susan G. 

Komen for the Cure que é responsável pela criação do laço rosa, que simboliza 

o alerta sobre o câncer de mama. 

Logo após esse primeiro evento, diversas cidades dos Estados Unidos 

da América começaram a realizar ações tais como: iluminação em prédios, 



desfiles de moda com as sobreviventes contra a doença, sensibilização através 

da distribuição de laços, e a conscientização da prevenção da doença. Este 

conjunto de ações e iniciativas dispersas, mas com o mesmo propósito de 

engajar e informar a população sobre os riscos da doenças e medidas 

preventivas deu impulso à mobilização social em torno do Outubro Rosa. 

No Brasil, o surgimento ocorreu no dia 2 de outubro de 2002, durante o 

evento de comemoração de 70 anos do encerramento da Revolução 

Constitucionalista que foi comemorado no monumento Mausoléu do Soldado 

Constitucionalista, também conhecido como Obelisco do Ibirapuera, situado no 

Parque do Ibirapuera, em São Paulo (SP). Esse monumento foi iluminado com 

a cor rosa, e essa ação ocorreu devido a um grupo de mulheres que apoiavam 

a causa na época, e conseguiram o apoio de uma empresa de cosméticos, cujo 

nome a agência não conseguiu descobrir. 

Somente em 2008, o Instituto Neo Mama reativou a ideia e iluminou um 

dos pontos turísticos como Fortaleza da Barra situada na cidade de Santos 

(SP). Essa ação ocorreu no Dia das Mães e também no Dia Estadual de 

Prevenção ao Câncer de Mama, que ocorre todo terceiro domingo do mês de 

maio. A ação tinha um objetivo maior: chamar a atenção das mulheres para 

realizarem mamografias, em serviço de utilidade pública que o governo do 

Estado de São Paulo tinha disponibilizado na época. 

Isto chamou a atenção da imprensa (ANEXO DE VI À X) e várias outras 

cidades do Brasil resolveram iluminar os seus principais monumentos, 

apoiando a causa. 

Em maio de 2009, o Instituto Neo Mama realizou mais uma ação e, com 

isso, o Outubro Rosa se tornou referência no Brasil todo, tornando assim o mês 

de outubro o mês de conscientização sobre este tipo de câncer no país. 

Durante o ano de 2015 o Instituto Neo Mama realizou o Outubro Rosa, com 

muitos apoios, atividades, palestras e eventos, além de se obter patrocínio para 

a caminhada do outubro rosa que segundo a presidente, atraiu 

aproximadamente três mil pessoas, além da maior valorização da imprensa, 

devido à grande estrutura que foi montando. Quanto a captação de recursos a 

agência Athena não obteve informações de quanto foi arrecadado, vale 

ressaltar que estavam ocorrendo vendas de camisetas pelo instituto Avon que 

tinham prometido reverter uma quantia para o Instituto.  



Em 2016, a caminhada ocorreu no domingo dia 16 de outubro, onde 

segundo informações cedidas pela imprensa local e pela presidente do 

Instituto, aproximadamente cinco mil pessoas estiveram presentes. Segundo o 

sr. José Luiz – marido da presidente Gilze Francisco - esse ano foi muito difícil 

de conseguir captar recursos para a caminhada, devido à crise econômica e 

política que está ocorrendo no país, pois muitas empresas não estão liberando 

recursos. 

A agência Athena teve acesso a um evento que o Neo Mama participou, 

no qual foi patrocinado pela empresa Brother Industries um jantar para 

aproximadamente 50 mulheres que ganharam um kit contendo duas toalhas e 

dois hidratantes e o Instituto Neo Mama ganhou R$ 20.000.00 revertidos em 

produtos com lojas credenciadas, além de ganhar suprimentos para as 

impressoras e máquinas de costura que o Instituto possui e que foi doado em 

alguma data não especificada.  

Mesmo com a crise, 2016 será um ano marcante devido ao fato das 

Olimpíadas terem ocorrido no Brasil, mas precisamente na cidade do Rio de 

Janeiro (RJ), e a cidade de Santos ter sido escolhida para sediar uma 

competição conhecida como Dragon Boat, uma competição de canoa 

havaiana, no qual as mulheres portadoras da doença participaram.  

O Instituto Neo Mama foi escolhido como Instituto para abrir as portas 

com o objetivo de receber outras Instituições de outros países voltadas para a 

mesma causa. Segundo os organizadores do evento, só participam mulheres 

que foram liberadas pelos seus médicos e mesmo durante o treinamento e 

competição elas foram acompanhadas por nutricionistas e fisioterapeutas. Essa 

competição conta com mulheres vinda de países como Canadá, Argentina, 

Estados Unidos e Novos Zelândia. 

Além do evento citado acima, o calendário do Instituto Neo mama está 

cercado de atividades, dentro e fora do Instituto. Calendário do mês outubro 

rosa (ANEXO XI) 

Atualmente o Outubro Rosa já faz parte do calendário anual da cidade e 

de muitas empresas, cada organização faz sua demonstração de uma forma, 

muitas usando o lacinho rosa, mudando seus logotipos, iluminando a fachada 

com a cor rosa, buscando palestra de como realizar a prevenção, além de 

ocorrer um número maior de mamografias.  



3.11 DADOS FINANCEIROS 

Quando questionada sobre as questões financeiras do instituto, houve 

certa resistência em disponibilizar informações, não ficando clara a 

procedência de algumas fontes de recursos. Segundo informações cedidas 

pela cliente, a fonte de recursos do Instituto vem, basicamente, da arrecadação 

de doações, apoios, colaborações e patrocínios. 

Conta ainda com a renda proveniente de um programa de televisão à 

cabo local Santa Cecília - Um toque pela vida, transmitido para a Baixada 

Santista e outras ações pontuais como: bazares, jantares beneficentes, etc. 

Atualmente conta com uma contribuição mensal permanente de algumas 

empresas, tais como: Farinha Nita, Dudalina, Unicred, Anita Esmaltes e Clínica 

Multi Imagem. 

Outro dado que não ficou claro é o porquê o Instituto não recebe 

nenhum recurso de órgãos públicos e tampouco contribuições em forma de 

mensalidades ou anuidades de qualquer pessoa atendida pelo programa, o que 

seria bastante plausível para uma organização dessa natureza. 

TABELA 1 – RECEITAS MENSAIS DO INSTITUTO NEO MAMA 

RECEITAS 

Unicred R$1.800,00 

Osan R$1.200,00 

Farinha Nita R$2.100,00 

Nita Esmaltes R$ 500,00 

Multi Imagens R$2.000,00 

Programa Um toque pela vida 
R$3.000,00 aproximadamente - valor 

líquido já descontadas as despesas 

Total R$ 10.600.00 (valor aproximado) 

           Fonte: Agência Athena, com informações do cliente 

 



A agência Athena, com base na pesquisa institucional com a presidente 

Gilze Maria Costa Francisco, conseguiu informalmente obter alguns dados 

básicos sobre as despesas e o faturamento bruto do Instituto Neo Mama. O 

total dos gastos mensais foram calculados e chegam, em média, ao valor de 

R$ 13.000,00 (treze mil reais). Este valor é um valor estimado e, visto que 

alguns custos são variáveis, como: água, luz, gás, telefone, podem haver 

oscilações e imprevistos, que em geral são custeados por sobra de caixa e/ou 

por recursos provenientes de ações pontuais, a saber: bazares, eventos sociais 

beneficentes, etc. 

TABELA 2 – DESPESAS MENSAIS DO INSTITUTO NEO MAMA 

DESCRITIVO DE 
DESPESAS VALORES MENSAIS 

Aluguel R$6.500,00 

Luz/Água/Telefone Não Informado 

Jardineiro R$350,00 

Piscineiro R$ 220,00 (1x por semana) 

Gás Não Informado 

Água Mineral Não Informado 

Programa Um Toque pela Vida R$6.000,00 

Total 
R$13.070.00 (valor 

aproximado) 

       Fonte: Agência Athena, com informações do cliente. 

              Através das informações obtidas pelo Instituto Neo Mama, a 

agência Athena entende a dificuldade para conseguir se pagar as despesas 

mensais pois o valor que o Instituto recebe através de patrocinador, apoiador e 

doações não supre as despesas mensais do Instituto, essas doações que eles 

recebem é muito invariável pois não existem doadores fixos e também não 

ocorre uma campanha de arrecadação de recursos, e com isso o Instituto 



depende de eventos e ações pontuais para poder suprir esse valor que fica em 

aberto. 

  



4. ESTUDOS DOS CENÁRIOS DO SEGMENTO DE MERCADO 

A agência Athena optou pela realização da análise SWOT, para 

compreender o ambiente interno e externo do Instituto Neo Mama.  Baseada 

em análise realizada internamente, bem como de informações coletadas por 

meio de diálogos de veículos de comunicação de massa online, pudemos fazer 

uma avaliação e encaixá-las em referências dos pontos fracos, fortes, ameaças 

e fraquezas. Com essa análise a agência Athena consegue traçar estratégias 

que possibilitam a excelência na estrutura organizacional e o crescimento 

institucional. 

QUADRO 3 – AMBIENTE INTERNO 

FORÇAS FRAQUEZAS 

 Boa localização 

 Atendimento diferenciado (mas 

diferente em que?) 

 Reconhecimento na Baixada 

Santista 

 Presidente bem influente 

 Variedade de atividades 

 Profissionais qualificados da área da 

saúde 

 Banco de Perucas 

 Parceiros antigos e com confiança 

no Instituto 

 Não tem sede própria 

 Déficit na comunicação 

 Extinção da diretoria de 

comunicação e evento 

 Gestão centralizadora 

 Dificuldade na captação de 

recursos 

 Falta de apoio do Poder Público 

       Fonte: Agência Athena 

  



QUADRO 4 – AMBIENTE EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

 Expansão de parcerias e apoio 

 Expansão na campanha de câncer 

de mama no Brasil 

 Programa Um toque pela vida 

 Pílula do câncer (pesquisa científica) 

 

 

 Falta de atualização do estatuto e 

de diretoria 

 Marco regulatório das organizações 

da Sociedade Civíl 

 Desaquecimento da economia 

 Parcerias com vínculos 

institucionais fracos 

 

       Fonte: Agência Athena 
Para KOTLER (2000) a análise SWOT10 é uma avaliação global das 

forças, fraquezas, oportunidades e ameaças dentro da organização e é através 

dela que identificamos onde devem ser alteradas as estratégias para melhorar 

os processos ou mantê-las caso esteja tendo um resultado positivo. 

A análise SWOT possui algumas divisões que possibilitam o 
entendimento para um bom crescimento comunicacional tais como: forças: 
que mostram os fatores de ambiente interno que trazem diferenciais para 
organização; fraquezas: mostram as deficiências organizacionais que 

prejudicam a sua posição no mercado; oportunidades: analisa os 

acontecimentos do ambiente externo, fora da organização, que interferem em 

seu desempenho e podem gerar frutos positivos para o crescimento 
institucional, bem como trazer ameaças e interferir diretamente no ambiente 

                                                             
10 O termo "SWOT" é um acrônimo das palavras strengths, weaknesses, opportunities e threats 
que significam respectivamente: forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, mas é bastante 
comum aqui no Brasil algumas pessoas usarem a sigla FOFA, ao invés da tradicional. 
Conceitualmente falando, a Análise SWOT se trata de uma ferramenta estrutural da 
administração, que possui como principal finalidade avaliar os ambientes internos e externos, 
formulando estratégias de negócios para a empresa com a finalidade de otimizar seu 
desempenho no mercado. A Análise SWOT também é utilizada para identificar os pontos fortes 
e fracos de uma organização, assim como as oportunidades e ameaças das quais a mesma 
está exposta. Essa ferramenta é geralmente aplicada durante o planejamento estratégico, 
promovendo uma análise do cenário interno e externo, com o objetivo de compilar tudo em 
uma matriz e assim facilitar a visualização das características que fazem parte da sigla. Sabe-
se que a técnica foi fundamentada por Kenneth Andrews e Roland Christensen, e tinha por 
objetivo auxiliar e aprimorar o planejamento estratégico empresarial, que já vinha sendo 
bastante estimulado nas escolas tradicionais americanas ao longo das décadas de 60 e 70. 
Fonte: http://www.portal-administracao.com/2014/01/analise-swot-conceito-e-aplicacao.html 



interno - que trata o que ocorre dentro da organização, como problemas 

relacionais, informação ou desinformação do processo administrativo, 

transmissão distorcida da imagem institucional, entre outros fatores nocivos ao 

desempenho e ao desenvolvimento. 

4.1 ANÁLISE SWOT - INSTITUTO NEO MAMA 

Ambiente Interno: 

FORÇAS 

 Boa Localização – Atualmente o Instituto se localiza à Av. Coronel 

Joaquim Montenegro 45- canal 6- Santos- São Paulo, um local de fácil acesso.  

 Diferenciação de atendimento – Analisando o atendimento da 

pessoa portadora com câncer, ela encontra um tratamento personalizado, 

contendo atividades e profissionais para auxiliar no processo da doença. 

 Reconhecimento na Baixada Santista – O Instituto Neo Mama é 

considerado um local de referência para portadoras de câncer, por manter 

diversas atividades regulares, desenvolver um trabalho único nas questões 

relativas ao acolhimento e a pró-atividade no auxílio destes pacientes. Este 

reconhecimento é passível de ser mensurado, especialmente por ter de toda a 

classe médica responsável por esta especialidade, o encaminhamento ao 

Instituto como local de referência e apoio às portadoras desta doença, Além 

disso, a mídia de forma espontânea promove todas as ações específicas do 

Instituto. Uma das tarefas da agência é a de fazer um levantamento do acervo 

de todo material divulgado pela mídia, assim como, premiações e outras ações 

relevantes à comprovação deste reconhecimento. 

 Presidente bem influente – Devido ao fato da criação do site 

câncer de mama, a presidente obtém uma influência grande em todo segmento 

da saúde da mulher, não só à frente da presidência do Instituto Neo Mama, 

bem como da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Mama do Estado de 

São Paulo, por ter sua imagem vinculada ao programa de televisão Um Toque 

Pela Vida. 
 Variedade de atividades – Graças ao trabalho desenvolvido pelo 

voluntariado, o Instituto mantém diversas atividades regulares de segunda a 

sexta feira, nos horários das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas. Entre essas 



atividades, podemos destacar: aulas de zumba, de bordado, de confecção e 

uso de lenços, dinâmicas em grupo, apoio nutricional, psicológico, 

fisioterapêutico e jurídico.  
 Profissionais qualificados da área de saúde – O Instituto Neo 

Mama tem parceria com o curso de Fisioterapia da UNIFESP - Universidade 

Federal do Estado de São Paulo que colaboram enviando seus alunos para 

estagiar dentro do Instituto, contando também com o apoio de uma profissional 

de psicologia, uma nutricionista e uma fisioterapeuta com ênfase em Dermato 

Funcional  
 Banco de Perucas – Único Instituto em Santos que oferece 

gratuitamente e por tempo indeterminado, perucas às beneficiárias, quando as 

mesmas estão em processo de perda de cabelo e insatisfeitas e deprimidas 

pelas mudanças em sua aparência. Este benefício é extensivo à portadoras de 

outros tipos de câncer, através do preenchimento de um formulário e do 

compromisso de corresponsabilidade pelo custeio em caso de extravio ou 

avaria. 
 Parceiros antigos e com confiança no Instituto- O Instituto 

possui parceiros desde da sua fundação, mantido o relacionamento e a 

parceria até os dias de hoje. Essas empresas confiam e apoiam as ações e 

eventos que o Instituto realiza, não havendo questionamento do destino do 

dinheiro doado. 

FRAQUEZAS 

 Não Tem Sede Própria – Com mais de 10 anos, o Instituto ainda 

não possui sede própria, por não ter recursos financeiros suficientes para 

aquisição de um imóvel bem localizado em Santos e que comporte toda a 

gama de serviços que oferece. 

 Deficiência na Comunicação – O Instituto possui um grande 

problema interno e externo de comunicação, dificultando o crescimento 

institucional. Não existe uma equipe capacitada para cuidar da comunicação 

como um todo – não há diretrizes claras para dar suporte e planejamento para 

todos os processos comunicativos que o Instituto desenvolve, desde a gestão 

das redes sociais até a elaboração de materiais de comunicação como 

cartazes para os bazares, comunicados às beneficiárias, entre outros. 



 Gestão centralizadora – Como idealizadora do projeto a 

presidente afirma não confiar em mais pessoas para poder realizar o trabalho 

da forma que realiza, comprometendo assim a delegação de atividades e 

tarefas, o que interfere no andamento institucional e, com isso, todas as 

informações e decisões ficam centralizadas na pessoa da presidente. 

 Dificuldade na captação de recursos – A região da Baixada 

Santista possui inúmeras empresas que poderiam contribuir para o Instituto, 

porém com a baixa divulgação institucional do Neo Mama, há poucas fontes de 

recursos, que poderiam ser diversificadas e ampliadas com um trabalho de 

captação de recursos alicerçada em estratégias de comunicação e 

relacionamento mais regulares. 
 Falta de apoio e parcerias com o Poder Público - Devido a 

série de burocracias, e também á ausência de mecanismos de relacionamento 

institucional, o Instituto Neo Mama não possui apoios e parcerias no âmbito 

estadual e federal que possam ampliar os serviços da organização e também 

oferecer mais recursos – quer sejam materiais, humanos ou financeiros.  

Ambiente Externo: 

OPORTUNIDADES 
 Parcerias – Como a palavra – e a doença - câncer de mama 

assusta muitas pessoas, empresas ligadas aos cuidados da mulher, saúde 

feminina e combate ao câncer procuram o Instituto para apoiar e ter a sua 

marca divulgada. 
 Expansão da campanha do câncer de mama - através do site 

cancerdemama.com.br o Instituto consegue mobilizar inúmeras pessoas, 

empresas e campanhas para poder realizar a conscientização das mulheres. 

Geralmente essa expansão ocorre em outubro aumentando o número de 

procura por um profissional de saúde. 
 Programa Um Toque Pela Vida - Sendo apresentado na 

emissora Santa Cecília (todos os domingos às 15h30 e com reprise aos 

sábados às 19h) pela presidente Gilze Maria Costa Francisco, tem o objetivo 

de levar ao seu público, assuntos de importância sobre a saúde. Através do 

programa, a presidente consegue recursos financeiros e patrocínios em prol do 

Instituto. 



 Pílula do Câncer – a polêmica e o debate em torno da pílula do 

câncer pode chamar a atenção da sociedade para os cuidados com o câncer. 

AMEAÇAS 
 Falta de atualização do Estatuto e de diretoria- Devido ao 

baixo número de pessoas capacitadas, a presidente não encontrou pessoas 

capacitadas e comprometidas para assumir a Diretoria de Comunicação e a 

Diretoria de Eventos, e com isso o estatuto encontrasse desatualizado. 

 Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil - 

Mudanças na legislação das ONGs podem impor dificuldades na gestão e 

administração; 

 Desaquecimento da economia – com o desaquecimento da 

economia o Poder Público pode diminuir investimentos na área de saúde e as 

empresas podem diminuir doações e investimentos. 

 Parcerias com vínculo institucional fraco – mesmo com a 

parceria da UNIFESP, se o Instituto Neo Mama não cuidar bem dos aspectos 

institucionais das parcerias que têm firmadas e que pode vir. 

4.1.1 CRUZAMENTO ANALISE SWOT 

Apresentamos abaixo o cruzamento das quatro áreas da Matriz SWOT 

que nos fornecem estratégias para consolidar um projeto de ação adequado ao 

cliente mais adiante neste projeto experimental. 

FORÇA X OPORTUNIDADES 

Como estratégia central, potencializar o reconhecimento público do 

Instituto Neo Mama para gerar mais conteúdo relevante sobre o câncer de 

mama, para não só favorecer a divulgação de informações sobre a doença 

como gerar leads para atração de mais doadores pessoas físicas e pessoas 

jurídicas, patrocinadores, parceiros ou apoiadores. 

• Presidente Bem Influente X Expansão na Campanha do 
Câncer de Mama 

Estratégia: a conscientização para a prevenção do câncer de mama 

pode ser mais elaborada através da grande influência da presidente por ser 



reconhecida sendo vice-presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer 

de Mama do Estado de São Paulo. 

• Reconhecimento na Baixada Santista X Programa Um Toque 
pela Vida 

Sendo um Instituto reconhecido pelo seu trabalho e pela sua presidente, 

o Programa Um Toque Pela Vida poderia dar mais ênfase para o Instituto, 

ajudando a ter um crescimento institucional, visando o trabalho dentro do 

Instituto e mostrando os eventos beneficentes que ocorrem para ajudar com as 

doações.  

• Variedade de Atividade X Parceria 

Mesmo tendo muitas atividades diferenciadas, ainda existem muitos 

horários vagos semanalmente, não são todos os dias que realizam atividades 

em grupo. A presidente conhece muitos profissionais de várias áreas, com 

esse conhecimento, a parceria focada em esportes poderia crescer muito mais 

aumentando a satisfação das beneficiárias. 

FORÇA X AMEAÇAS 

Como estratégia central, a agência Athena recomenda ao Instituto Neo 

Mama a atualização de seu Estatuto e adequação ao Marco Regulatório das 

Organizações da Sociedade Civil para dar sustentação jurídica e administrativa 

adequada evitando assim potenciais riscos de crise ao Instituto Neo Mama e 

seus stakeholders, especialmente patrocinadores. 

• Reconhecimento na Baixada Santista X Desaquecimento da 
Economia 

Sendo bem reconhecida na Baixada Santista, com a economia em 

baixa, muitas empresas locais e do Estado de São Paulo estão diminuindo as 

suas contribuições para o Instituto e outras possíveis empresas que poderiam 

contribuir estão desistindo de fazê-lo pela situação econômica atual. 

• Reconhecimento na Baixada Santista X Falta de Atualização do 
Estatuto e de Diretoria 

Por ser uma Instituição reconhecida na Baixada Santista, a preocupação 

de ter um estatuto desatualização do estatuto mereceria uma preocupação 



maior. Isso contribui para um desgaste na imagem E transparência 

institucional, afastando pessoas que poderiam participar de forma mais 

contundente de várias áreas de atuação do instituto, inclusive na de 

comunicação. O correto seria o Instituto convocar uma Assembleia 

Extraordinária como o propósito de atualizar o Estatuto e promover uma nova 

eleição que contemple a ocupação de todos os cargos diretivos com novos 

membros. 

• Presidente Bem Influente X Parcerias com Vínculos Institucionais 
Fracos 

O reconhecimento da presidente Gilze Maria Costa Francisco, não é 

usado adequadamente em favor do Instituto. A mesma realiza pequenos 

eventos para conquistar parcerias com novas empresas e as encaminha para 

conhecer o verdadeiro trabalho do Instituto Neo Mama, com isso talvez 

sensibilize os futuros parceiros e patrocinadores. 

• Profissionais Qualificados da Área da Saúde X Desaquecimento da 
Economia 

Mesmo o Instituto tendo profissionais e estagiários qualificados na área 

da saúde, ainda sim tem um déficit de atendimento em algumas áreas pela 

deficiência financeira, o que dificulta o processo seletivo seja de voluntariado 

ou de contratados para exercer tais atividades. Faz-se necessário um 

comprometimento maior na busca de fomentos financeiros que permita o 

crescimento eficiente da instituição e a excelência na prestação dos serviços a 

que se propõe. 

• Boa Localização X Desaquecimento da Economia 

O Instituto fica localizado em uma área considerada nobre em Santos, o 

que justifica o valor alto de aluguel. Visto estar encontrando dificuldades para 

manter sua estrutura, pela própria diminuição da receita, seria importante 

realizar uma pesquisa de mercado imobiliário para ver se o valor pago é 

realmente compatível com a atualidade, apresentar proposta de renegociação, 

ou até mesmo, viabilizar outro local para sua sede com custo-benefício mais 

adequado às suas condições. 

• Variedades de Atividades X Desaquecimento da Economia 



O Instituto realiza diversas atividades com o objetivo de aumentar a 

rotatividade e melhorar o atendimento às suas beneficiárias. Porém, 

novamente com a problemática dos recursos financeiros, o ideal seria o 

Instituto buscar novos apoiadores e patrocinadores para que as variedades de 

atividades possam ser aumentadas e que as beneficiarias saiam satisfeita do 

Instituto.  

• Banco de Perucas X Parcerias Com Vínculos Institucionais Fracos  

O Instituto recebe toda semana uma demanda boa de cabelos por 

doações, mas por ter só um parceiro para uma demanda por semana, faz com 

que o trabalho de perucas demore um pouco mais para ficar pronta. A 

presidente, por ser responsável em procurar novos parceiros, poderia 

pesquisar mais profissionais como o responsável para ajudá-lo.  

FRAQUEZA X OPORTUNIDADE 

Como estratégia central, sistematizar um programa de Captação de 

Recursos que favoreça as atividades do Instituto Neo Mama, como resposta ao 

cenário de crise econômica do país e como medida institucional para sua 

sustentabilidade. 

• Déficit na Comunicação X Programa Um Toque Pela Vida 

O programa Um Toque Pela Vida, por ser apresentado pela presidente, 

não fala sobre o Instituto e sim de assuntos diversos, que não retratam as 

atividades e ações do Instituto. Com um déficit de comunicação muito grande, 

o programa Um Toque Pela Vida poderia retratar e valorizar o trabalho que é 

realizado dentro do Instituto e com isso pode alavancar uma maior 

comunicação institucional.  

• Não Tem Sede Própria X Parceria 

O Instituto Neo Mama não possui sede própria devido ao fato de ter 

poucos recursos, e com o aumento do número de parceiros, o Instituto pode 

conseguir recursos e ter a sua sede própria. 

• Dificuldade na Captação de Recursos x Programa Um Toque pela 
Vida 



O programa de televisão Um Toque Pela Vida apresentado pela 

presidente do Instituto, poderia receber convidados sendo eles, patrocinadores 

e parceiros, mostrando os trabalhos deles, e talvez conquistando mais 

patrocinadores para o Instituto.  

• Extinção da Diretoria da Comunicação x Parcerias  

 Com a extinção da diretoria de comunicação, o Instituto possui 

inúmeras dificuldades nessa área. Tendo uma parceria com a agência Summer 

que os ajudaram a montar o site do Outubro Rosa, poderia oferecer o cargo de 

diretoria da comunicação para a agência Summer. 

FRAQUEZAS X AMEAÇAS 

Como estratégia central, fortalecer seu sistema de transparência e 

accountability para que seus parceiros e patrocinadores tenham informações 

mais claras e precisas sobre as atividades do Instituto Neo Mama e, 

principalmente beneficiárias e voluntárias possam também ser agentes 

multiplicadores da missão da organização. 

• Vacância da Diretoria de Comunicação e Eventos X Falta de 
Atualização do Estatuto e Diretoria 

Com a falta de pessoas capacitadas para ocupar as duas diretorias 

extintas, a presidente poderia procurar pessoas que estão dispostas e que 

sejam capacitadas para ajudar dentro da instituição.  

• Não Possui Sede Própria X Desaquecimento da Economia 

Com o desaquecimento da economia, a dificuldade do Instituto alcançar 

o objetivo de possuir uma sede própria necessita de ações eficazes para 

melhorar a receita. O Instituto poderia usufruir mais dos seus eventos (bazares, 

bingos, noite da pizza, etc) e alavancando novas parcerias e patrocínios para 

aumentar a arrecadação. Com isso, além de viabilizar outros setores internos, 

poderia iniciar o processo de aquisição da nova sede. 

• Gestão Centralizadora X Falta de Atualização do Estatuto e de 
Diretoria 

Por ser uma gestão centralizadora, quem fica responsável por tudo que 

envolve o Instituto é a presidente. Em sendo uma pessoa extremamente 



atarefada com tantas atribuições, a atualização do estatuto e da diretoria 

passaram a não ser prioritárias em sua gestão. Porém, essa centralização de 

responsabilidades sobre um único membro da diretoria, acaba se tornando um 

entrave na modernização e crescimento da instituição. 

• Dificuldade na Captação de Recursos X Desaquecimento da 
Economia 

Atualmente com a economia do país em crise, a captação de recursos 

provenientes de apoios e patrocínios torna-se cada vez mais difícil. 

4.2 CONCORRENTES 

A agência Athena analisou a concorrência direta do Instituto Neo Mama 

dentro da área geográfica da Baixada Santista, que pudesse oferecer os 

mesmos serviços no tratamento às mulheres que sofrem de câncer de mama. 

O único concorrente direto identificado é a organização não-governamental 

Estrela da Mama, localizada na cidade de Praia Grande, cerca de 17 km de 

distância do Instituto Neo Mama.  Por ser em outra cidade da Baixada Santista, 

ao princípio, não parece representar risco ou interferência nas atividades do 

Instituto Neo Mama. 

A Agência Athena visitou a Instituição Estrela da Mama, e constatou 

diversos pontos que se contradizem com a fala da presidente do Instituto Neo 

Mama Gilze Maria Costa Francisco, sobre a Instituição citada. Com base na 

visita realizada 04 de outubro de 2016, foi verificado que: O instituto tem uma 

sede cedida pelo Lions Clube durante noventa e nove anos livre de impostos 

fiscais, sendo os únicos custos apresentados são luz e água. Já o Instituto Neo 

Mama não possui sede própria e com isso paga um aluguel com valor 

informado na parte financeira. 

Analisando o aspecto de comunicação interna e externa, a Instituição 

Estrela da Mama possui diversos meios de comunicação, tais como: 

A agência Athena realizou uma visita na instituição Estrela da Mama e 

não foi informado sobre o canal do Youtube, mas em pesquisas realizadas a 

agencia Athena identificou que a instituição possuí um canal no Youtube 



contendo 12 vídeos, 7 inscritos com última publicação no dia 3 de outubro de 

2015. 

 
Canal no Youtube- Figura 111 (retirado do canal do Youtube no dia 31 de outubro de às 

18h31 

Página Facebook 
A agência Athena visitou a página de facebook do Estrela da 

Mama no dia 24 de outubro de 2016, a página contém 1.986 curtidas, 

com postagens aleatórias feitas por uma voluntária que tem como 

função realizar as postagens, variando o número de curtidas entre três a 

doze curtidas por postagens. 

 
                Página Facebook- figura 212 

Pasta 

A pasta foi criada com o intuito de ser distribuída para todas as 

beneficiárias da instituição para guardarem seus respectivos exames.  
                                                             
11 Retirado do canal do Youtube no dia 31 de outubro de às 18h31 
12 Retirado do facebook no dia 3 de novembro de 2016 às 11h16 



              
          Pasta- Figura 3 

Folder 

O folder do Estrela da Mama de caráter informativo, contém dados sobre 

a prevenção do câncer de mama e também sobre as atividades que a 

instituição oferece para as mulheres acometidas pela doença. Todas que 

visitam a instituição recebem esse folder. 

                       

Folder frente e fundo - Figura 4 
 

                



 
             Folder miolo - Figura 5 

Cartão de Visita 
O cartão é distribuído junto com o folder e contém informações básicas 

do instituto, sendo: endereço, telefone, horários de funcionamento e e-mail. 

                                  
                                        Cartão de Visita- figura 6 

Folheto 

O folheto é distribuído junto com o cartão de visita e com o folder, 

contendo melhores informações sobre cada atividade realizada dentro da 

instituição. 



                             
                             Folheto- figura 7 
Facebook Neo Mama 

A agência Athena visitou a página do facebook do Instituto Neo Mama e 

constatou que o Instituto possui 5.081 curtidas e com aproximadamente de dez 

a 30 curtidas por postagens, variando de duas a três postagens por dia, sendo 

postadas por voluntárias do Instituto. 

 
       Pagina facebook – figura 813 

Canal de youtube 

A agência Athena não foi notificada de que o Instituto possuía um canal 

no youtube, foi descoberto através de pesquisas pela agência. O canal do 

youtube do Instituto Neo Mama possui 16 vídeos e 167 inscritos com última 

publicação no dia 21 de outubro de 2014. 
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 Retirada do facebook no dia 7 de novembro de 2016 às 10h03 



 
      Página do youtube - figura 914 

Site 

O Instituto Neo Mama possui um site que foi criado pelo marido da 

presidente do Instituto, não informando o ano correto da criação. O site não 

está atualizado há alguns anos e neste ano de 2016, no começo de maio, o site 

foi invadido e só conseguiram recuperar no começo de setembro. Vale 

ressaltar que a agência Athena entrou em contato com o marido da presidente 

para tentar recuperar o site mais rápido, só que houve certa resistência e 

desconfiança por parte dele. A formatação do site não é adequada para o 

acesso pelo celular. 

 
 Site do Instituto Neo Mama- figura 1015 

Folder 

O folder do Instituto Neo Mama foi criado às pressas no mês de outubro 

por causa dos eventos decorrente ao Outubro Rosa. Foi criado por uma das 
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 Retirada da página do youtube no dia 7 de novembro de 2016 às 10h06 
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 Retirado do site do Instituto Neo Mama no dia 7 de novembro de 2016 às 7h01 



voluntárias contendo tais informações como: história, trabalhos realizados pelo 

Instituto para as beneficiárias e um pouco da história da campanha do Outubro 

Rosa.  

 
 Folder frente e fundo - Figura 4 

           
             Folder miolo - Figura 5 

        Quanto as atividades realizadas, a instituição Estrela da Mama 

possui: Ginástica com acompanhamento profissional (ioga, alongamento, 

drenagem linfática, dança de salão, dança cigana e zumba), terapia 

ocupacional e artesanato, pintura em tecido, bordado, crochê, macramê, 

patchapliquê, customização, pintura em vidro, fuxicos diversificados, artes 

plásticas, pintura em tela, exposição permanente, exposição itinerante, coral, 

ensaio semanais e apresentações, bazar permanente, visitação a grupo, 

perucas, lenços, cadeiras de rodas e higiênicas, complemento alimentar, 

tratamentos emocionais, holísticos e sociais, psicólogos, reiki, encontros 

ecumênicos, passeios, festas temáticas, chá beneficentes, reuniões, cursos e 

palestras, prevenção através de mamografia e ultrassonografia, consultas 



médicas. Já o instituto Neo Mama possui atividades como: atendimento 

psicológico, atendimento nutricional, orientação sobre sexualidade, orientação 

jurídica, banco de próteses externas, banco de perucas, projeto de artesanato, 

livros para leitura, dança de salão, aula de automaquiagem, mini acadêmica, 

aulas de ioga, aulas de lenço, atendimento multi e interdisciplinar nas áreas de 

fisioterapia, cinesioterapia e dermatofuncional16: drenagem linfática específica 

para câncer de mama; reeducação postural Global (RPG) e dinâmicas em 

função de resgate da auto estima. 

Analisando o aspecto de atendimento e de pessoas que trabalham em 

prol das instituições o Estrela da Mama possui um cadastro com uma ficha 

cadastral onde as voluntárias se cadastram e colocam os dias que podem 

trabalhar em prol do instituto, o número de pessoas atendidas variam entre  

duzentas pessoas mensais ressaltando que não é obrigatório ser portadora de 

câncer de mama, atualmente a instituição conta com diversos tipos de pessoas 

desde de enfermeiras até donas de casa que querem ajudar a causa e a 

instituição, Já o instituto Neo Mama possui cerca de quatorze voluntárias 

inscritas que atuam por plantões, onde não existe nenhum tipo de cadastro 

apresentado, para se tornar voluntária a interessada conversa com a 

presidente e mostra o seu interesse e área que deseja atuar, quanto as 

pessoas atendidas o número informado pelo instituto é de aproximadamente 

duzentas pessoas mensais. 

Vale ressaltar que o Instituto Neo Mama realiza seus trabalhos 

diariamente de segunda à sexta feira das 9 às 12 horas e das 14 ás 17 horas, 

já a Estrela da Mama realiza seu trabalho de segunda à quinta feira das 14 às 

17 horas. 

                                                             
16 A Fisioterapia Dermato Funcional é a especialidade clínica que estuda os efeitos terapêuticos 
ocorridos nas disfunções de ordem estética, com forte característica para aplicação de uma 
reabilitação de suas funções. A Fisioterapia Dermato Funcional abrange o estudo da atuação 
das funções dermatológicas de cada indivíduo, agregando ainda o conhecimento sobre a 
qualidade da aplicação dessas funções. 
O estudo dos tecidos do ser humano, bem como suas melhores condições de funcionamento, 
fazem parte do desenvolvimento desse estudo – e da técnica da Fisioterapia Dermato 
Funcional. A essa ciência aplica-se o conceito da preservação da capacidade de manter a 
individualidade psicossocial de cada ser humano que se proponha a aplica-la em seu cotidiano. 
Fonte: http://fisioterapiamanual.com.br/blog/areas-da-fisioterapia/fisioterapia-dermato-funcional 



A agência Athena fez uma análise entre as duas Instituições e detectou 

que ambas possuem problemas de comunicação, porém as duas realizam o 

seu trabalho de forma única e exclusiva sendo assim conseguem alcançar seus 

objetivos institucionais. Importante ressaltar sobre a gestão que as instituições 

possuem, o Estrela possui uma gestão aberta, onde ocorre eleições anuais e 

sempre muda a presidente do Instituto, lembrando que o Instituto Neo Mama 

realiza eleições á cada três anos e que ambas buscam objetivos diferentes. 

O Instituto Neo Mama realiza um trabalho buscando o foco de uma sede 

própria além de procurar empresas para patrocinar a causa e o Instituto, já a 

instituição Estrela da Mama busca recursos para conseguir maiores benefícios 

para as atendidas, e se mantem a base de locação do espaço para festas e 

eventos, além de manter um bazar permanente onde tudo é produzido dentro 

do Instituto, hoje o maior objetivo da instituição é comprar um carro próprio 

para poder realizar atendimentos domiciliares para as pessoas acamadas que 

estão em fase de recuperação e o transporte para as mulheres que precisam 

realizar exames e consultas médicas. 

Além disso vale ressaltar que a Instituição Estrela da mama no dia da 

visita pediu para Agência Athena sugerir projetos e ações, principalmente 

voltada para os familiares, que são o principal déficit da instituição, pois eles 

enxergam que o apoio da família é essencial, já a o Neo Mama, quando 

perguntado sobre o que precisava de ajuda, ressaltou a necessidade de 

criação de algumas artes para a parte de comunicação e uma pequena 

alteração na parte do logotipo. 

 Em relação ao aspecto da comunicação, ambas apresentam 

dificuldades no desenvolvimento de uma comunicação voltada para as redes 

sociais, que hoje, são o principal aliado das instituições, visto que, ao pesquisar 

qualquer empresa, instituição, pessoa física, etc., as pessoas buscam 

primeiramente informações através das redes sociais. Quanto aos itens e 

atividades que ambos realizam, o Neo Mama possui alguns aspectos mais 

eficientes em relação ao concorrente, especialmente no que diz respeito à 

credibilidade, a saber: patrocínio de empresas mais sólidas; apelo da 

presidente devido ao seu programa e reconhecimento devido a idealização do 

outubro rosa no Brasil;  doação de cabelos que o instituto recebe dia a dia, no 



qual faz com que tenha um número elevado de perucas, tornando assim o 

projeto “Construindo uma Moldura” um exemplo. Já o Estrela da Mama por ser 

uma instituição menos conhecida realiza um número maior de atividades e de 

trabalhos que poucas pessoas conhecem, pois não são tão divulgados. 

4.3 BENCHMARKING 

Benchmarking é um tipo de processo comparativo no qual gera uma 

análise de concorrente, realizando a comparação dos tipos de serviços, 

produtos e práticas empresariais. Essa comparação é de extrema importância 

para que a organização possa se situar dentro do mercado.  

O principal foco do benchmarking é a inovação de ideias, com o objetivo 

de contribuir para a criação de novos projetos e ações buscando sempre o 

crescimento institucional.  

Segundo SERASA - Centralização de serviços dos bancos o número de 

empresas criadas no ano de 2014 é de 1.865.183 novas organizações, isso é 

um fator preocupante para os gestores organizacionais, que são obrigados a 

buscar constantemente novas ideias e inovações para não ocorrer ameaças de 

concorrentes.  

A Agência Athena irá utilizar o processo de benchmarking para 

apresentar as análises estratégicas e poder contribuir com o instituto Neo 

Mama na inovação de novas ideias com ações mais engajadas.  

Para realizar a análise a agência Athena se baseou no cenário da 

instituição Neo mama, e buscou instituições sem fins lucrativos e organizações 

com a mesma temática, tais como Centro Integrado de Diagnóstico- 

Tratamento  Ensino e Pesquisa – A.C.CAMARGO CANCER Center, Instituto do 

Câncer do Estado de São Paulo Octavio Frias- ICESP, Instituto Oncoguia, 

Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio a Saúde da Mama, 

essa análise foi realizada através de sites e redes sociais das organizações 

que realizam um trabalho voltado para as portadoras do Câncer de Mama. 

Esse processo foi realizado no período de 13 de outubro 2016 à 03 de 

novembro 2016, realizando buscas em sites e redes sociais para se obter a 



análise de comunicação das organizações e instituições, além analisar a 

atualização desses meios de comunicação.    

4.3.1 CENTRO INTEGRADO DE DIAGNÓSTICO, 
TRATAMENTO, ENSINO E PESQUISA – A.C.CAMARGO 
CANCER CENTER  

Fundada em 1953 o hospital que era antigamente conhecido como 

Hospital do câncer foi constituído por 92 especialistas entre médicos, 

cirurgiões, radio terapeutas e enfermeiras na cruz vermelha. Situado em são 

Paulo, atualmente o instituto conhecido como Centro integrado de diagnóstico, 

tratamento, ensino e pesquisa – A.C.CAMARGO CANCER CENTER, 

atualmente é um dos maiores centro de referência do mundo, atendendo mais 

de 800 tipos de câncer, com atendimento particular, plano de saúde e Serviço 

Único de Saúde- SUS, subdivididos em três unidades localizadas nos bairros 

na Liberdade, Butantã na cidade de São Paulo e uma unidade na cidade de 

Santo André.  

A agência Athena com base na pesquisa, verificou que a organização 

possui Site, e redes sociais como: Instagram, Facebook, Twitter e canal no 

Youtube.  

No site17 do hospital a agência Athena analisou que é um site bem 

planejado, possui uma divisão bem planejada que engloba em cada aba os 

Pacientes, Pesquisadores e alunos, Profissionais de R.H. Também é possível 

agendar consultas, exame além de buscar maiores informações específicas de 

determinado tipo de câncer.   

Analisando o facebook18 a agência Athena constatou que eles possuem 

uma página com um alcance de aproximadamente de 298 mil curtidas, com 

postagens periódicas, compartilhando informações relevantes sobre o câncer 

retirados do site oficial deles, as postagens aproximadamente variam de 157 

curtidas a 7 mil, além de possuir as divulgações dos eventos realizados tais 

como: Corridas, palestras, encontros, lançamentos de livros, workshops, coral, 
                                                             
17

 http://www.accamargo.org.br acessado nos dias 13 de outubro de 2016 às 13h59 e no dia 14 de 
novembro as 13h15 
18

 https://www.facebook.com/accamargocancercenter acessado nos dias 13 de outubro de 2016 às 
11h58 e no dia 14 de novembro de 2016 às 13h01 

http://www.accamargo.org.br/
https://www.facebook.com/accamargocancercenter


simpósios, yoga, terapia nutricional, oficina de culinária, terapia para os 

familiares e pacientes atendidos, curso a distância, todas esses são divulgados 

na página oficial do facebook.  

Já nas outras redes sociais, como Twitter19, Instagram20 e canal no 

Youtube21 não possui a mesma quantidade de material como existe no 

facebook. As postagens dessas 3 redes sociais não são tão conhecidas e 

visitadas.  

Constatamos que existe um aplicativo chamado MANUAL DE 

CONDUTAS E GINECOLOGIA ONCOLOGICA22, com aproximadamente mais 

de 1.000 downloads. Com base na análise do aplicativo, foi constatado que não 

possui todos os tipos de câncer como informado no site, além de possuir abas 

que não contém informações, e ao clicar em algum link é aberto um PDF, ou 

um documento do Word.  

4.3.2 INSTITUTO DO CÂNCER DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, OCTAVIO FRIAS DE OLIVEIRA – ICESP  

Inaugurado em 2008 é uma organização criada pelo governo em 

parceria com a fundação faculdade de medicina, com o objetivo de ser o maior 

hospital especializado em tratamento do câncer da américa latina, situado em 

São Paulo próximo da Av. Paulista, o instituto atende aproximadamente, 6 mil 

pessoas mensalmente.  

O site23 do Instituto não possui tantas informações referentes ao câncer, 

não informando os tipos de câncer atendidos. O site atende a necessidade 

básica, tendo canais como institucional, pacientes e acompanhantes, sala de 

imprensa, ensino e pesquisa, e humanização.  
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 https://twitter.com/haccamargo acessado nos dia 13 de outubro de 2016 às 14h17 e no dia 14 de 
novembro às 11h59 
20

 https://www.instagram.com/accamargocancercenter acessado nos dias 13 de outubro de 2016 às 
13h28 e no dia 14 de novembro às 14h28 
21

 https://www.youtube.com/user/accamargovideos acessado nos dias 13 de outubro de 2016 às 15h11 
e no dia 14 de novembro às 15h33 
22

 O aplicativo só está disponível no sistema Android acessado no dia 13 de outubro às 15h59 
23

 http://www.icesp.org.br acessado no dia 14 de outubro às 21horas 

https://twitter.com/haccamargo
https://www.instagram.com/accamargocancercenter
https://www.youtube.com/user/accamargovideos
http://www.icesp.org.br/


Nas redes sociais, eles possuem apenas Facebook24 e Twitter25 com 

aproximadamente 34 mil curtidas na página oficial do facebook, com a 

divulgação de eventos que realizam, tais como: corridas e piqueniques, e 

Twitter 7.352 seguidores. No Facebook postam semanalmente, e variando de 

118 a 622 curtidas por postagem.  

O Instituto possui dois aplicativos de celular26, um voltado para o 

colaborador ICESP com aproximadamente 100 downloads e o outro aplicativo 

voltado para os pacientes do ICESP com aproximadamente 500 downloads, 

contendo abas de diversos conteúdo. 

4.3.3 INSTITUTO ONCOGUIA  

Fundada em 2009 por ex-pacientes portadores do câncer, e psico-

oncologista Luciana Holtz de C. Barros. Foi criada tendo como objetivo para as 

pessoas acometidas pelo câncer a ter uma vida mais tranquila e viver melhor, 

através de ações e projetos.  

O site27 do Instituto é bem divido, com diversas áreas voltadas aos 

pacientes, familiares, tratamento, prevenção e qualidade de vida, além de estar 

sempre atualizado, é um site de fácil acesso e com informações úteis. 

O Oncoguia possui também conta nas redes sociais como Facebook, 

possuindo duas páginas sendo uma delas uma página oficial28, com 

aproximadamente 208 mil curtidas, postagens sendo realizadas com um 

intervalo de três horas sendo aproximadamente 3 postagens por dia, com 

curtidas variadas a 17 à 700, e a outra voltada para os pacientes29 da 

organização com aproximadamente 1780 curtidas, sendo que a última 

postagem foi realizada em março de 2015. Já no Twitter30, com 
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 https://www.facebook.com/pages/ICESP/382251308477662?fref=ts acessado nos dias 14 de outubro 
de 2016 às 20h30 e dia 14 de novembro de 2016 às 15h34 
25

 https://twitter.com/Icesp_ acessado nos dias 14 de outubro as 16h18 e no dia 14 de novembro às 
15h59 
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 O aplicativo só está disponível no sistema Android  acessado no dia 14 de outubro às 22h10 
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 http://www.oncoguia.org.br/home/ acessado no dia 15 de outubro de 2016 às 12horas 
28

 https://www.facebook.com/oncoguia/ acessado nos dias 15 de outubro de 2016 às 12h35 e no dia 14 
de novembro de 2016 às 11h47 
29 https://www.facebook.com/espacodopaciente/?fref=ts acessado nos dias 15 de outubro de 2016 às 
17h17 e no dia 14 de novembro às 15h33 
30

 https://twitter.com/oncoguia/ acessado no dia 14 de novembro de 206 às 12h39 

https://www.facebook.com/pages/ICESP/382251308477662?fref=ts
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aproximadamente 5 mil seguidores com duas postagens por dia. No canal do 

Youtube31 possuem 3.932 inscritos, com inúmeros vídeos postados. 

4.3.4 FEMAMA - FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE 
INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS DE APOIO A SAÚDE DA 
MAMA 

A Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio a Saúde da 

Mama foi fundada no dia 22 de julho de 2006 em São Paulo. Seu objetivo 

principal é ampliar informações e garantir uma melhor qualidade nas 

mamografias, além de obter um resultado mais eficiente para se obter o 

diagnóstico.  

A organização possui um site32 de fácil acesso com informações 

necessárias, foi identificado pela agência Athena a existência de um outro site33 

que possui o logotipo do FEMAMA, voltado para as pacientes portadoras da 

doença.  

Quanto ao facebook34 a agência Athena analisou que possui 21.073 

curtidas, com postagens realizadas uma vez por dia e variando o número de 

curtidas entre 7 à 4 mil, quanto aos eventos realizados não há postagem na 

página. Ocorre no Twitter35  uma postagem com aproximadamente um intervalo 

de dois dias e contendo 755 seguidores. O canal do Youtube36  possui 525 

inscritos, com aproximadamente 15 vídeos postados por ano. 
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4.3.5 COMPARATIVO DE AÇÕES E PROJETOS DE 
BENCHMARKING 

QUADRO 5- Comparativo de ações e projetos de benchmarking  

 Institut
o Neo 
Mama 

A. C  
Camargo 

ICESP ONCOGUIA FEMAMA 

Site X X X X X 

Facebook X X X X X 

Twitter  X X X X 

Instagram X X X   

Canal no 

Youtube 

X X X X X 

Aplicativo 

Celular 

X X X   

FONTE: Agência Athena 

4.4 CONCLUSÕES DOS ESTUDOS DOS CENÁRIOS DO 
SEGMENTO DE MERCADO  

A agência Athena após análise comparativa entre as organizações 

citadas, conclui que o Instituto Neo Mama precisa melhorar algumas questões 

referentes as redes sociais e sites. Quando analisado a rede social facebook, 

sugerimos uma atualização melhor, no sentido de selecionar os tipos de 

postagens, realizando a criação de materiais próprios do Instituto voltado 

atividades e ações que realizam no local, com textos mais claros e imagens 

reais que mostre o dia a dia do Instituto Neo Mama. Com essa mudança a 

página do facebook se tornará mais atrativa, com um número maior de curtidas 

e compartilhamentos. 



Continuando a análise de redes sociais, a agência Athena sugere a 

utilização do Instagram e do Twitter, para informações rápidas e de atrativos 

para o público de interesse. Já para o canal do Youtube a agência Athena 

sugere a realização de vídeos relacionado às ações e projetos que o Instituto 

realiza para ser postado no canal do Youtube e alcançar um número maior de 

inscritos.  

Com análise realizada do aplicativo de outras instituições comparando 

com o do Instituto Neo Mama, percebe-se que o déficit de informações o 

Instituto e as atividades realizadas tendo somente uma finalidade que não é 

muito utilizada. A sugestão da agência Athena é que esse aplicativo seja refeito 

com informações atualizadas sobre o Instituto, e também como uma forma de 

poder captar doações para a instituição, além de permitir maior divulgação 

sobre o trabalho realizado. Além dessas ações sugeridas, a agência Athena 

sugere que seja viável para os sistemas de celulares. 

A agência Athena analisou os sites das organizações com a mesma 

causa do Instituto Neo Mama, e pôde concluir que o site da instituição é muito 

deficitário e sugere a reformulação de um site mais informativo, atualizado 

semanalmente, com informações voltadas para pacientes, familiares, 

profissionais da área de saúde, empresas, além de conter informações sobre a 

doença, locais de tratamento, como ser parceiro, como doar, além de conter as 

atividades que realizam e um espaço para as pessoas sugerirem ideias para a 

melhoria do Instituto. 

  



5. PESQUISA DE CAMPO 

 Para se entender a opinião da organização ou das pessoas 

perante o determinado assunto ou tema, é necessário realizar uma pesquisa 

que tem por significado descobrir novos conhecimentos e realizar um conjunto 

de ações que resultará no objetivo desejado. 

 Segundo Gil (2007.p.17) define pesquisa como: 

(...) procedimento racional e sistemático que tem como 
objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. A 
pesquisa desenvolve-se por um processo constituído de várias fazes, 
desde a formulação do problema até a apresentação e discussão dos 
resultados.  

Baseada na citação acima a pesquisa é necessária para conhecer a 

fundo a organização, analisar os problemas encontrados e com isso criar um 

diagnóstico para poder alcançar os resultados necessários. 

A Agência Athena realizou três tipos de pesquisas abordando os 

diferentes tipos de públicos que têm frequência, contribuição e prioridade 

dentro do Instituto. Sendo assim, foram necessários três tipos de pesquisa: 

duas pesquisas quantitativas, aplicadas com as voluntárias e beneficiárias e 

uma série de entrevistas em profundidade, de caráter qualitativo, voltada para 

os apoiadores, patrocinadores e parceiros. 

O período de pesquisa ocorreu durante os meses de setembro e outubro 

de 2016, aplicadas dentro do Instituto Neo Mama com as voluntárias e 

beneficiárias, já com patrocinadores, apoiadores e parceiros ocorreu em 

diversos locais escolhidos pelos entrevistados. Além disso, ocorreu uma 

pesquisa via whatsapp, por preferência do entrevistado. No total foram 

entrevistados 43 pessoas sendo 21 beneficiárias, 14 voluntárias e 8 

patrocinadores, parceiros e apoiadores. 

5.1 PESQUISA COM AS BENEFICIÁRIAS 

Justificativa: A agência Athena escolheu aplicar a pesquisa com as 

beneficiárias do Instituto Neo Mama para buscar as opiniões sobre o trabalho 

realizado, se atende as necessidades esperadas e propostas, além identificar 

possíveis problemas que possam interferir o crescimento institucional.  



As beneficiárias são um público de grande valia para o Instituto, pois 

através dessas mulheres que representam a existência e a continuidade da luta 

pela causa do Instituto Neo Mama. O dia a dia dessas mulheres se torna 

melhor frequentando o instituto, pois devido as atividades realizadas contribui 

para que elas não percam a vontade nem a força de continuar lutando. A fim de 

descobrir a satisfação, problemas, conhecimento, expectativas e necessidades 

se tornam fundamentais para construir ações e estratégias que resultem no 

crescimento institucional.  

Problema: Como as beneficiárias do Instituto Neo Mama avaliam as 

ações promovidas pela organização no atendimento às mulheres e 

disseminação de informações à população? 

Hipóteses:  

 As beneficiárias que frequentam o Instituto Neo Mama estão 

satisfeitas com a organização; 

 As beneficiárias conhecem todas as atividades e projetos 

desenvolvidos pelo Instituto Neo Mama; 

 A comunicação do Instituto Neo Mama não é suficiente ou não 

atende bem as beneficiárias;  

 A participação e integração dos familiares é desejada pelas 

beneficiárias; 

 O Outubro Rosa é o principal evento mobilizador das 

beneficiárias; 

Objetivo geral: 

 Avaliar a opinião das beneficiárias sobre o Instituto Neo Mama. 

Objetivo específico: 

 Identificar o conhecimento sobre todos os serviços e atividades 

que o Instituto Neo Mama oferece; 

 Verificar se os canais de comunicação têm boa audiência perante 

as beneficiárias. 
Metodologia de pesquisa: Abordagem quantitativa.  

Tipo de amostra: amostragem não probabilística por conveniência. 



Amostra: 21 mulheres. 

Público alvo: mulheres portadoras do câncer de mama que frequentam 

o Instituto Neo Mama, beneficiárias diretas de suas atividades e projetos. 
Universo: 300. 

Instrumento de coleta de dados: questionário com perguntas fechadas. 
Estratégia para aplicação da pesquisa: aplicada após uma palestra de 

nutrição, dentro de uma sala onde as mulheres estavam divididas por mesas.  
Local e duração da pesquisa: pesquisa presencial aplicada nas 

dependências do Instituto Neo Mama com duração de 30 minutos. 

5.1.1  RESULTADOS DA PESQUISA COM BENEFICIÁRIAS 

 A agência Athena realizou pesquisa junto às beneficiárias do 

Instituto Neo Mama e dividiu a mesma em dois blocos distintos. A saber: Parte 

I, para análise do perfil social, como faixa etária, estado civil, etnia, 

escolaridade e ainda nesta parte dados sobre a doença: quando foi acometida, 

de que forma descobriu, como e onde são feitos os tratamentos, etc. Já a Parte 

II, trata diretamente do relacionamento com o Instituto Neo Mama e seus 

projetos: como conheceu a instituição, frequência, participação em projetos, 

entre outras questões pertinentes. 

O objetivo principal desta pesquisa é dar respaldo à agência Athena 

proposição de ações de melhoria nos serviços, desenvolvimento de um projeto 

completo de comunicação e buscar o aumento de captação de recursos para 

melhoria dos serviços prestados pelo Instituto Neo Mama. 

  



PARTE I – PERFIL DAS BENEFICIÁRIAS 

 
Gráfico 1 – Faixa Etária 
Fonte: agência Athena 

Nota-se por este gráfico que a faixa etária das portadoras do câncer de 

mama concentra-se principalmente entre os 45 e os 64 anos, que somadas 

perfazem 76% deste universo pesquisado. E destas, 33% estão com idade 

entre 50 e 54 anos. 

 

Gráfico 2 –  Estado Civil 
Fonte: agência Athena 
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1. FAIXA ETÁRIA  
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 Quanto ao estado civil, as beneficiárias em sua maioria são 

casadas ou vivem em união estável, somando 67%. A incidência de 

divorciadas e separadas surpreende por apresentar-se zerada, o que pode 

remeter a ideia de que os companheiros e cônjuges, mantêm-se unidos, 

mesmo em um momento tão delicado de suas vidas. A solteiras com 14% e 

viúvas com 19%, somam um terço e representam um número a ser 

considerado em ações que promovam o apoio e acolhimento.  

 

Gráfico 3 – Etnia 
Fonte: agência Athena 

A representatividade étnica do universo pesquisado demonstra que perto 

de dois terços são de cor branca, 39% de negras e pardas somadas e, apenas 

5% de amarelas.  
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  Gráfico 4 – Escolaridade 

Fonte: agência Athena 

O nível de escolaridade demonstra que, mais da metade, encontra-se 

em um patamar alto de escolaridade. Visto por uma ótica histórica e cultural, a 

grande incidência de pessoas com formação média, 43% da pesquisa, pode 

estar relacionado à faixa etária, considerando que, muitas mulheres que 

atualmente tem mais de 60 anos, em sua fase de formação, encerravam as 

atividades escolares no ensino médio. 

0 

0 

1 

5 

1

2

0 10 20 30 40 50

4.ESCOLARIDADE 

pós graduação superior completo superior incompleto

médio completo médio incompleto findamental completo

fundamental Incompleto



 

Gráfico 5 – Somando a sua renda, com a renda das pessoas que moram 
com você, quanto é aproximadamente a renda familiar? 

Fonte: agência Athena 

A maior concentração de renda familiar das beneficiárias, 67%, está em 

entre 1 e 6 salários mínimos. Esta renda, especialmente entre 1 e 3 salários 

(43%), podem ser considerados baixos na manutenção dos custos de vida 

familiar, acrescidos do tratamento da doença. 
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5.SOMANDO A SUA RENDA COM A RENDA DAS PESSOAS 

QUE MORAM COM VOCÊ, QUANTO É 

APROXIMADAMENTE A RENDA FAMILIAR? 

Série1 Série2



 

Gráfico 6 – Quando descobriu a doença? 
Fonte: agência Athena 

 

O descobrimento da doença entre 3 e 5 anos e 11 meses, soma 43%, 

curiosamente, o mesmo percentual está entre 6 e mais de 10 anos. Portanto o 

tempo de descobrimento é em média entre 6 e 8 anos. Se considerarmos a 

média de idade das beneficiárias atualmente, em torno de 55 anos, podemos 

concluir que, a doença é descoberta em grande parte em mulheres com idade 

entre 47 e 50 anos. 

Este período coincide com a iniciativa do Instituto Nacional do Câncer 

(INCA), em parceria com o Departamento de Informática do SUS - DATASSUS, 

no programa de prevenção ao câncer de mama, recomendando a realização de 

mamografias e autoexame, através da Portaria SAS n°779 de 2008 que entrou 

em vigor em junho de 2009. 
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Gráfico 7 – Forma que descobriu a doença 
Fonte: agência Athena 

Interessante observar neste gráfico, que a descoberta da doença se fez 

em grande parte, 48%, através de autoexame e 43% por avaliação médica e 

visita ao ginecologista. Estes dados demonstram a eficiência de campanhas de 

prevenção contra o câncer de mama, bem como a predisposição das mulheres 

nos cuidados com a saúde. 
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7. FORMA QUE DESCOBRIU A DOENÇA 
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Gráfico 8 – Desde quando frequenta o instituto? 
Fonte: agência Athena 

A frequência no Instituto Neo Mama em sua maioria, ocorreu há menos 

de 2 anos – 43%, seguido por 19% entre 3 e 5 anos. Entre 5 e 10 anos, a 

incidência é de 39%. Pode-se concluir então que, a integração destas mulheres 

no projeto se deu em média entre 3 e 5 anos, dado este que vem de encontro 

ao resultado do gráfico 6, que aponta este mesmo período no descobrimento 

da doença. Isto posto, podemos interpretar que, ao descobrir a doença, há um 

interesse em conhecer projetos e instituições de auxílio. 
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8. DESDE QUANDO FREQUENTA O INSTITUTO? 

Série1 Série2



 

Gráfico 9 A– Onde realiza o tratamento contra o câncer de mama? 
Fonte: agência Athena 

O tratamento contra o câncer de mama em maioria é realizado por 

convênio médico particular, 76% das entrevistadas, 10% pelo Sistema Único de 

Saúde – SUS, 10% em redes públicas e privadas conjuntamente e apenas 5% 

possuem tratamento particular.  

    

Gráfico B – Convênio médico? Qual? 
Fonte: agência Athena 
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9B. CONVÊNIO MÉDICO? QUAL?  

UNIMED ANA COSTA SANTA CASA



Mais da metade destes 76%, são conveniadas pela Unimed (gráfico 9B). 

Agregado à questão da renda familiar (gráfico 5), é possível identificar que, 

parte dela, é comprometida no custeio de planos e convênios médicos. 

Ressaltamos com isso, a necessidade de melhorias nos serviços públicos de 

saúde para garantir mais qualidade de vida à população de renda média, 

acometidas por doenças graves. 

 
Gráfico 10 – Em qual da cidade ou região da Baixada Santista Mora? 
Fonte: agência Athena 

 Ao mapear a residência das beneficiárias, concluímos que 75% 

residem em Santos e 15% em outros municípios da Baixada Santista. Dentre 

as moradoras de Santos, 52% - ou seja, pouco mais da metade das 

entrevistadas concentram-se entre os bairros de Embaré, Aparecida e Ponta da 

Praia, sendo estes, os bairros mais próximos da sede do Instituto Neo Mama. 

Ressaltamos com isso, a necessidade de ampliação nos mecanismos de 

divulgação e facilidades de acesso ao Instituto, a fim de beneficiar um número 

maior de mulheres portadoras do câncer de mama. 
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VOCÊ MORA? 
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5.1.2 CONCLUSÃO DO PRIMEIRO BLOCO DA PESQUISA 
COM A BENEFICIÁRIAS – PERFIL PESSOAL 

A pesquisa com as beneficiárias aponta que, em média, um perfil de 

mulheres com idade acima de 45 anos, casadas, em maioria de etnia branca, 

com formação superior e média de renda de 3 salários mínimos e que residem 

próximas a sede do Instituto Neo Mama.  

Quanto às questões relativas à doença, identificamos que, a descoberta 

se faz por meio de autoexame e visitas periódicas à médicos e clínicas. Em 

geral, o câncer de mama se manifesta em maior incidência na faixa etária entre 

45 e 50 anos e o tratamento é realizado principalmente através de convênios 

médicos particulares. 

PARTE 2 – RELACIONAMENTO COM O INSTITUTO NEO 
MAMA 

 

Gráfico 11 – Como você conheceu o Instituto Neo Mama? 
Fonte: agência Athena 

Em sua maioria, 43% das entrevistadas, conheceram o Instituto Neo 

Mama por meio de indicação de amigos, seguida por 24% através de 

recomendação médica, 19%, somando-se acesso à internet e reportagens na 

mídia. Apenas 5% reconhecem a instituição pela campanha Outubro Rosa e 

nenhum acesso por meio de folhetos ou indicações da saúde pública.  
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11. COMO VOCÊ CONHECEU O INSTITUTO NEO 

MAMA? 



A agência Athena, em vista destes números, irá propor ações voltadas à 

divulgação do Instituto através de folhetos explicativos, cartazes, etc., em 

clínicas, hospitais, centros de saúde pública e privada, secretarias municipais 

de saúde, entre outros.  

 

Gráfico 12 – Como você avalia a comunicação do Instituto Neo Mama? 
Fonte: agência Athena 

A comunicação do Instituto Neo Mama foi avaliada como ótima (86%) e 

boa (14%) pelas entrevistadas. Esta avaliação pode ser considerada discutível, 

uma vez que as beneficiárias já fazem parte da instituição, e baseiam-se 

especialmente na comunicação interna, porém não representam o universo de 

pessoas que poderiam usufruir deste auxílio, e que não o fazem, pela falta de 

mecanismos de comunicação externa adequados. 

 

Gráfico 13 – Você conhece o programa “Um Toque pela vida” transmitido pela 
Tv Unisanta? 

Fonte: agência Athena 
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A grande maioria das beneficiárias do Instituto Neo Mama, 86%, 

conhecem o Programa “Um Toque pela Vida”, transmitido pela TV Unisanta, 

atribuído especialmente por ser idealizado e realizado pela Presidente do 

Instituto Neo Mama, Sra. Gilze Maria Costa Francisco. 

    

Gráfico 14 – Você frequenta outra ONG voltada ao tratamento do câncer de 
mama? 

Fonte: agência Athena 

Apenas uma beneficiária frequenta outra ONG voltada ao tratamento do 

câncer de mama: a CENIN – Centro Integrado de Assistência à Pessoas com 

Câncer. 

 

Gráfico 15 – Frequenta algum equipamento público de saúde voltado ao 
tratamento de câncer de mama? 

Fonte: agência Athena 
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15.FREQUENTA ALGUM EQUIPAMENTO PÚBLICO DE SAÚDE 

VOLTADO AO TRATAMENTO DO CÂNCER DE MAMA? 



Novamente, apenas uma beneficiária frequenta equipamento público de 

saúde, no caso, o Hospital Guilherme Álvaro. A maioria das beneficiárias - 95% 

-  realizam seu tratamento através de convênios médicos e clínicas 

particulares. (Ver gráficos 9A e 9B). 

      

Gráfico 16 – Numa escala de 1 a 5, sendo 1 a nota mais baixa e 5 a nota 
máxima, como você avalia o trabalho das voluntárias que atuam dentro do Instituto 
Neo Mama? 

Fonte: agência Athena 

As beneficiárias ao avaliar o trabalho voluntário do Instituto Neo Mama, 

atribuem nota máxima proposta (5), 95%, demonstrando com isso, que 

reconhecem e valorizam a atuação de suas colegas. 
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Gráfico 17 – Você participa da campanha outubro rosa? 
Fonte: agência Athena 

 

Gráfico 18 – Na sua avaliação o outubro ros traz algum benefício ao Instituto 
Neo Mama? 

Fonte: agência Athena 

Campanha Outubro Rosa mobiliza 90% das beneficiárias, constituindo 

deste modo, o principal evento de mobilização pela causa e no qual, as 

pesquisadas acreditam ser a ação que mais traz benefícios e visibilidade ao 

Instituto Neo Mama. 
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17.VOCÊ PARTICIPA DA CAMPANHA "OUTUBRO 

ROSA"? 
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18. NA SUA AVALIAÇÃO, A CAMPANHA OUTUBRO ROSA 

TRAZ ALGUM BENEFÍCIO AO INSTITUTO NEO MAMA? 



      

Gráfico 19– Qual a sua opinião sobre a participação dos familiares dentro do 
Instituto Neo Mama? 

Fonte: agência Athena 

Cerca de 90% das entrevistadas consideram muito importante o apoio 

familiar no processo de tratamento da doença. O descobrimento do câncer 

causa comoção na família do paciente, tanto pela gravidade da doença como 

pela condição agressiva do tratamento. Deste modo o acolhimento e a 

participação familiar são de suma importância, tanto no aspecto psicológico, 

como no acompanhamento das consequências desse tratamento. 
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Gráfico 20 – Dentre as alternativas abaixo, escolha três que mais representam 
as contribuições diretas do Instituto Neo Mama no seu tratamento contra o câncer. 

Fonte: agência Athena 

Este item da pesquisa aponta para a importância de centros de apoio a 

portadores do câncer em diversas áreas, como local de acolhimento, 

relacionamento e troca de experiências, apoio psicológico, informações sobre a 

doença e novos tratamentos, enfim, ações que minimizam as consequências 

negativas mais recorrentes no enfrentamento da doença.  

 

Gráfico 21 – Você conhece o aplicativo laço rosa Neo Mama? 
Fonte: agência Athena 
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Gráfico 22 – Caso a resposta anterior tenha sido “Sim” qual a sua 
avaliação sobre o aplicativo? 

Fonte: agência Athena 

O aplicativo “Laço Rosa Neo Mama” é conhecido por metade das 

beneficiárias do Instituto, 52% das entrevistadas. O desconhecimento deste 

aplicativo se deve principalmente, à falta de divulgação e melhor 

desenvolvimento desta ferramenta existente que poderia ser de grande valor 

institucional e fonte de pesquisa às portadoras da doença. Estas considerações 

podem ser verificadas no gráfico 22, em que, entre as conhecedoras do 

aplicativo, avaliam positivamente o mesmo em vários aspectos.  
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22. CASO A RESPOSTA ANTERIOR TENHA SIDO "SIM", 

QUAL SUA AVALIAÇÃO SOBRE O APLICATIVO? 



 

Gráfico 23 – Qual a sua avaliação sobre os seguintes projetos e serviços 
do Instituto Neo Mama? 

Fonte: agência Athena 

Os projetos do Instituto Neo Mama são bem avaliados e classificados 

pelas beneficiárias de forma bastante positiva. Cerca de 80%, os projetos 

foram considerados ótimos, seguidos de média de 20% somando-se as 

classificações bom e regular. Entre os itens menos avaliados, estão os apoios 

jurídico e psicológico oferecidos pelo Instituto, o que leva a Agência Athena, a 

propor ações de fomento a estas áreas de atuação. 

 

Gráfico 24 – Na sua opinião falta alguma atividade que o Instituto não 
oferece? 

 Fonte: agência Athena 
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24 A. NA SUA OPINIÃO FALTA ALGUMA ATIVIDADE QUE O 

INSTITUTO NÃO OFERECE? 



As entrevistadas avaliam em sua maioria, 86%, que o Instituto Neo 

Mama atende às demandas de suas beneficiárias no que diz respeito às 

atividades. Porém dentre as 14% que sinalizaram a falta de alguma atividade, 

sugeriram academia de ginástica com hidroterapia, aulas de reiki e sessões de 

psicologia individuais e em grupo. 

 

 

Gráfico 25 –Qual a sua frequência no Instituto Neo Mama? 
Fonte: agência Athena 

Quanto a frequência no Instituto, 62% das entrevistadas comparecem 

para atividades uma a duas vezes por semana, 24% de 3 a 4 vezes e 15% 

entre 15 dias e uma vez por mês. Dados importantes que sinalizam uma 

frequência alta durante a semana, caracterizando a importância deste 

mecanismo de apoio a portadores da doença. 
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25. QUAL A SUA FREQUÊNCIA NO INSTITUTO NEO 

MAMA? 
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Gráfico 26– Numa escala de 1 a 5, sendo 1 a nota mais baixa e 5 a nota 
máxima, como você avalia o Instituto Neo Mama? 

Fonte: agência Athena 

A nota de avaliação geral do Instituto Neo Mama foi considerada ótima 

por 90% das entrevistadas e boa por 10%.  

5.1.3 CONCLUSÃO DO SEGUNDO BLOCO DA PESQUISA 
COM A BENEFICIÁRIAS – RELACIONAMENTO COM O 
INSTITUTO NEO MAMA 

Nesta segunda parte da pesquisa, a Agência Athena procurou avaliar o 

relacionamento entre as beneficiárias e o Instituto Neo Mama e concluiu que, 

de maneira geral a instituição atende às necessidades, porém necessita 

melhorar seus canais de comunicação interna e externa, bem como seu 

processo organizacional, o que abrange com isso, mais transparência, 

reconhecimento público, apoio institucional, melhoria nos serviços assistenciais 

e aumentando sua capacidade de atendimento e arrecadação. 

5.2 PESQUISA VOLUNTÁRIAS  
Justificativa:  
A agência Athena escolheu aplicar a pesquisa com as voluntárias do 

Instituto Neo mama baseadas no trabalho realizado dentro do Instituto, 

buscando saber quais as maiores dificuldades e os pontos fortes do Instituto 

através das opiniões apresentadas por meio da pesquisa que possam interferir 
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na busca de novas voluntárias, além de identificar os problemas que interferem 

no dia a dia do Instituto. 

As voluntárias representam muitas mulheres que possuem a força para 

continuar lutando e incentivando as outras para que não desistam de continuar 

o tratamento, além de contribuir com ações que resultem no crescimento 

institucional. Faz-se necessário analisar a opinião e a satisfação dessas 

voluntárias para que possam continuar realizando um bom trabalho. 
Problema: Como as voluntárias do Instituto Neo Mama avaliam as 

ações promovidas pela organização no atendimento às mulheres e participam 

efetivamente da disseminação de informações à população?  

Hipóteses:  

 As voluntárias têm orgulho e satisfação em apoiar o Instituto Neo 

Mama; 

 As voluntárias gostariam que mais mulheres somassem ao 

trabalho voluntário do Neo Mama; 

 A avaliação sobre a comunicação do Instituto Neo Mama, por 

parte das voluntárias, não é satisfatória;  

 As voluntárias reconhecem a necessidade de atender e informar 

melhor sobre as atividades e projetos realizados pelo Neo Mama; 

 As voluntárias reconhecem a necessidade do Neo Mama obter 

mais patrocinadores, apoiadores e parceiros; 

 As voluntárias reconhecem a necessidade de organizar melhor os 

eventos; 
Objetivo geral: 

 Avaliar a opinião das voluntárias sobre o Instituto Neo Mama. 

Objetivo específico: 

 Identificar o conhecimento sobre todos os serviços e atividades 

que o Instituto Neo Mama oferece; 

 Verificar se os canais de comunicação têm boa audiência perante 

as beneficiárias. 
Metodologia de pesquisa: Abordagem quantitativa.  

Tipo de amostra: censitária – apenas uma voluntária não pode 

responder a pesquisa. 



Amostra: 13 mulheres. 

Público alvo: mulheres portadoras do câncer de mama que atuam 

como voluntárias dentro do Instituto. 
Universo: 14 

Instrumento de coleta de dados: questionário com perguntas fechadas 

Estratégia e aplicação de pesquisa: aplicada após saber os horários 

que cada uma atuava, foram aplicadas durante o período da manhã e tarde, 

sem que houvesse interferência de outras pessoas 
Local e duração da pesquisa: pesquisa presencial aplicada nas 

dependências do Instituto Neo Mama durante a semana dos dias 20 a 27 de 

setembro de 2016 nos períodos de manhã e tarde, com duração de 

aproximadamente 30 minutos com cada uma delas. 

5.2.1 RESULTADOS DA PESQUISA COM VOLUNTÁRIAS 

 Outro grupo pesquisado pela agência Athena, foi o de voluntárias 

do Instituto Neo Mama e novamente a dividiu em duas partes: Parte I, idêntico 

ao das beneficiárias, analisando o perfil social: faixa etária, estado civil, etnia, 

escolaridade e questões relativas a descoberta e tratamento do câncer de 

mama; e Parte II, dirigida especificamente ao trabalho voluntário, seus 

benefícios e dificuldades, apontamento de acertos e falhas, assim como as 

questões de relacionamento com instituição e o envolvimento em ações e 

projetos. 

Esta pesquisa teve como objetivo, identificar eficiências e deficiências do 

trabalho voluntário dentro do Instituto, verificar o grau de satisfação pessoal na 

realização deste trabalho, avaliar a necessidade de propor ações neste setor. 

  



PARTE I – PERFIL DAS VOLUNTÁRIAS 

 

Gráfico 27 – Faixa Etária 
Fonte: agência Athena 

Entre as voluntárias do Instituto, a maior incidência, apresenta-se na 

faixa etária acima de 55 anos, 74%. Chama atenção ainda, o fato de 23% 

estarem na faixa acima de 70 anos, demonstrando de certo modo, uma 

predisposição maior de pessoas com mais idade a executar trabalhos 

voluntários, supondo talvez a questão de flexibilidade de tempo no dia-a-dia 

para dedicar-se a estas atividades. 

 

Gráfico 28 – Estado Civil 
Fonte: agência Athena 
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 Entre as voluntárias, 54% são casadas e 31% vivem uma união 

estável, perfazendo 85% das entrevistadas. 

 

Gráfico 29 – Etnia 
Fonte: agência Athena 

Quanto à etnia, 85% das voluntárias são brancas e 15% pardas, 

totalizando 100%. 

     

 Gráfico 30 – Escolaridade 
           Fonte: agência Athena 

A totalidade das voluntárias possui minimamente o ensino médio, o que 

eleva a qualidade do trabalho em consequência de uma boa formação escolar. 
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Gráfico 31– Somando sua renda com a renda das pessoas que moram 
com você, quanto é aproximadamente a renda familiar mensal? 

Fonte: agência Athena 

Entre as voluntárias, a maior concentração de renda familiar encontra-se 

num patamar entre 1,1 e 3 salários mínimos, 38%, seguidos de 3,1 a 6 salários 

com 23% e 30% somando-se as rendas acima de 9 salários. Podemos avaliar 

deste modo que, a predisposição ao trabalho voluntário está relacionada à 

necessidade de contribuir com a causa e nada tem a ver com o patamar social 

em que se encontram. 
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Gráfico 32 – Quando descobriu a doença? 
Fonte: agência Athena 

 A descoberta da doença entre as voluntárias do Instituto Neo 

Mama se deu em grande maioria, 38%, há mais de 10 anos. 23%, entre 6 e 9 

anos. Estes dados demonstram que a composição do voluntariado é maior 

entre as mulheres que a enfrentam a doença há mais tempo. 

 

Gráfico 33 – Desde quando frequenta o Instituto? 
Fonte: agência Athena 
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A frequência no Instituto Neo Mama se deu equilibradamente entre 3 e 

mais de 10 anos, em média 23% por períodos pesquisados, o que mostra uma 

abertura para a inclusão de voluntariado independente do tempo de frequência. 

 

Gráfico 34 – Em qual região da cidade ou da Baixada Santista você 
mora? 

Fonte: agência Athena 

Assim como no universo das beneficiárias, o voluntariado reside em 

maior proporção, 62%, em bairros mais próximos ao Instituto Neo Mama, a 

saber: Ponta da Praia (8%), Aparecida (23%) e Embaré (31%).  

5.2.2 CONCLUSÃO DO PRIMEIRO BLOCO DA PESQUISA 
COM A VOLUNTÁRIAS – PERFIL PESSOAL 

As voluntárias do Instituto Neo Mama apresentam, em média, o seguinte 

perfil pessoal: faixa etária acima de 55 anos, casadas ou em união estável, 

maioria branca, escolaridade de nível superior, renda familiar em torno de 4 

salários mínimos, residentes na cidade de Santos, em bairros mais próximos 

ao Instituto.  

Quanto às questões relativas ao câncer de mama, a descoberta entre no 

universo de voluntárias se deu em torno de 6 a 8 anos atrás e frequentam o 

instituto em média há 7 anos. 

1 3 1 0 1 1 0 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 

23 

8 0 8 8 0 

31 

0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 
0

5

10

15

20

25

30

35

08. EM QUAL REGIÃO DA CIDADE OU DA 

BAIXADA SANTISTA VOCÊ MORA? 

Série1 Série2



Parte II – Relacionamento com o Instituto Neo Mama 

 

Gráfico 35 – Como você conheceu o Instituto Neo Mama? 
Fonte: agência Athena 

Quase 85% das entrevistadas conheceram o Instituto Neo Mama por 

meio de indicação de amigos (38%), recomendação médica (31%) ou por 

indicação de algum familiar (15%). Apenas 16% por meio de pesquisa na 

internet ou pela repercussão do projeto outubro rosa.  

A agência Athena percebe com isso, a necessidade em divulgar melhor 

o Instituto por meio de ações de comunicação, de modo a permitir o acesso a 

um número maior de beneficiárias e consequentemente do voluntariado na 

instituição  
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Gráfico 36 – Qual atividade você exerce dentro do Instituto? 
Fonte: agência Athena 

Entre as entrevistadas, 77% atuam de forma permanente como 

voluntárias no Instituto. 23%, além de oferecer sua contribuição voluntária 

habitual, colocam-se a disposição para realizar um trabalho pontual de plantão 

de atendimento. 

     

Gráfico 37 – Quantas vezes por semana você atua como voluntária? 
Fonte: agência Athena 

Quase a totalidade das entrevistadas (92%), disponibilizam 1 ou 2 dias 

por semana na realização de seu trabalho voluntário na instituição. Isso 

demonstra a dedicação destas mulheres no auxílio a outras beneficiárias. 
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Gráfico 38 – Como você se tornou voluntária dentro do Instituto? 
Fonte: agência Athena 

A decisão em tornar-se voluntária do Instituto Neo Mama, se deu de 

forma variada. Por vontade própria (23%), pelo envolvimento gradativo com o 

grupo – acontecendo normalmente (23%) e convívio (23%) e outras formas não 

especificadas (23%). Apenas uma entrevistada, representando 8%, é voluntária 

por convite da presidente. 

        

Gráfico 39 – Existe Alguma dificuldade dentro do Instituto? 

Fonte: agência Athena 

As voluntárias quando indagadas sobre dificuldades do Instituto dividem 

as opiniões quase igualmente. Das que apontam estas dificuldades, dão como 

exemplo, a falta de apoio financeiro, a escassez de mão de obra e a 

preocupação com as contas do Instituto, entre outras questões. 
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Gráfico 39 – Qual o ponto mais forte dentro do Instituto? 
Fonte: agência Athena 

Entre os pontos fortes do Instituto apontados pelas voluntárias, a 

solidariedade e ajuda mútua foram as mais destacadas, somando 30%. Foram 

descritos ainda termos que refletem os sentimentos que regem as relações 

institucionais, como: a força de vontade, o alto astral, amor, gratidão, interação 

entre outros. 

          

 

Gráfico 40 – Na sua opinião o Instituto precisa de mais de voluntárias? 
Fonte: agência Athena 
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Indagadas sobre a necessidade de atrair úmero maior de voluntárias, 

54% respondem que sim, e neste grupo são apontadas em todos os setores, 

em preparativos para eventos e nos plantões atendimento às beneficiárias. 

Outras 46% das não consideram importante o aumento do voluntariado.   

            

Gráfico 41 – Como você avalia a comunicação do Instituto Neo Mama? 
Fonte: agência Athena 

A avaliação da comunicação institucional entre as voluntárias é bastante 

positiva, considerando que 61% a classificam como ótima e 31% como boa.               

 

Gráfico 42 – Dentro das alternativas abaixo escolha três que mais 
representam o trabalho voluntário realizado dentro do Instituto Neo Mama 

Fonte: agência Athena 

A agência Athena propôs algumas alternativas que pudessem 

representar o trabalho voluntário no Instituto Neo Mama. Entre as respostas 
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mais citadas estão: harmonia entre todas as voluntárias (18%); sinto-me 

confiante e à vontade para realizar o trabalho (18%) e confiança no trabalho 

por parte da gestão atual (18%).  

 

Gráfico 43 – Você atua como voluntária na campanha outubro rosa? 
Fonte: agência Athena 

Perguntadas sobre a participação na campanha Outubro Rosa, 100% 

das voluntárias atuam nesta atividade promovida pelo Instituto Neo Mama. 

Gráfico 44 – Na sua opinião o Instituto precisa de mais captação de 
empresas e doações 

Gráfico 45- Caso a sua opinião tenha sido sim na questão anterior, qual 
seria a melhor forma de receber essa captação? 

Fonte: agência Athena 

A melhoria na captação de recursos é apontada por 100% das 

voluntárias como essencial na manutenção do Instituto. Questionadas sobre 

como consideram a melhor forma de realizar esta captação, foram apontadas 

algumas alternativas. A saber: conscientização, doação direta, maior atenção 

por parte de empresários e poder público, entre outros. 
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Gráfico 46 – Qual a sua avaliação sobre os seguintes aspectos do 
Instituto Neo Mama? 

 Fonte: agência Athena 

A agência Athena propôs às entrevistadas que fizessem uma avaliação 

de diversas áreas que envolvem o Instituto. Para uma visibilidade melhor dos 

resultados desta avaliação, segue abaixo tabela explicativa contendo os 

percentuais de cada item: 

 

 

 

 

 

Tabela 3 – Tabela Explicativa do Gráfico 22 da pesquisa das voluntárias 
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Infraestrutura 38% 38% 23% 0% 0% 0% 

Limpeza 38% 31% 31% 0% 0% 0% 

Gestão 54% 15% 31% 0% 0% 0% 

Troca de 
informações 38% 31% 31% 0% 0% 0% 

Doações 0% 38% 54% 8% 0% 0% 

Eventos 38% 31% 23% 8% 0% 0% 

Mural informativo 46 31 23 0 0 0 

banneres e 
cartazes 15 31 31 23 0 0 

redes sociais 38 38 23 0 0 0 

adesivos 23 31 15 0 0 0 

caixas de doação 15 23 46 15 0 0 

calendário 46 23 15 15 0 0 

 
Fonte: agência Athena 

 

Gráfico 47 – Numa escala de 1 a 5, sendo 1 a nota mais baixa e 5 a nota 
máxima, como você avalia o Instituto Neo Mama? 

Fonte: agência Athena 

Numa avaliação geral, as voluntárias em sua maioria, 62% consideram a 

excelência da instituição atribuindo-lhe a nota máxima. O restante, 38%, 

atribuem as notas 3 (15%) e 4 (23%), regular e bom respectivamente.  
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Gráfico 48 – Você tem alguma consideração ou sugestão a fazer para o 
Instituto Neo Mama? 

 Fonte: agência Athena 

Entre as entrevistas, quase 70% optaram por não fazer considerações 

ou apresentar qualquer sugestão ao Instituto. Entre as que se dispuseram a 

responder, 23% entendem que a maior necessidade hoje, é a busca por novos 

parceiros e 8% que a instituição deve ser mais valorizada.  

5.2.3 CONCLUSÃO DO SEGUNDO BLOCO DA PESQUISA 
COM AS VOLUNTÁRIAS – RELACIONAMENTO COM O 
INSTITUTO NEO MAMA 

A agência Athena ao entrevistar às voluntárias nas questões 

efetivamente relacionadas ao Instituto Neo Mama, concluiu o seguinte: o 

contato das voluntárias com a ONG se deu inicialmente por indicação de 

amigos ou por recomendação médica; as mesmas exercem estas atividades de 

1 a 2 vezes por semana; tornaram-se voluntárias por razões distintas; dividem 

as opiniões quanto às dificuldades da instituição e classificam como pontos 

fortes aspectos como, a solidariedade e a ajuda mútua. 

Quanto à necessidade de ampliar o quadro de voluntárias, novamente o 

grupo se divide quase que igualmente. A grande maioria considera a 

comunicação institucional bastante satisfatória e sentem-se orgulhosas por 

fazer parte deste grupo de trabalho e confiam na gestão do Instituto. 

Todas participam da organização da campanha Outubro Rosa e a 

firmam a necessidade de ações que melhorem a captação de recursos.  
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Ao analisar e avaliar diversas atividades realizadas na instituição, em 

média as classificam positivamente e grande parte atribui nota máxima na 

avaliação global. 

5.3 ENTREVISTA EM PROFUNDIDADE COM 
PATROCINADORES, PARCEIROS E APOIADORES. 

Justificativa:  

A agência Athena escolheu aplicar a pesquisa com os parceiros, 

patrocinadores e apoiadores do Instituto Neo Mama baseada na contribuição 

dada para o Instituto Neo Mama, foram necessárias as entrevistas em 

profundidade para serem analisadas as opiniões dos mesmos para saber se há 

falhas na comunicação e analisar o relacionamento que o Instituto tem com os 

seus parceiros, patrocinadores e apoiadores.  

Os parceiros, patrocinadores e apoiadores são os responsáveis para 

que o Instituto continue realizando o seu trabalho. Para isso ocorrer, o Instituto 

necessita de transparência, valorização e opinião para conseguir alcançar seu 

objetivo e atrair novos parceiros. 

Problema: O Instituto Neo Mama mantém perante seus parceiros, 

apoiadores e patrocinadores um fluxo de comunicação permanente e 

transparente sobre suas ações e atividades, dando feedbacks sobre os 

resultados atingidos? 

Hipóteses:  

 Os patrocinadores, parceiros e apoiadores estão satisfeitos com 

seu relacionamento com o Instituto Neo Mama; 

 Os patrocinadores, parceiros e apoiadores identificam benefícios 

fiscais ao contribuírem para a missão do Instituto Neo Mama; 

 Os projetos, atividades e ações do Instituto Neo Mama dão 

visibilidade aos patrocinadores, parceiros e apoiadores; 

 Os patrocinadores, parceiros e apoiadores vêm oportunidades e a 

ampliação de mais atividades por parte do Instituto Neo Mama; 

 O Instituto Neo Mama goza de boa imagem e reputação entre 

formadores de opinião; 



 As comunicações do Instituto Neo Mama chegam a eles com 

regularidade e transparência; 

 O programa Um Toque Pela Vida alcança clientes de 

patrocinadores, apoiadores e parceiros e dá visibilidade às suas marcas;  

Objetivo geral: 

 Verificar se patrocinadores, apoiadores, parceiros e formadores 

de opinião estão satisfeitos com seu relacionamento com o Instituto Neo 

Mama. 

Objetivo específico: 

 Construir estratégias para o aumento do vínculo institucional com 

patrocinadores, apoiadores e parceiros; 

 Identificar falhas no fluxo de comunicação e de transparência nas 

ações do Instituto Neo Mama. 
Metodologia de pesquisa: Abordagem qualitativa 

Método de pesquisa: entrevista em profundidade 

Tipo de amostra: amostragem não probabilística intencional. 

Amostra: 8 parceiros, patrocinadores e apoiadores 

Público alvo: parceiros, fornecedores e patrocinadores que colaboram 

com o Instituto.  

Universo: 37 

Instrumento de coleta de dados: Roteiro semiestruturado 

Estratégia e aplicação de pesquisa: Após contato com cada potencial 

entrevistado, foi agendada a entrevista no local escolhido por eles, com 

autorização de gravação de áudio e assinatura de termo de consentimento livre 

e esclarecido, no qual o entrevistado ficava com uma cópia e a agência Athena 

com outra. 
Local e duração da pesquisa: pesquisa presencial aplicada nas 

dependências de cada organização no período dos meses de setembro e 

outubro de 2016, com aproximadamente 1 hora de duração 

5.3.1 ANÁLISES DA ENTREVISTA EM PROFUNDIDADE 
COM PATROCINADORES, APOIADORES E PARCEIROS   



A agência Athena realizou diversas entrevistas com o foco de analisar a 

opinião sobre diversos pontos do instituto, foram selecionados alguns dos 

principais patrocinadores, apoiadores e parceiros, que contribuem para o 

Instituto continuar realizando seu trabalho. As organizações selecionadas 

foram: Nutricionista, Farinha Nita, Tv Santa Cecília, Jean das 

perucas, Rc soluções, Brother, Unisantos, Portal G1.  

 A nutricionista Andrea Guassaloca atua a 5 anos como voluntaria dentro 

do Instituto, colaborando para que as beneficiárias saibam como se alimentar 

de forma correta, no decorrer do tratamento. Atendendo 2 vezes por semana, 

em dois períodos manhã e tarde, Andrea ressalta que as beneficiárias não tem 

um comprometimento muito grande com os serviços oferecidos pelo Instituto, 

muitas começam a fazer o acompanhamento e não aparecem para dar 

continuidade. Segundo Andrea ela entrou no Instituto por uma amiga 

nutricionista que teve que se afastar do trabalho por motivos de saúde e 

começou a realizar o seu trabalho.   

Já o gerente de projetos institucionais da Farinha Nita, está na empresa 

á 8 anos, e quando ele entrou na organização, o Instituto já recebia o 

patrocínio, segundo ele a presidente buscou a empresa desde do início da 

abertura do Instituto, segundo informações não confirmadas a presidente 

buscou a empresa por meio de uma carta e logo após foi marcada uma 

reunião, atualmente a empresa colabora com R$ 2,000,00 por mês, fora os 

apoios para os eventos realizados. Foi informado ainda que toda a linha 

doméstica da farinha possui a logo do Instituto Neo Mama, a agência Athena 

confirmou essa informação, analisando os produtos. Vale ressaltar que, todos 

os eventos realizados pelo Instituto recebem apoio através de ajuda financeira 

e também com doação de produtos.  

A agência Athena realizou uma entrevista com a empresa Brother que 

colabora com o Instituto a um ano, realizando doações pontuais durante o mês 

do outubro rosa. Segundo o Vice Presidente André Luiz, a organização buscou 

uma Instituição no Estado de São Paulo que realmente fizesse algo pela causa, 

através de pesquisas por redes sociais, encontraram o Instituto Neo Mama. No 

ano de 2015 a organização doou as máquinas de costuras e impressoras, e no 

ano de 2016 foi doado um vale de R$ 20,000,00 que podem ser gastos em 



lojas conveniadas tais como: Casas Bahias, Assai atacadista, Ponto Frio entre 

outras, essa doação foi feita através de um jantar reunindo 50 mulheres.  

Em conversa com o coordenador de Marketing da TV Santa 

Cecília Aristides Brito, a Presidente do Instituto possui um programa de 

televisão conhecido como " Um Toque pela Vida", na grade 

da programação aproximadamente, segundo informado pela presidente ela 

paga para a TV o valor de R$ 6,000,00 para veicular o programa, por conta da 

causa, ela possui um desconto cedido pelas donas da Universidade. Segundo 

Aristides o programa possui uma audiência relativamente boa.  

A Agência Athena realizou entrevista com o Jean das perucas, que 

contribui com o Instituto antes de ser criado, produziu a primeira peruca 

da Gilze quando foi descoberta a doença, e desde da sua criação ele colabora, 

confeccionando perucas, com cabelos doados para o projeto " Construindo 

uma Moldura".  

Foi realizada também uma entrevista com a empresa RC Soluções, que 

atua dentro do Instituto cedendo uma profissional terceirizada de limpeza que 

atua duas vezes por semana, além da profissional a empresa cede os produtos 

de limpeza.  

 A agência Athena conseguiu uma entrevista com o portal G1 da 

Baixada Santista, que atua na forma de emissão de matérias pontuais, a 

responsável que a agência entrou em contato foi a Mariana que é jornalista, e 

uma das repórters que realiza entrevistas com a presidente do Instituto.  

E uma das últimas entrevistas realizadas pela agência Athena foi com 

um dos responsáveis pelo programa Urbanidades, no qual a presidente 

cedeu uma entrevista no ano de 2015 no mês do Outubro Rosa.  

Segundo informações coletadas pela agência Athena, nenhum dos 

entrevistados sem críticas a fazer sobre a presidente, todos consideram uma 

gestão boa, que atende a necessidade de todos do Instituto, quanto ao aspecto 

de comunicação a maioria considera boa, quando perguntado sobre 

o facebook, os entrevistados não têm críticas a fazerem, consideram 

o facebook completo, sempre atualizado e com informações pertinentes. 



Sobre outras formas de comunicação é considerada eficaz, pois sempre 

que precisam saber de algo, são informados.  

Quantos aos eventos realizados, a Farinha Nita como patrocinadora 

oficial, é a empresa que mais oferece recursos para ajudar o Instituto na 

realização de alguns eventos. Não há nenhum convite formal para seus 

patrocinadores, apoiadores e parceiros, isso é um déficit que os patrocinadores 

reconhecem do Instituto, nem todos são informados e quando sabem de algum 

evento, é através do facebook ou boca a boca. A única a participar de todos é a 

Andrea Guassaloca por causa do seu convívio dentro do Instituto e em alguns 

eventos vai como voluntária para ajudar na organização.   

Quanto ao programa apresentado e idealizado pela presidente, os 

entrevistados analisam o programa como uma forma positiva, onde beneficia o 

Instituto, além de atrair resultados para as organizações. Quando perguntados 

sobre a participação de algum membro da organização, a Farinha Nita utiliza 

o espaço do programa para divulgação de uma das ações realizadas dentro da 

organização, outras pessoas entrevistadas dizem ter vergonha de dar 

entrevista para o programa. Vale ressaltar que a presidente divulga a pauta do 

programa em seu facebook pessoal, marcando os patrocinadores, apoiadores 

e parceiros além de agradecer em seu programa pelas colaborações 

efetuadas.  

Sobre a participação do Outubro Rosa, todos os entrevistados 

responderam que participam do Outubro Rosa diretamente ou indiretamente, 

aumentando o apoio dentro do Instituto, muitas vezes a presidente é convidada 

por algumas das organizações apoiadora para dar palestra aos funcionários e 

familiares. Segundo entrevistada Mariana, jornalista do G1, a participação da 

imprensa aumenta decorrente ao Outubro Rosa. Segundo Aristides, 

coordenador de marketing da TV Santa Cecília, a emissora oferece espaço 

para a presidente transmitir divulgações do Outubro Rosa em outros 

programas.  

Referente ao aplicativo Laço Rosa Neo Mama, nenhum dos 

entrevistados conhece o aplicativo, muitos perguntaram do que se tratava e a 

agência Athena deu uma breve explicação e alguns ficaram interessados em 

conhecer mais.  



Perguntados sobre o recebimento do balanço social, redução de imposto 

de renda e prestação de contas, nenhuma das organizações recebem e que 

não há questionamento sobre essa informação, pois acreditam na idoneidade.  

A conclusão da agência Athena referente a entrevista em profundidade é 

que todos os entrevistados consideram a instituição boa e que atende 

as necessidades das beneficiárias, não havendo nenhum ponto fraco do 

Instituto na visão dos patrocinadores, apoiadores e fornecedores.  

A Agência Athena tentou entrar em contato com as organizações: Clinica 

Multi Imagem, Osan, Unicred, Unifesp e Membros da diretoria, e não obteve 

resposta para a realização das entrevistas. 

  



6. DIAGNÓSTICO E OBJETIVO DO PLANO DE 
COMUNICAÇÃO  

6.1 Diagnóstico: 
A agência Athena por meio uma autorização cedida (Anexo III) para 

três alunas do Curso de Comunicação Social - Relações Públicas realizou 

diversas visitas, conversas, pesquisas, acompanhamento de eventos e dia a 

dia do Instituto, pode analisar problemas que poderão ser solucionados 

através de um plano de comunicação que será apresentado com o objetivo de 

trazer melhorias para o Instituto.  

Por meio destas informações a agência Athena averiguou algumas 

dificuldades e carências relacionadas à comunicação e gestão da Instituição, 

que interferem em seu crescimento e qualidade de suas ações. A falta de 

uma gestão profissional de comunicação, dificulta o resultado dos projetos e 

ações realizadas pela organização, que não tem um melhor desempenho 

junto aos públicos esperados, além de não ter um apoio de empresas da 

região por falta de divulgação engajada da instituição. 

Durante as conversas e entrevistas realizadas na Instituição, 

constatou-se uma grande carência relacionada às atividades de comunicação, 

o que exige mais esforço no relacionamento com públicos de interesse do 

Neo Mama.  

O Instituto Neo Mama possui 14 anos de existência na cidade de 

Santos, sendo reconhecido através do trabalho realizado. Além disso, o 

Programa Um Toque Pela Vida, que é transmitido em emissora regional, 

apresentado e idealizado pela presidente Gilze, no qual a agência Athena 

descobriu por meio de pesquisas que a presidente possui um desconto por ser 

um programa institucional, porém na parte administrativa fica uma dúvida se o 

Instituto possui lucro ou possui despesa com o programa, essa dúvida se dá ao 

fato de não liberarem as informações da parte administrativa para a agência.  

Tudo isso interfere diretamente, não só na comunicação institucional, o 

alicerce da causa – sua função natural e primordial – mas também em uma 

segunda atividade essencial às organizações do Terceiro Setor, que é a 

captação de recursos. Sem uma estratégia clara e bem definida de captação 

de novos e manutenção do relacionamento junto a doadores, patrocinadores, 



apoiadores e parceiros, toda essa rede conquistada pelo Neo Mama pode 

sofrer um desgaste se não for bem reconhecida pela organização como seu 

principal ativo estratégico para cumprir sua nobre missão de combate ao 

câncer de mama por meio da informação de interesse público sobre o tema e a 

articulação de atores sociais que possam atender as beneficiárias de seus 

projetos e atividades.  

Baseada em pesquisas aplicadas com as beneficiárias, voluntárias e 

públicos de interesse a agência Athena constatou informações que não 

condizem com a realidade encontrada dentro da organização, tais como: uma 

boa comunicação, uma gestão limpa e democrática, falta de membro de 

diretoria, além da existência de problemas organizacionais internos.  

Para as pessoas que estão diretamente ligadas ao Instituto, ele supre os 

seus objetivos e o que foi proposto. Para as empresas que apoiam a Instituição 

a presidente é muito engajada na causa e isso faz com que as pessoas tenham 

mais interesse, e tentem de alguma forma contribuir para que a Instituição 

continue ativa e ajudando as mulheres.  

Outro ponto importante a ser analisado é a questão da dificuldade de 

recursos financeiros, visto que a Instituição possui um baixo número de 

empresas apoiadoras, além de um baixo número de pessoas regulares que 

ajudam financeiramente.  

Como citado anteriormente o Instituto não possui uma prestação de 

contas regular, e com isso compromete o alcance de mais patrocinadores e 

pessoas que apoiem a causa por conta da má gestão administrativa. 

A agência Athena tem por ciência que os apoios são fundamentais para 

manter as organizações ativas e principalmente para o Instituto Neo Mama os 

patrocinadores, parceiros, apoiadores e doações regulares são essenciais para 

manter o Instituto ativo e realizando o seu trabalho com eficácia.   

Vale destacar que a Instituição não possui apoios nem do Governo do 

Estado, nem do Governo Federal. Apenas a prefeitura de Santos o apoia 

fornecendo a isenção do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano- 

IPTU conforme citado no briefing, que mesmo assim é insuficiente, para a 

sustentabilidade da organização. Por conta dessa carência, a agência Athena 



irá sugerir ações que possam melhorar o relacionamento do Neo Mama com 

órgãos públicos e assim contribuir para gerar ampliar compromissos públicos e 

estatais para a militância do Instituto na Baixada Santista. 

A agência Athena analisou que não existe uma distinção entre a figura 

pública da presidente e a particular que um ponto essencial a ser analisado, é a 

forma única que a presidente trata o seu pessoal totalmente para o Instituto, 

seu perfil pessoal no Facebook e Instagram que possui mais informações do 

que a página oficial do Instituto Neo Mama. 

Com as pesquisas aplicadas e análises realizadas a agência Athena 

detectou algumas inconsistências tais como: 

 Projetos e ações ativos e inativos - Quando a agência Athena 

começou o estudo e buscar as informações foi passado que o instituto possuía 

apoio psicológico e jurídico e após as pesquisas e conversas realizadas com as 

beneficiárias e voluntárias essas atividades já ocorreram e hoje não ocorre 

mais. Baseado em pesquisas a agência Athena detectou que elas gostariam de 

ter essas atividades; 

  Apoio Familiar - Por meio de pesquisa aplicada com as 

beneficiárias detectamos que as mesmas consideram o apoio familiar 

importante, porém a agência Athena identificou que não existe momentos de 

interação entre os familiares com o Instituto Neo Mama; 
 Busca ativa de novos patrocinadores, apoiadores e parceiros - 

Desde do início do acompanhamento da agência Athena dentro do Instituto, 

constatamos a necessidade de novos parceiros, apoiadores e patrocinadores 

além da manutenção dos atuais e, se possível, potencializar estes 

relacionamentos. Por meio de uma campanha de doações entre pessoas 

físicas e jurídicas, para conseguir mais dinheiro e realizar mais ações, 

aumentar o número de atendimentos e também conseguir a captação de 

recursos para conquistar o objetivo principal do cliente, que é a sede própria do 

Instituto. Vale lembrar que muitas empresas não contribuem mais devido o 

Instituto não possuir isenções. Atualmente, o Neo Mama só entrega um recibo 

simples de doação.  

 Parceria com o Poder Público - atualmente o Instituto não possui 

apoio Municipal, Estadual e Federal. Com isso, a agência Athena apurou que 



para reverter esse quadro, o Instituto Neo Mama juntamente com a sua 

Diretoria, deverão analisar as principais legislações que regulam o Terceiro 

Setor e a assistência social e de saúde para ampliar seu atendimento e dar 

mais qualidade de vida e serviços às beneficiárias de seus projetos. 
 Site - A agência Athena detectou que o site do Instituto não é 

atualizado regularmente e também analisou que é um site antigo, não 

condizendo com as novas tecnologias e linguagens da internet. Em conversa 

com a Presidente foi dito que quem alimenta o seu site é seu marido José Luiz 

que é o responsável por colocar as informações, segundo o mesmo o site 

precisa de uma reformulação com atualização. A agência Athena observou 

uma insegurança para conseguir fazer algo novo, melhor e atualizado visto que 

o site foi invadido no período de três meses e ninguém poderia mexer. 
 Material de comunicação e identidade visual - Logo no início a 

agência Athena observou o déficit de comunicação, o Instituto Neo mama não 

possui material básico de comunicação tais como folder, cartaz, banner entre 

outros. Esses materiais são essenciais para poder se comunicar com o seu 

público alvo. Para se obter maiores resultados como apoios, valorização e 

reconhecimento é necessário obter materiais que contribuem para o seu 

engajamento. 
 Banco de dados e mailing: Foi identificado que o Instituto Neo 

mama não possui um sistema de dados com as informações das pessoas que 

frequentam e frequentaram o Instituto, através das visitas realizadas no 

Instituto a agência Athena observou que existe um arquivo suspenso que não é 

atualizado e nem verificado com periodicidade, com isso o Instituto não tem 

controle das beneficiadas. 
 Projeto Construindo Uma Moldura: Um dos pontos fortes do 

Instituto é a doação que elas recebem todos os dias de doação de cabelo, a 

agência Athena observou que todos os dias sempre recebem através de 

correio ou pessoalmente as doações, e atualmente o Instituto Neo mama 

possui um grande acervo de perucas confeccionada pelo seu parceiro Jean, 

que todo mês retira as doações e monta diversas perucas. Segundo 

informações das voluntárias o Instituto Neo Mama não possui um controle de 

perucas doadas, em algumas vezes ocorreu o óbito de pacientes que foram 



enterrados com a peruca, esse é considerado um ponto falho dentro da 

instituição. 

 Voluntárias: Através da pesquisa realizada com as beneficiárias as 

14 voluntárias que atuam semanalmente no Instituto realizam o seu trabalho de 

forma harmoniosa sempre acolhendo muito bem as pessoas que procuram o 

Instituto, porém esse número é muito pequeno devido a baixa procura. Porém 

em pesquisas aplicadas com as próprias voluntárias elas relatam que ocorre 

uma sobrecarga de trabalho. 
 Outubro Rosa: O Outubro Rosa já é evento marcado no calendário 

do Instituto, durante o mês de setembro já começa a movimentação e 

preparação para que o mês tão esperado possa ser cada vez melhor. A 

agência Athena analisou que durante o Outubro Rosa a procura pelo Instituto 

aumenta e inúmeras pessoas e empresas colaboram de diversas formas, 

sendo com doação em forma de dinheiro, produtos entre outros, ações 

pontuais. Além de ocorrer um apelo da mídia no qual chama mais atenção das 

pessoas. Para a visão da agência a organização do Outubro Rosa deverá ser 

com mais eficácia e um cronograma de planejamento a ser realizado. 

Diante deste diagnóstico, a agência Athena propõe um Plano de 

Relações Públicas e Comunicação que pode contribuir para que o Instituto 

consiga dirimir alguns problemas que interferem no crescimento institucional e 

que são passíveis de solução com um planejamento estratégico de Relações 

Públicas.  

Além disso, fazemos algumas recomendações com caráter de gestão 

administrativa, que não são dentro do escopo profissional da agência, mas que, 

se forem atendidas, temos convicção que darão o suporte necessário para o 

ganho em performance da organização. 

6.2 Estratégia Geral: 

A agência Athena irá traçar ações e estratégias que fortaleçam a relação 

com os públicos de interesse, com foco nos objetivos e nos problemas 

detectados dentro do Instituto Neo Mama. 

6.2.1  Estratégia Específica: 



 Promover o engajamento de públicos integrados do Instituto Neo 

mama 
 Criar ações promovendo a causa do Instituto Neo Mama para 

manter sua visibilidade contínua 
 Estabelecer uma comunicação eficaz, que contribua para o 

crescimento do Instituto. 

6.3 Objetivo geral 

Aprimorar a comunicação organizacional do Instituto Neo Mama 

associadas ao engajamento das ações e a captação para melhoria na 

prestação de serviço 

6.3.1 Objetivos específicos 

 Aumentar o número de patrocinadores e apoiadores para a causa 

 Atrair mais voluntárias 

 Beneficiar um número maior de mulheres portadoras da doença 

 Permitir o maior reconhecimento da Instituição na Baixada de 

Santista 

 Propor ações de comunicação que melhorem a imagem institucional  
 
6.4  Justificativa: 
Fortalecer a comunicação integrada do Instituto Neo Mama, buscando 

melhorar a comunicação e com isso conseguir os seus objetivos e firmando a 

causa e os projetos desenvolvidos. 

  



7 PROPOSTA DE RELAÇÕES PÚBLICAS  

7.1 AÇÃO 1 -  EVENTO - Neo Mama 15 anos, lançamento do 
calendário 2017 e premiação de patrocinadores, apoiadores e parceiros. 

Durante 14 anos, o Instituto Neo Mama realiza um evento para 

homenagear os seus patrocinadores, apoiadores e parceiros, presenteando-os 

com uma placa de empresa parceira, além de lançar e comercializar seu 

calendário do ano seguinte, produzido com fotos artísticas de doze 

beneficiárias do Instituto. No ano de 2016, o Instituto completa 15 anos de 

existência e com isso a agência Athena propõe que essas ações sejam 

realizadas em um único evento. 

Objetivo:  

Reunir novos parceiros, patrocinadores e apoiadores, além da mídia e 

públicos de interesse tais como: profissionais da área da saúde, universidades, 

poder públicas e especialmente novas beneficiárias e voluntárias e seus 

familiares para o reconhecimento da causa. A Agência Athena pretende ainda 

por meio desta ação, aumentar a visibilidade do Instituto, bem como sua 

arrecadação. 

Justificativa:  

Anualmente o Instituto realiza a ação de venda dos calendários, e 

premiação de empresas parceiras em um formato que não oferece um atrativo 

para o seu público de interesse. Neste ano de 2016, o Instituto Neo Mama 

completa 15 anos de fundação, e esta, pode ser uma boa oportunidade de 

consolidação da imagem institucional.  

Estratégia: 

A Agência Athena entende que os 15 anos do Instituto seja uma data a 

ser comemorada e propõe agregar todas essas ações em um evento maior, 

com mais visibilidade aumentando assim as possibilidades de atender novos 

públicos e atrair novos parceiros. 

Desenvolvimento:  

A agência Athena desenvolveu um projeto para o evento que será 

realizado no dia 8 de dezembro de 2016 às 20 horas no clube de Regatas 



Vasco da Gama, situado na cidade de Santos na Av. Almirante Saldanha da 

Gama 33/35- Ponta da Praia. Este compreende em: um desfile realizado com 

empresas locais e parceiras do Instituto Neo Mama tais como: Vila Vera - 

vestuário, Ana Capri - calçados femininos, Dona Óptica - óculos, Cris Castro – 

semi-jóias, Claudio Piovesan - cabelereiro e as beneficiarias e musas do 

calendário como modelos, que serão treinadas pela empresa Studio Models; 

um jantar beneficente; cerimônia de premiação das empresas parceiras; 

lançamento oficial da venda de calendário 2017 e a comemoração dos 15 anos 

do Instituto Neo Mama. 
Público: 
Os públicos desse evento são: empresas parceiras, formadores de 

opinião, comerciantes locais, profissionais liberais e representantes de vários 

segmentos da sociedade santista, entre outros. 
Público estimado: 250 pessoas 

Valor do convite: R$ 150.00 

TABELA 4– cronograma da ação 1 

CRONOGRAMA 

A ser concluída até: DEZEMBRO DE 2016   

Ação 1 - Evento 15 anos de Neo Mama / Lançamento do calendário 2017 / premiação 

de patrocinadores, parceiros e apoiadores 

Atividade Data de conclusão 

Criação e impressão de material gráfico - convite  10/11/2016 

Criação e impressão de material eletrônico de divulgação 

e release 
10/11/2016 

Divulgação eletrônica - mídias sociais, site, imprensa local 25/11/2016 

Desenvolvimento do evento - planejamento 25/11/2016 

Venda de convites 05/12/2016 

Contratação de fornecedores  05/12/2016 

Realização do evento 08/12/2016 

Apresentação de resultados ao Instituto Neo Mama 15/12/2016 

 



TABELA 5 – orçamento da ação 1 

ORÇAMENTO 

Ação 1 - Evento 15 anos de Neo Mama / Lançamento do calendário 2017 / premiação 

de patrocinadores, parceiros e apoiadores 

Atividade Orçamento Forma de pagamento 

Locação de espaço R$ 0,00 Cortesia 

Criação de identidade visual e 

material gráfico 
R$ 300,00 Venda de convites 

Gráfica - Impressão de 300 convites 

numerados papel couchet fosco - 

gramatura 180 - 4X1 cor 

R$ 600,00 Cotas de patrocínio 

Produção de desfile R$ 2.000,00 Venda de convites 

Alimentos e bebidas - Jantar R$ 20.000,00 Cotas de patrocínio 

Decoração R$ 5.000,00 Cotas de patrocínio 

Sonorização e iluminação R$ 7.000,00 Cotas de patrocínio 

Fotografia e filmagem R$ 4.000,00 Cotas de patrocínio 

Recepcionistas, seguranças, brigada 

de incêndio 
R$ 700,00 Venda de convites 

Mestre de cerimônias R$ 0,00 Cortesia 

Ambulância R$ 1.500,00 Venda de convites 

Brindes e premiações R$ 2.000,00 Venda de convites 

Custo total do evento R$ 43.100,00   

 

7.2 AÇÃO 2 - Programa de captação de novos patrocinadores, 
apoiadores e parceiros 

Aproveitar a visibilidade do outubro rosa para a captação de novos 

patrocinadores, apoiadores e parceiros. 

 



Objetivo:  

Aumentar a captação de recursos, afim de propor novas ações, produzir 

melhorias em projetos existentes, além de aumentar o número de mulheres 

atendidas. 

Justificativa:  

Foi identificado após a aplicação de pesquisa pela Agência Athena, a 

necessidade de captar novos patrocinadores, apoiadores e parceiros, que 

mantenham sua participação o ano todo e não somente no período que 

compreende o outubro rosa. 

Estratégia:  

Valorizar todas as empresas da Baixada Santista que apoiam o Outubro 

Rosa, seja através do uso do laço rosa pelos funcionários, utilização de 

iluminação cênica na cor rosa identificando o apoio entre outras ações. 

A Agência Athena sugere a utilização de mídia espontânea, criando uma 

campanha onde as empresas que apoiam o Outubro Rosa, manifestem-se 

através de e-mail, rede social ou telefone, esclarecendo qual ação de apoio 

está sendo realizada.   

Desenvolvimento:  

Essa valorização pode se dar por meio de um e-mail marketing 

acompanhado de um selo de certificação do Instituto Neo Mama, 

parabenizando a empresa e seus funcionários pelo apoio à causa. Será 

enviado ainda, um folder eletrônico explicativo das ações do Instituto, abrindo 

com isso a possibilidade de captar um número significativo dessas empresas, 

em campanhas futuras, bem como na manutenção permanente de recursos e 

apoios ao Instituto.  

Mensuração: 

O programa de captação será mensurado pelo aumento da receita 

proveniente de novos patrocinadores, apoiadores e parceiros 

Divulgação: 



A divulgação será feita através de um release enviado a todos os 

veículos de comunicação em massa da Baixada Santista, tais como: impressa, 

televisiva, radiofônica e mídias sociais.  

Cronograma: ver quadro 3 abaixo 

Orçamento: ver quadro 3 abaixo. 

Todo material utilizado nessa ação como: e-mail marketing, 

desenvolvimento do selo, folder eletrônico e banco de dados, serão fornecidos 

pela Agência Athena sem custo ao cliente. 

TABELA 6 – cronograma e orçamento da ação 2 

CRONOGRAMA E ORÇAMENTO 

Ação 2 - Programa de captação de novos patrocinadores, apoiadores e 

parceiros 

ATIVIDADE 
DATA DE 

CONCLUSÃO 
ORÇAMENTO 

Criação de release para imprensa 01/09/2017 R$ 0,00 

Criação de material eletrônico - participantes 01/09/2017 R$ 0,00 

Levantamento de mailing eletrônico de imprensa da 

baixada santista 
01/09/2017 R$ 0,00 

Envio de release à imprensa 15/09/2017 R$ 0,00 

Reforço de envio de release à imprensa 25/09/2017 R$ 0,00 

Acompanhamento de publicações - clipping 01/10/2017 R$ 0,00 

Acompanhamento de retorno das ações 10/11/2017 R$ 0,00 

Criação de banco de dados  10/11/2017 R$ 0,00 

Envio de material eletrônico aos participantes 15/11/2017 R$ 0,00 

Captação de novos apoiadores, patrocinadores e 

parceiros 
30/11/2017 R$ 0,00 

Apresentação de resultados ao Instituto Neo Mama 15/12/2017 R$ 0,00 

  

Total 

orçamentário R$ 0,00 



7.3 AÇÃO 3 - Programa de conscientização e divulgação do 
Instituto Neo Mama junto ao segmento da saúde da Baixada Santista 

Muitos Hospitais e agentes da saúde desconhecem a existência do 

Instituto Neo Mama e com isso, não indicam às suas pacientes diagnosticadas 

ou em tratamento do câncer de mama.   

Estas mulheres poderiam estar usufruindo deste auxílio gratuito e 

benéfico no tratamento da doença e não o fazem por falta de conhecimento. 

Objetivo:  

Melhorar o relacionamento do segmento da saúde com o Instituto Neo 

Mama com o objetivo de  aumentar o número de beneficiárias e voluntárias, 

portadoras do câncer de mama. 

Justificativa:  

Através das pesquisas, foi identificado que muitas mulheres descobrem 

o Instituto através de amigos e familiares, poucas são informadas nos 

hospitais, clinicas de imagem, policlínicas e consultório médico sobre a 

existência do Instituto Neo Mama. Informar as mulheres e seus familiares que, 

na Baixada Santista existe um Instituto que colabora e recebe essas mulheres, 

realizando diversas atividades que podem contribuir na eficiência de seu 

tratamento. 

Estratégia:  

A Agência Athena sugere uma parceria com a Associação Paulista de 

Medicina, secretarias municipais de saúde, laboratórios de análises clínicas e 

radiológicas, clínicas médicas e todos os hospitais que possuem a área 

oncológica.  

Desenvolvimento:  

Essa ação pode ser dar através de folders e cartazes, distribuídos em 

clínicas de imagem, hospitais, policlínicas, consultórios médicos (ginecologista, 

clinico geral, mastologista e oncologista), por meio da divulgação dos trabalhos 

realizados pelo Instituto Neo Mama em favor das mulheres portadoras do 

câncer de mama. 



 

Mensuração:  

Esta ação poderá ser mensurada pelo aumento do número de 

beneficiárias do Instituto. 

Divulgação:  

Será desenvolvido um folder explicativo do Instituto e um cartaz 

informativo, que será distribuído após o levantamento de clínicas, consultórios, 

hospitais e policlínicas.  

Cronograma e Orçamento:  

TABELA 7 – cronograma e orçamento da ação 3 

CRONOGRAMA E ORÇAMENTO 

A ser concluído até: 

JUNHO DE 2017 

Ação 3 -Campanha de conscientização e divulgação do Instituto Neo Mama junto ao 

segmento da saúde da Baixada Santista 

Atividade 
Data de 

conclusão 

Custo 

Aproximado 

Forma de 

pagamento 

Criação de material gráfico - folder explicativo e 

cartaz 
30/01/2017 R$ 300,00 Patrocínio 

Gráfica - Impressão de 2000 folders em papel 

couchet fosco - gramatura 120 - 4X4 cor - 

tamanho A4 duas dobras 

20/02/2017 R$ 2.000,00 Patrocínio 

Gráfica - Impressão de 500 cartazes em papel 

couchet fosco - gramatura 120 - 4X1 cor - tam 

A3 - duas dobras 

20/02/2017 R$ 1.000,00 Patrocínio 

Distribuição via correio - encomenda com AR 

(aviso de recebimento)  
10/03/2017 R$ 1.500,00 Patrocínio 

Apresentação de resultados ao Instituto Neo 

Mama 

Até junho 

de 2017 
R$ 0,00 Cortesia 



custo total da ação   R$ 4.800,00   

 

7.4 AÇÃO 4 - Programa de convênios de estágio junto às universidades 

As grandes maiorias dos cursos universitários possuem em seu 

currículo, a obrigatoriedade do cumprimento de horas de estágio ou 

complementares. Muitos alunos, porém, têm dificuldade em buscar e realizar 

esses estágios em empresas ou instituições com programas de vagas 

específicos para esta finalidade. Em contrapartida, o Instituto Neo Mama 

precisa recorrer a profissionais de diversas áreas para realização de suas 

atividades internas, podendo, portanto, atingir esse objetivo em sistema de 

convênio com Instituições de Ensino e Universidades. 

Objetivo:  

Propor parcerias com as Universidades da Baixada Santista com 

objetivo de realizar estágios supervisionados dentro do Instituto Neo Mama, 

afim de suprir a carência em algumas áreas tais como: psicológica, jurídica, 

das comunicações, em sistemas de informação, ciências contábeis e 

administração. 

Justificativa:  

Foi identificado pela Agência Athena após pesquisas e entrevistas, que, 

as mulheres acometidas peço câncer de mama, enfrentam períodos de 

depressão, autocomiseração, preconceito e sentimento de solidão. É vital a 

elas ter um apoio psicológico profissional e competente, até mesmo para a 

eficiência do tratamento.  

Por ser de alto custo, alguns tratamentos não são realizados pela saúde 

pública e outros ainda são glosados por planos de saúde e convênios médicos. 

Para conseguir este tipo de tratamento, os pacientes são obrigados a recorrer à 

justiça, para obtenção de mandatos judiciais que determinem a realização dos 

mesmos. Para isso, é necessária a contratação de um advogado e nem 

sempre há recurso suficiente para este fim, em vista disso, o apoio jurídico é 

muito importante. 



Como a diretoria de comunicação esta vacante, a agência Athena 

sugere a parceria com as universidades que mantenham cursos de 

comunicação para desenvolvimento de material gráfico e peças publicitárias, 

assessoria de imprensa, melhorias nas publicações em redes sociais, além do 

estreitamento nas relações com empresas patrocinadoras, valorizando assim o 

crescimento Institucional.  

Com o levantamento realizado dentro do Instituto foi possível observar 

que as questões contábeis e administrativas também poderiam ser facilitadas 

com a implementação de sistemas novos de gestão, banco de dados, 

informatização, entre outros. Para isso, vários cursos universitários, como 

contabilidade, administração e sistema de informação, poderiam ser fonte de 

melhorias nas relações com o público alvo e também na gestão dos recursos 

provenientes de patrocínios e apoios.  

Estratégia: 

Buscar o apoio das universidades da Baixada Santista voltada para as 

áreas de comunicação, jurídica, psicologia, sistema de informação, 

administração e ciências contábeis. 

Desenvolvimento:  

A Agência Athena com a autorização da diretoria se dispõe a buscar 

estes convênios através de agendamentos da identificação de responsáveis 

por esta área em cada universidade, tentando firmar novas parcerias.   

Mensuração:  

A Agência Athena poderá avaliar os resultados desta ação, atravé de 

pesquisas de satisfação das beneficiárias, no que se refere à melhorias na 

qualidade dos serviços prestados, bem como dos estagiários, pelo nível de 

crescimento profissional.  

Divulgação:  

Para esta ação, a agência Athena se compromete a realizar o 

levantamento de responsáveis pela área de estágios de cada universidade, 

agendar reuniões presenciais e oficiar junto a cada um deles, o interesse em 

desenvolver o programa de parceria. 



  



Cronograma e Orçamento:  

TABELA 8 – cronograma e orçamento da ação 4 

CRONOGRAMA E ORÇAMENTO 

A ser concluído até: 

JUNHO DE 2017 

Ação 4 -Programa de convênios de estágio junto às universidades 

Atividade 
Data de 

conclusão 

Custo 

Aproximado 
Forma de pagamento 

Levantamento de mailing de 

responsáveis pelas áreas de 

estágio de todas as 

universidades da baixada 

santista 

30/01/2017 R$ 0,00 Internet 

Agendamentos de reunião - 

custo com telefonia 
28/02/2017 R$ 500,00 Instituto Neo Mama 

Confecção de ofício e 

memorial descritivo do 

projeto 

28/02/2017 R$ 1.000,00 Instituto neo mama 

Reuniões presenciais - custos 

de tempo e deslocamento 
30/03/2017 R$ 1.500,00 Instituto neo mama 

Apresentação de resultados 

ao Instituto Neo Mama 

Até junho de 

2017 
R$ 0,00 Cortesia 

Custo total do evento   R$ 3.000,00   

 

7.5 AÇÃO 5 - Regularização do Instituto Neo Mama 

Objetivo:  

Regularizar o Instituto para conseguir maior credibilidade e visibilidade, 

visando outras ações focadas na captação de recursos mais consistentes para 

aquisição da sede própria, objetivo principal da atual diretoria. 



Justificativa:  

Por conta de algumas irregularidades nas documentações necessárias 

ao um funcionamento transparente do Instituto, a agência Athena sugere 

novamente o apoio jurídico e contábil das Universidades da Baixada Santista 

para regularização da Instituição no que se refere a estatuto, registro, atas, 

prestação de contas, entre outras, para com isso conseguirem a captação de 

recursos provenientes dos setores públicos e privados, bem como benefícios 

de incentivo fiscal aos patrocinadores, apoiadores e parceiros. 

Estratégia:  

Buscar apoio com as universidades nas áreas de direito, ciências 

contábeis e administração.  

Desenvolvimento: 

A Agência Athena com a autorização da diretoria se dispõe a buscar 

estes convênios através de agendamentos da identificação de responsáveis 

por esta área em cada universidade, tentando firmar novas parcerias.   

Mensuração:  

O resultado dessa ação será mensurado pelo número de convênios 

firmados com as universidades, assim como no aumento de patrocínios, apoios 

e parcerias firmadas em virtude da regularidade e correção de seus 

documentos, bem como na lisura e transparência do Instituto, que poderá ser 

avaliada em pesquisa de opinião com stakeholders.   

Divulgação:  

Após o fechamento do convênio a Agência Athena se compromete em 

divulgar nas redes sociais e no site a parceria firmada. 

         Cronograma e Orçamento:  

 Tendo em vista que a agência Athena se compromete a desenvolver a 

Ação 4, que diz respeito a convênios com universidades, otimizará esta ação 

nos mesmos prazos estabelecidos na ação anterior e sem custo para o Instituto 

Neo Mama. 

         



 7.6 AÇÃO 6 – Programa Neo Mama em Família 

Objetivo:  

Criar um programa de eventos e atividades que incluam a família das 

beneficiárias.  

Justificativa:  

É fato que, o apoio familiar desde a descoberta da doença, são vitais na 

otimização e sucesso do tratamento. É certo também que o Instituto Neo Mama 

não possui nenhuma ação interna que promova esta aproximação. Pensando 

nestes fatores, bem como, atentando para a importância deste apoio citado na 

pesquisa realizada, a agência Athena está propondo as seguintes ações: 

Eventos 

 Carnamama 

 Realizar uma festa a fantasia na sede do Instituto no sábado que 

antecede a semana do carnaval. 

 Arraial do Neo Mama 

 Realizar uma festa junina na sede do Instituto durante o mês de 

junho em data a ser confirmada. 

 Halloween cor de rosa 

 Realizar um encontro a fantasia (todas na cor rosa), na sede do 

Instituto no dia 31 de outubro, marcando o final da campanha outubro rosa, 

com divulgação dos resultados e distribuição de doces às crianças e adultos 

nos arredores da sede. 

 Me conta tudo... 

 Este projeto consiste na realização de reuniões mensais na sede do 

Instituto, com a presença de profissionais da área da saúde, terapias 

alternativas, entre outros, onde, as beneficiárias e seus familiares podem trocar 

ideias, anseios, experiências e informações, em um ambiente agradável, com 

serviços de café e lanche e rodas de conversa.    

  



Estratégia:  

Todos os projetos propostos nesta ação serão desenvolvidos pela 

agência Athena, divulgados e realizadas internamente no Instituto com apoio 

de voluntárias, patrocinadores e parceiros.  

Desenvolvimento:  

A Agência Athena desenvolverá cada um dos projetos individualmente, 

buscará recursos entre os patrocinadores e profissionais liberais e 

acompanhará a realização de cada uma das propostas.  

Mensuração:  

Os resultados dessa ação poderão ser mensurados pela presença 

efetiva de familiares das beneficiárias nos eventos propostos e por meio de 

pesquisa de satisfação das beneficiárias e de seus familiares quanto às 

atividades e participação. Atingidos os objetivos, estas atividades poderão 

passar a fazer parte do calendário anual de eventos do Instituto Neo Mama.  

Divulgação:  

A divulgação destes projetos será feita internamente através de cartaz 

colocado no mural, e-mail marketing enviado às beneficiárias e carta convite 

aos familiares.  

Cronogramas e Orçamentos:  

 A agência Athena fará o desenvolvimento de todo o material de 

divulgação sem custos para o Instituto. A saber: carta convite, cartazes, e-mail 

marketing entre outros. 

  



TABELA 9– cronograma e orçamento da ação 6 – projeto 1 

CRONOGRAMA E ORÇAMENTO 

A ser concluído até: 

FEVEREIRO DE 2017 

Ação 6 -Projeto 1 - Carnamama 

Atividade 
Data de 

conclusão 

Custo 

Aproximado 

Forma de 

pagamento 

Desenvolvimento de material gráfico 

e eletrônico 
20/01/2017 R$ 0,00 Cortesia 

Planejamento de evento 30/01/2017 R$ 0,00 Cortesia 

Impressão de cartaz - 10 unid - 

tamanho A3 - papel couchet fosco - 

gramatura 120 - 4X1 cor -  

30/01/2017 R$ 50,00 
Venda de 

ingresso 

Impressão de ingressos -150 unid - 

papel A4 - tamanho 8X4 - papel off 

set - 90gr 

30/01/2017 R$ 50,00 
Venda de 

ingresso 

Sonorização e iluminação 15/02/2017 R$ 1.500,00 
Venda de 

ingresso 

Decoração 15/02/2017 R$ 500,00 
Venda de 

ingresso 

Realização do evento 18/02/2017 R$ 0,00 
Custos já 

calculados 

Apresentação de resultados ao 

Instituto Neo Mama 
24/02/2017 R$ 0,00 Cortesia 

Custo total do evento   R$ 2.100,00   

 

  



TABELA 10 – cronograma e orçamento da ação 6 – projeto 2 

CRONOGRAMA E ORÇAMENTO 

A ser concluído até: 

JUNHO DE 2017 

Ação 6 -Projeto 2 – Arraial do Neo Mama 

Atividade 
Data de 

conclusão 

Custo 

Aproximado 

Forma de 

pagamento 

Desenvolvimento de material gráfico 

e eletrônico 
20/05/2017 R$ 0,00 Cortesia 

Planejamento de evento 30/05/2017 R$ 0,00 Cortesia 

Impressão de cartaz - 10 unid - 

tamanho A3 - papel couchet fosco - 

gramatura 120 - 4X1 cor -  

30/05/2017 R$ 50,00 
Venda de 

ingresso 

Impressão de ingressos -150 unid - 

papel A4 - tamanho 8X4 - papel off 

set - 90gr 

30/05/2017 R$ 50,00 
Venda de 

ingresso 

Sonorização e iluminação 15/06/2017 R$ 1.500,00 
Venda de 

ingresso 

Decoração 15/06/2017 R$ 500,00 
Venda de 

ingresso 

Realização do evento 24/06/2017 R$ 0,00 
Custos já 

calculados 

Apresentação de resultados ao 

Instituto Neo Mama 
3/06/2017 R$ 0,00 Cortesia 

Custo total do evento   R$ 2.100,00   

 

  



TABELA 11 – cronograma e orçamento da ação 6 – projeto 3 

CRONOGRAMA E ORÇAMENTO 

A ser concluído até: 

JUNHO DE 2017 

Ação 6 –Projeto 3 – Halloween Cor de Rosa 

Atividade 
Data de 

conclusão 

Custo 

Aproximado 

Forma de 

pagamento 

Desenvolvimento de material gráfico 

e eletrônico 
20/09/2017 R$ 0,00 Cortesia 

Planejamento de evento 30/09/2017 R$ 0,00 Cortesia 

Impressão de cartaz - 10 unid - 

tamanho A3 - papel couchet fosco - 

gramatura 120 - 4X1 cor -  

30/09/2017 R$ 50,00 
Cota de 

patrocínio 

Impressão de ingressos -150 unid - 

papel A4 - tamanho 8X4 - papel off 

set - 90gr 

30/09/2017 R$ 50,00 
Cota de 

patrocínio 

Decoração 15/10/2017 R$ 500,00 
Cota de 

patrocínio 

Compra de balas e guloseimas 20/10/2017 R$ 500,00 
Cota de 

patrocínio 

Realização do evento 31/10/2017 R$ 0,00 
Custos já 

calculados 

Apresentação de resultados ao 

Instituto Neo Mama 
10/11/2017 R$ 0,00 Cortesia 

Custo total do evento   R$ 600,00   

 

  



TABELA 12 – cronograma e orçamento da ação 6 – projeto 4 

CRONOGRAMA E ORÇAMENTO 

A ser concluído até: 

DEZEMBRO DE 2017 

Ação 6 –Projeto 4 – Me conta tudo... 

Atividade 
Data de 

conclusão 

Custo 

Aproximado 

Forma de 

pagamento 

Desenvolvimento de material gráfico 

e eletrônico 

Dia 15 de 

cada mês 
R$ 0,00 Cortesia 

Planejamento de evento 
Dia 01 de 

cada mês 
R$ 0,00 Cortesia 

Impressão de cartaz - 10 unid - 

tamanho A3 - papel couchet fosco - 

gramatura 120 - 4X1 cor -  

Dia 20 de 

cada mês 
R$ 50,00 

Cota de 

patrocínio 

Impressão de ingressos -150 unid - 

papel A4 - tamanho 8X4 - papel off 

set - 90gr 

Dia 20 de 

cada mês 
R$ 50,00 

Cota de 

patrocínio 

Contratação de palestrante(s) / 

mediador(es) 

Dia 05 de 

cada mês 

R$ 1.000,00 

 

Cota de 

patrocínio 

Sonorização, iluminação, data-show 
Dia 20 de 

cada mês 
R$ 1.000,00 

Cota de 

patrocínio 

Coffee-break 
Dia 20 de 

cada mês 
R$ 500,00 

Cota de 

patrocínio 

Realização do evento 
Última sexta-

feira do mês 
R$ 0,00 

Custos já 

calculados 

Apresentação de resultados ao 

Instituto Neo Mama 
3/06/2017 R$ 0,00 Cortesia 

Custo total do evento   R$ 2.600,00   

 

  



7.7 AÇÃO 7 – Reformulação e Modernização do Site 

Objetivo:  

Reformular e modernizar o site do Instituto Neo Mama, com o objetivo de 

melhorar o sistema de informação e divulgação. 

Justificativa:  

O site do Instituto não oferece atrativos ao público alvo, e é visitado por 

um número muito pequeno de pessoas, visto a quantidade e qualidade muito 

baixa de informações e imagens publicadas.  

Estratégia:  

Buscar apoio com as universidades nas áreas de web designer, 

informática e sistema de informações, para modificar o site e otimizar 

ferramentas importantes como: banco de dados, pesquisa, imagens, entre 

outros. 

A agência Athena participará do processo de concepção e  da gestão de 

conteúdo do site. 

Desenvolvimento:  

A Agência Athena com a autorização da diretoria se dispõe a buscar 

estes convênios através de agendamentos da identificação de responsáveis 

por estas áreas em cada universidade, tentando firmar novas parcerias.   

Mensuração:  

O resultado dessa ação será mensurado pelo número de visitantes no 

site oficial do Instituto Neo Mama, além de leads novos captados, 

compartilhamentos de conteúdo, interação nas áreas do site e visualizações na 

página. 

Divulgação:  

Após o fechamento do convênio a Agência Athena se compromete em 

divulgar nas redes sociais e no site a parceria firmada. 

Cronograma e Orçamento:  



 Tendo em vista que a agência Athena se compromete a desenvolver a 

Ação 4, que diz respeito a convênios com universidades, procurará em parceria 

com as mesmas, desenvolver o novo site através destes convênios, afim de 

não onerar o Instituto nos mesmos prazos estabelecidos nas ações anteriores 

e sem custo para o Instituto Neo Mama.  

Figura 22 - Sugestão de Site 

 

Fonte: Agência Athena 

 

TABELA 13 – cronograma da ação 7  

CRONOGRAMA 

  

A ser concluído até:   

ABRIL DE 2017   

Ação 7 – Reformulação e Modernização do Site 

Atividade Data de conclusão 

Desenvolvimento de layout  30/01/2017 

Pesquisa de conteúdo 20/03/2017 

Aprovação  30/03/2017 



Publicação na internet 20/04/2016 

Atualizações  Semanais 

 

7.8 AÇÃO 8 – Mural informativo – Você já sabe? 

Uma das ações que a agência Athena propõe é um mural informativo e 

que será chamado de Você já sabe? Consiste em uma parede pintada com 

tinta especial imantada, onde poderão ser afixadas toda e qualquer informação, 

material de interesse, recados, etc. 

Objetivo:  

Abrir mais um canal de comunicação entre as beneficiárias, de modo 

atraente e informativo. 

Justificativa:  

Avaliando o movimento da sede e o mural existente, a agência Athena 

sentiu a necessidade de ampliar e melhorar este espaço, que é alvo de 

curiosidade entre as beneficiárias. 

Estratégia:  

Escolher uma parede em ponto estratégico da sede e realizar uma 

pintura com tinta especial imantada e disponibilizando imãs personalizados 

com o laço rosa para fixação de fotos, cartazes, informativos, recados, etc. 

A gestão de conteúdo deste mural será realizada pela agência Athena. A 

idéia é dividir o espaço de modo a atender diversos interesses. A saber: seção 

institucional, contendo documentos, prestação de contas, materiais gráficos e 

calendário de eventos e cursos internos; materiais de eventos e cursos 

externos; matérias e publicações de interesse; seção de recados e  

classificados, seção de fotos, entre outros. 

Desenvolvimento:  

A pintura da parede, a escolha de materiais a serem afixados e a 

manutenção regular do mural, poderá ser realizada pelas próprias beneficiárias 

e voluntárias. 

Mensuração:  



Os resultados desta ação poderão ser medidos através de pesquisa de 

opinião com as beneficiárias e voluntárias. 

Divulgação:  

Esta ação, no entendimento da agência Athena, não necessita de 

divulgação por ser um equipamento interno do Instituto. 

Cronograma e Orçamento: 

TABELA 14 – cronograma e orçamento da ação 8 

CRONOGRAMA E ORÇAMENTO 

A ser concluído até: 

FEVEREIRO DE 2017 

Ação 8 – Mural Informativo – Você já sabe? 

Atividade 
Data de 

conclusão 

Custo 

Aproximado 

Forma de 

pagamento 

Pintura de parede com tinta especial imantada – 

material + mão de obra 
30/01/2017 R$ 500,00 Patrocínio 

Desenvolvimento e confecção de imã 

personalizado com laço rosa para fixação de 

cartazes e avisos no mural 

30/01/2017 R$ 500,00 Patrocínio 

Custo total da ação   R$ 1.000,00   

 

7.9 AÇÃO 9 – Identidade Visual 

A agência Athena sugeriu mudanças na identidade visual do Instituto 

Neo Mama e desenvolveu gratuitamente a arte dos seguintes materiais 

gráficos:  

 Reformulação de logotipo; 

 Selo oficial em duas versões; 

 Três cartazes, sendo: Apoie o Neo Mama, Doação Hidratante, Bem 

vindos ao Neo Mama e Brechó; 

 Folder institucional; 



 Adesivo – laço rosa. 

 

 

Objetivo:  

Melhorar o aspecto visual e informativo da instituição, criando um novo 

padrão de identidade visual, mais atrativo ao público alvo. 

Justificativa:  

A agência Athena ao analisar o material informativo utilizado no Instituto 

Neo Mama, percebeu a necessidade de reformulação da identidade visual e 

dos materiais gráficos utilizados. 

Figura 23 Selo Oficial Neo Mama          Figura 24 Selo Oficial Neo Mama versão 2 

 

                        
Fonte: Agência Athena                                              Fonte: Agência Athena 

 

 



 

 

 

 

Figura 25 – Cartaz BEM VINDOS 

 

                               Fonte: Agência Athena 

Figura 26 – Cartaz APOIE 



 

            Fonte: Agência Athena 

 

 

Figura 27 – Cartaz Doação Hidratante 

      

                                    Fonte: Agência Athena 

Figura 28 – Folder Institucional Frente 



 

         Fonte: Agência Athena 

 

Figura 29 – Folder Institucional Miolo 

 

         Fonte: Agência Athena 

Figura 30 – Brechó  



      

                                 Fonte: Agência Athena 

 

Cronograma e Orçamento:  

TABELA 15– cronograma e orçamento da ação 8 

CRONOGRAMA E ORÇAMENTO 

A ser concluído até: 

FEVEREIRO DE 2017 

Ação 9 – Identidade Visual 

Material 
Data de 

conclusão 

Custo 

Aproximado 

Forma de 

pagamento 

Reformulação do logotipo 30/10/2016 R$ 0,00 Cortesia 

Desenvolvimento de selo 30/10/2016 R$ 0,00 Cortesia 

Desenvolvimento de cartaz : Apoie o Neo Mama 30/10/2016 R$ 0,00 Cortesia 

Desenvolvimento de cartaz : Bem vindo ao Neo 

Mama 
30/10/2016 R$ 0,00 Cortesia 



Desenvolvimento de cartaz : Brechó 30/10/2016 R$ 0,00 Cortesia 

Desenvolvimento de folder institucional 30/10/2016 R$ 0,00 Cortesia 

Desenvolvimento de adesivo – laço rosa 30/10/2016 R$ 0,00 Cortesia 

Impressão de materiais gráficos 30/12/2016 R$ 0,00 Neo Mama 

Aquisição de papel para impressão de material 30/12/2016 R$ 500,00 Neo Mama 

Custo total da ação   R$ 500,00   

 

 Segue abaixo cronograma geral de ações de comunicação, propostas ao 

Instituto Neo Mama, após análise minuciosa de necessidades apontadas nas 

pesquisas realizadas junto às beneficiárias, voluntárias, patrocinadores, 

apoiadores e parceiros. 

 Foram sugeridas oito ações, entre projetos, eventos e programas que 

permitam ao Instituto, obter melhorias na captação de recursos, na qualidade 

assistencial prestada, nas questões relacionais e institucionais, na visibilidade e 

no aumento do número de beneficiárias. 

 A agência Athena planejou estas ações durante seis meses e está se 

dispondo a executar cada uma delas em um prazo de dezesseis meses, à 

partir de setembro de 2016,  

 Ao término deste período, a agência propõe a realização de uma nova 

pesquisa de opinião, avaliando os resultados de cada ação, dando a 

oportunidade ao Instituto Neo Mama de optar pela manutenção das mesmas.  

Quadro 6 – Cronograma Geral 

 CRONOGRAMA GERAL 

2016 / 2017 

AÇÕES set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 



Ação 1- 
Evento -  Neo 

Mama 15 anos, 

lançamento do 

calendário 2017 

e premiação de 

patrocinadores, 

apoiadores e 

parceiros                                 

Ação 2 –  

Programa de 

captação de 

novos 

patrocinadores, 

apoiadores e 

parceiros                                 

Ação 3 - 
Campanha de 

conscientização 

e divulgação do 

Instituto Neo 

Mama junto ao 

segmento da 

saúde da 

Baixada 

Santista                                 

Ação 4 - 
Campo de 

estágio 

supervisionado                                 

Ação 5 - 
Regularização 

do Instituto Neo 

Mama                                 

Ação 6 – 
Programa Neo 

Mama em 

Família / 

projeto 1 - 
Carnamama                                 

Ação 6 – 
Programa Neo 

Mama em 

Família / 

projeto 2 - 
Arraial do Neo 

                                



Mama 

Ação 6 – 
Programa Neo 

Mama em 

Família / 

projeto 3 - 
Halloween Cor 
de Rosa                                 

Ação 6 – 
Programa Neo 

Mama em 

Família / 

projeto 4 - Me 
conta tudo...                                 

Ação 7 – 
Reformulação e 

Modernização 

do Site                                 

Ação 8 – Mural 

Informativo - 

Painel de 

Fofocas                                 

Ação 9 – 
Iddentidade 

Visual 
                

  

 São apresentados na tabela abaixo, os custos de todas as ações 

propostas que somaram R$ 59.800,00, acrescidas de uma fee mensal para a 

agência Athena, na ordem de R$ 1.000,00/mês pelo período de 16 meses, 

totalizando R$ 75.800,00. Em média, a realização deste projeto de 

comunicação integrada, custariam ao Instituto Neo Mama aproximadamente R$ 

4.700,00 por mês. 

 Tendo em vista o fato de que, os pontos fortes das ações propostas vêm 

de encontro à necessidade de aumento da arrecadação, por meio da captação 

de novos patrocinadores, apoiadores e parceiros, a agência Athena buscará 



realizar todos os projetos sem custos ao cliente, incluindo os valores da 

prestação de serviço de desenvolvimento e acompanhamento. 

 Faz-se necessário atentar ainda ao fato de que alguns projetos que 

envolvem a realização de eventos, serão cobrados para cobertura dos custos 

de produção, tornando assim a arrecadação de recursos provenientes de 

doações e patrocínios, um aumento significativo de caixa para a instituição. 



Tabela 16 – Orçamento Geral 

ORÇAMENTO GERAL 

DESCRITIVO 
VALOR 
TOTAL 

Ação 1- Evento -  Neo Mama 15 anos, lançamento do calendário 2017 e 

premiação de patrocinadores, apoiadores e parceiros 
R$ 43.100,00 

Ação 2 – Programa de captação de novos patrocinadores, apoiadores e 

parceiros 
R$ 0,00 

Ação 3 - Campanha de conscientização e divulgação do Instituto Neo Mama 

junto ao segmento da saúde da Baixada Santista 
R$ 4.800,00 

Ação 4 - Campo de estágio supervisionado R$ 3.000,00 

Ação 5 - Regularização do Instituto Neo Mama R$ 0,00 

Ação 6 – Programa Neo Mama em Família / projeto 1 - Carnamama R$ 2.100,00 

Ação 6 – Programa Neo Mama em Família / projeto 2 - Arraial do Neo Mama R$ 2.100,00 

Ação 6 – Programa Neo Mama em Família / projeto 3 - Halloween Cor de 
Rosa 

R$ 600,00 

Ação 6 – Programa Neo Mama em Família / projeto 4 - Me conta tudo... R$ 2.600,00 

Ação 7 – Reformulação e Modernização do Site R$ 0,00 

Ação 8 – Mural Informativo - Painel de Fofocas R$ 1.000,00 

Ação 9 – Identidade Visual R$ 500,00 

TOTAL DE CUSTOS DAS AÇÕES PROPOSTAS R$ 59.800,00 

Agência Athena - Valor global para planejamento, desenvolvimento, criação, 

acompanhamento e execução das ações propostas 
R$ 16.000,00 

TOTAL GERAL R$ 75.800,00 

  

VALOR MÉDIO MENSAL - 16 MESES DE TRABALHO R$ 4.737,50 

 



  



9 CONCLUSÃO 

Este trabalho de conclusão de curso (TCC) foi realizado como um 
projeto experimental das Relações Públicas, pela agência Athena, criada para 
atender clientes do terceiro setor. 

A escolha desse segmento vem de encontro ao fato de ser pouco 
explorado como campo de trabalho nas áreas da comunicação, com ênfase 
nas Relações Públicas. 

Após analisar diversas Organizações Não Governamentais – ONGs e 
seus projetos de atuação, escolheu o Instituto Neo Mama, que têm por objetivo 
o atendimento a mulheres portadoras do câncer de mama. 

A realização deste projeto, que envolveu análises de mecanismos de 
comunicação, representação de mercado, pesquisas, entrevistas e visitas 
regulares permeadas por questionamentos das várias atividades exercidas pela 
organização, a agência Athena concluiu seu trabalho inicial de avaliação e 
proposição de ações que permitam à esta instituição atingir e consolidar seus 
objetivos de forma mais consistente e organizada. 

O maior desafio se inicia a partir deste momento em que esta agência se 
predispõe a realizar em conjunto com a instituição e de forma voluntária todas 
as proposições elencadas neste projeto, para com isso, consolidar-se no 
mercado das comunicações, com foco nas Relações Públicas e no 
atendimento ao terceiro setor, que carece deste tipo de trabalho para melhoria 
de seus objetivos sociais. 
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Apêndice I- Questionário Beneficiárias 

 

Prezada Senhora, 

Somos estudantes do curso de Relações Públicas da Universidade Católica de 

Santos. Somente para fins acadêmicos, estamos realizando esta pesquisa de 

opinião sobre o Instituto Neo Mama, sua comunicação e relacionamento com 

seus públicos.  

Você levará cerca de 4 minutos para responder a este questionário. Sua 

opinião é muito importante para os resultados deste trabalho de conclusão de 

curso. Ao final da pesquisa, deixamos nosso contato caso queira esclarecer 

alguma dúvida ou deseje receber o resultado final da pesquisa. 

Muito obrigada e contamos com você!  

Gentilmente, agência Athena. 

***** Beneficiárias ***** 

Data da pesquisa: _____/ _____ /______ Período: ______________________ 

Parte I – Perfil das Beneficiárias____________________________________ 

1-Faixa etária 

(   ) De 25 a 29 

(   ) De 30 a 34 

(   ) De 35 a 39 

(   ) De 40 a 44 

(   ) De 45 a 49 

(   ) De 50 a 54 

(   ) De 55 a 59 

(   ) De 60 a 64 

(   ) De 65 a 69  

(   ) Acima de 70 

2-Estado civil 

(   ) Solteira 

(   ) Casada 

(   ) Separada 

(   ) Divorciada 

(   ) Viúva 

(   ) União estável 

  



3-Etnia 

(   ) Branca 

(   ) Negra 

(   ) Parda 

(   ) Amarela 

(   ) Indígena 

4-Escolaridade 

(   ) ensino fundamental incompleto 

(   ) ensino fundamental completo 

(   ) ensino médio incompleto 

(   ) ensino médio completo 

(   ) superior incompleto 

(   ) superior completo 

(   ) pós-graduação 

5-Somando a sua renda com a renda das pessoas que moram com você, 
quanto é, aproximadamente, a renda familiar mensal?  

(   ) Nenhuma renda. 

(   ) Até 1 salário mínimo (até R$ 880,00). 

(   ) De 1 a 3 salários mínimos (de R$ 880,01 até R$ 2.640,00). 

(   ) De 3 a 6 salários mínimos (de R$ 2.640,01 até R$ 5.280,00). 

(   ) De 6 a 9 salários mínimos (de R$ 5.280,01 até R$ 7.920,00). 

(   ) De 9 a 12 salários mínimos (de R$ 7.920,01 até R$ 10.560,00). 

(   ) De 12 a 15 salários mínimos (de R$ 10.560,01 até R$ 13.200,00). 

(   ) Mais de 15 salários mínimos (mais de R$ 13.200,01). 

6-Quando descobriu a doença: 

(   ) Há menos de dois anos 

(   ) Entre três a cinco anos atrás 

(   ) Há mais de cinco anos atrás 

(   ) Entre seis e nove anos atrás 

(   ) Há mais de dez anos atrás 

7-Forma que descobriu a doença: 

(   ) Autoexame 

(   ) Avaliação médica anual (check-

up) 

(   ) Exame médico periódico de 

empresa 

(   ) Consulta com mastologista 



(   ) Palpação anual pelo 

ginecologista 

(   ) Fazendo tratamento para outra 

doença 

8-Desde quando frequenta o Instituto: 

(   ) Há menos de dois anos 

(   ) Entre três a cinco anos 

(   ) Há mais de cinco anos 

(   ) Entre seis e nove anos 

(   ) Há mais de dez anos 

9-Onde realiza o seu tratamento contra o câncer de mama: 

(   ) Exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) 

(   ) Exclusivamente em clínica e/ou médico particular 

(   ) Exclusivamente com convênio médico. Qual? _____________________ 

(   ) Combinando entre a rede pública e serviços particular ou privado 

10-Em qual região da cidade ou da Baixada Santista você mora? 

(   ) Ponta da Praia 

(   ) Zona Noroeste 

(   ) Pompeia/José Menino 

(   ) Estuário 

(   ) Embaré 

(   ) Vila Matias 

(   ) Centro 

(   ) Valongo 

(   ) Marapé 

(   ) Gonzaga 

(   ) Guarujá 

(   ) Praia Grande 

(   ) São Vicente 

(   ) Cubatão 

(   ) Mongaguá 

(   ) Itanhaém 

(   ) Peruíbe 

(   ) Outro. Qual?_____________ 

  



Parte II – Relacionamento com o Instituto Neo Mama___________________ 

11-Como você conheceu o Instituto Neo Mama? 

(   ) Recomendação médica 

(   ) Indicação de amigos 

(   ) Indicação de familiares 

(   ) Pesquisa na internet 

(   ) Indicação SUS/Centro de Saúde 

(   ) Campanha Outubro Rosa 

(   ) Reportagem - TV/Jornal/Revista 

(   ) Evento do Instituto Neo Mama 

(   ) Folheto do Instituto Neo Mama 

(   ) Outro. Qual? _______________ 

12-Como você avalia a comunicação do Instituto Neo Mama? 

(   ) Ótima 

(   ) Bom 

(   ) Regular 

(   ) Ruim 

(   ) Péssima 

13-Você conhece o programa “Um Toque pela Vida”, transmitido pela TV Unisanta? 

(   ) Sim     (   ) Não 

14-Você frequenta alguma outra instituição não-governamental voltada ao 
tratamento de câncer de mama? 

(   ) Sim. Qual? ______________________  (   ) Não 

15-Você frequenta algum equipamento público de saúde voltado ao tratamento de 
câncer de mama? 

(   ) Sim. Qual? ______________________  (   ) Não 

16-Numa escala de 1 a 5, sendo 1 a nota mais baixa e 5 a nota máxima, como você 
avalia o trabalho das voluntárias que atuam dentro do Instituto Neo Mama?  

1 (   )    2 (   )    3 (   )    4 (   )    5 (   ) 

17-Você participa da campanha Outubro Rosa? 

(   ) Sim. De que forma? _____________________________   (   ) Não  

 



18-Na sua avaliação, a campanha Outubro Rosa traz algum benefício ao Instituto 
Neo Mama? 

(   ) Sim. Qual? _____________________________   (   ) Não  

19-Qual a sua opinião sobre a participação dos familiares dentro do Instituto Neo 
Mama? 

(   ) São apoio importante no tratamento. 

(   ) É indiferente sua participação no tratamento. 

(   ) Não ajudam no tratamento. 

(   ) Não tenho opinião formada a respeito. 

20-Dentre as alternativas abaixo escolha três que mais representam as 
contribuições diretas do Instituto Neo Mama no seu tratamento contra o câncer: 

(   ) Espaço de convivência entre mulheres que sofrem com a doença. 

(   ) Troca de experiências e informações para o combate ao câncer. 

(   ) É essencial para o meu tratamento contra o câncer. 

(   ) É parte do meu tratamento contra o câncer. 

(   ) É um apoio psicossocial para meu tratamento contra o câncer. 

(   ) Encontro no Neo Mama apoio e energia que sinto falta na minha família. 

(   ) Participo de uma rede formada por mulheres que discutem e atuam contra o câncer. 

(   ) Obtenho informações sobre o câncer de mama e repasso para familiares e amigos. 

21-Você conhece o aplicativo “La�o Rosa Neo Mama”? 

(   ) Sim. (Responda a questão abaixo)   (   ) Não. (Pule para a questão X) 

22- Caso a resposta anterior tenha sido sim, qual a sua avaliação sobre o 
aplicativo? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 



23- Qual a sua avaliação sobre os seguintes projetos e serviços do Instituto Neo 
Mama? 

Projeto/Serviço Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo Não conheço 

Infraestrutura       

Atividades realizadas       

Projeto construindo uma 

moldura (banco de perucas) 

      

Limpeza       

Gestão       

Atendimento da Nutrição       

Atendimento da Fisioterapia       

Orientação e apoio jurídico       

Orientação e apoio psicológico       

Eventos realizados       

 

24 - Na sua opinião falta alguma atividade que o Instituto não oferece? 

(   ) Sim. Qual? _____________________________   (   ) Não  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 - Qual a sua frequência no Instituto Neo Mama 

 

(   ) Uma ou duas vezes por semana 

(   ) Três a quatro vezes por semana 

(   )  Todos os dias 

(   )  A cada quinze dias 

(   )  Uma vez por mês 

(   ) Não frequento regularmente   

26 - Numa escala de 1 a 5, sendo 1 a nota mais baixa e 5 a nota máxima, como você 
avalia o Instituto Neo Mama? 

1 (   )    2 (   )    3 (   )    4 (   )    5 (   ) 



Apêndice II- Questionário Voluntárias 

 

 

Prezada Senhora, 

Somos estudantes do curso de Relações Públicas da Universidade Católica de 

Santos. Somente para fins acadêmicos, estamos realizando esta pesquisa de 

opinião sobre o Instituto Neo Mama, sua comunicação e relacionamento com 

seus públicos.  

Você levará cerca de 4 minutos para responder a este questionário. Sua 

opinião é muito importante para os resultados deste trabalho de conclusão de 

curso. Ao final da pesquisa, deixamos nosso contato caso queira esclarecer 

alguma dúvida ou deseje receber o resultado final da pesquisa. 

Muito obrigada e contamos com você!  

Gentilmente, agência Athena. 

***** Voluntárias***** 

Data da pesquisa: _____/ _____ /______ Período: ______________________ 

Parte I – Perfil das Voluntárias 

1.Faixa etária 

(   ) De 25 a 29 

(   ) De 30 a 34 

(   ) De 35 a 39 

(   ) De 40 a 44 

(   ) De 45 a 49 

(   ) De 50 a 54 

(   ) De 55 a 59 

(   ) De 60 a 64 

(   ) De 65 a 69  

(   ) Acima de 70 

2.Estado civil 

(   ) Solteira 

(   ) Casada 

(   ) Separada 

(   ) Divorciada 

(   ) Viúva 

(   ) União estável 

  



3.Etnia 

(   ) Branca 

(   ) Negra 

(   ) Parda 

(   ) Amarela 

(   ) Indígena

4.Escolaridade 

(   ) ensino fundamental incompleto 

(   ) ensino fundamental completo 

(   ) ensino médio incompleto 

(   ) ensino médio completo 

(   ) superior incompleto 

(   ) superior completo 

(   ) pós-graduação 

5.Somando a sua renda com a renda das pessoas que moram com você, 
quanto é, aproximadamente, a renda familiar mensal?  

(   ) Nenhuma renda. 

(   ) Até 1 salário mínimo (até R$ 880,00). 

(   ) De 1 a 3 salários mínimos (de R$ 880,01 até R$ 2.640,00). 

(   ) De 3 a 6 salários mínimos (de R$ 2.640,01 até R$ 5.280,00). 

(   ) De 6 a 9 salários mínimos (de R$ 5.280,01 até R$ 7.920,00). 

(   ) De 9 a 12 salários mínimos (de R$ 7.920,01 até R$ 10.560,00). 

(   ) De 12 a 15 salários mínimos (de R$ 10.560,01 até R$ 13.200,00). 

(   ) Mais de 15 salários mínimos (mais de R$ 13.200,01). 

6.Quando descobriu a doença: 

(   ) Há menos de dois anos 

(   ) Entre três a cinco anos atrás 

(   ) Há mais de cinco anos atrás 

(   ) Entre seis e nove anos atrás 

(   ) Há mais de dez anos atrás 

  



7.Desde quando frequenta o Instituto: 

(   ) Há menos de dois anos 

(   ) Entre três a cinco anos 

(   ) Há mais de cinco anos 

(   ) Entre seis e nove anos 

(   ) Há mais de dez anos

8.Em qual região da cidade ou da Baixada Santista você mora? 

(   ) Ponta da Praia 

(   ) Zona Noroeste 

(   ) Pompeia/José Menino 

(   ) Estuário 

(   ) Embaré 

(   ) Vila Matias 

(   ) Centro 

(   ) Valongo 

(   ) Marapé 

(   ) Gonzaga 

(   ) Aparecida 

(   ) Guarujá 

(   ) Praia Grande 

(   ) São Vicente 

(   ) Cubatão 

(   ) Mongaguá 

(   ) Itanhaém 

(   ) Peruíbe 

(   ) Outro. Qual?_______________ 

Parte II – Relacionamento com o Instituto Neo Mama 

9.Como você conheceu o Instituto Neo Mama? 

(   ) Recomendação médica 

(   ) Indicação de amigos 

(   ) Indicação de familiares 

(   ) Pesquisa na internet 

(   ) Indicação SUS/Centro de Saúde 

(   ) Campanha Outubro Rosa 

(   ) Reportagem - TV/Jornal/Revista 

(   ) Evento do Instituto Neomama 

(   ) Folheto do Instituto Neomama 

(   ) Outro. Qual? _______________
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10.Qual atividade você exerce dentro do Instituto? 

_______________________________________________________________ 

11.Quantas vezes por semana você atua como voluntária? 

(   ) Uma ou duas vezes por semana 

(   ) Três a quatro vezes por semana 

(   )  Todos os dias 

(   )  A cada quinze dias 

(   )  Uma vez por mês 

12.Como você se tornou voluntária dentro do Instituto? 

_______________________________________________________________ 

13.Existe alguma dificuldade dentro do Instituto? 

(   ) Sim. Qual? _____________________________   (   ) Não  

14.Qual o ponto forte dentro do Instituto? 

____________________________________________________ 

15.Na sua opinião o Instituto precisa de mais voluntárias? 

(   ) Sim         (   ) Não  

16.Caso a resposta da pergunta anterior tenha sido Sim, em qual setor deveria 
atuar? 

 __________________________________________________________ 

17.Como você avalia a comunicação do Instituto Neo Mama? 

(   ) Ótima 

(   ) Bom 

(   ) Regular 

(   ) Ruim 

(   ) Péssima 
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18.Dentre as alternativas abaixo escolha três que mais representam o trabalho 
voluntário realizado dentro do Instituto Neo Mama 

(   ) Ocorre uma harmonia entre todas as voluntárias 

(   ) Realização do trabalho com satisfação 

(   ) Além de ser voluntária, podemos exercer atividades junto com as beneficiárias 

(   ) Não ocorre sobrecarga de trabalho 

(   ) Tenho liberdade de exercer minha opinião sobre o Instituto 

(   ) Ocorre reuniões com a gestão e com as outras voluntárias atuantes 

(   ) Me sinto confiante e a vontade para realizar meu trabalho  

(   ) A gestão atual do Instituto confia em meu trabalho 

19.Você atua como voluntária na campanha Outubro Rosa? 

(   ) Sim. De que forma? _____________________________   (   ) Não 

20..Na sua opinião o Instituto precisa de mais captação de empresas e 
doações?  

(   ) Sim. (  ) Não 

21.Caso a sua opinião tenha sido sim na questão anterior, qual seria a melhor 
forma de receber essa captação? 

_________________________________________________________________ 
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22.Qual a sua avaliação sobre os seguintes aspectos do Instituto Neo Mama? 

Projeto/Serviço Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo Não conheço 

Infraestrutura       

Limpeza       

Gestão       

Troca de informações       

Doações       

Eventos       

Mural de Informação       

Banner/ Cartaz       

Redes Sociais       

Adesivos       

Caixas de Doação       

Calendário       

 

 23.Numa escala de 1 a 5, sendo 1 a nota mais baixa e 5 a nota máxima, como 
você avalia o Instituto Neo Mama? 

1 (   )    2 (   )    3 (   )    4 (   )    5 (   ) 

24.Você tem alguma consideração ou sugestão a fazer para o Instituto Neo 
Mama? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________ 
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Apêndice III- Auditoria de Opinião 

***** Patrocinadores, Apoiadores e Parceiros ***** 

AUDITORIA DE OPINIÃO 

 

Data da entrevista: _____/ _____ /______  

Organização: ____________________________________________________  

Entrevistado e cargo: ______________________________________________ 

Roteiro da Entrevista 

1. Como a organização conheceu o Instituto Neo Mama? 

2. Como surgiu a ideia de apoiar/patrocinar o Instituto Neo Mama? 

3. Qual o maior objetivo de apoiar, patrocinar ou ser parceiro do Instituto 

Neomama? 

4. Qual sua opinião sobre gestão do Instituto Neo Mama? 

5. Como você avalia a comunicação do Instituto Neo Mama? 

6. O Instituto Neo Mama oferece algum informativo sobre os recursos doados 

por sua organização? 

7. Como o(a) senhor(a) acompanha as ações realizadas pelo o Instituto Neo 

Mama? 

8. Qual avaliação o(a) senhor(a) faz dos projetos e ações empreendidas pelo 

Instituto Neo Mama? 

9. Quais os benefícios que sua organização tem ao apoiar, patrocinar ou ser 

parceira do Instituto Neo Mama?  

10. O(A) senhor(a) conhece a campanha Outubro Rosa? 

11. O(A) senhor(a) conhece o aplicativo Outubro Rosa Instituto Neo Mama? 

12. Qual é a opinião do(a) senhor(a) sobre o programa “Um Toque Pela Vida” 

apresentado semanalmente pela sra. Gilze Francisco, presidente do Instituto 

Neo Mama, na TV Unisanta? 

13. O(A) senhor(a) já participou do programa “Um Toque Pela Vida” 

representando a organização que atua? 

14. A sua organização recebeu ou recebe convites formais para os eventos 

organizados pelo Instituto Neo Mama? Se a resposta seja positiva, qual a sua 
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avaliação sobre o(s) evento(s) que participou? Caso a sua resposta seja 

negativa, você gostaria de ser convidado? 

15. Como o(a) senhor(a) avalia os projetos e ações oferecidos pelo o Instituto 

Neo Mama? 

16. O(A) senhor(a)  conhece a premiação/ação de calendários que o Instituto Neo 

Mama realiza? Caso sim, qual a sua avaliação sobre o evento? 

17. Sobre o aspecto da comunicação, como você avalia os seguintes itens: site 

do Instituto Neo Mama, site da campanha Outubro Rosa, contato por telefone, 

postagens em redes sociais e outros tipos de mídia. 

18. O que o Instituto Neo Mama oferece em troca das doações recebidas? 

19. Durante o mês do Outubro Rosa a participação da sua organização é maior 

do que durante os outros meses? 

20. Algum membro da organização visita o Instituto Neo Mama? Se sim, com que 

frequência? Se não, por que? 

21. A organização obteve alguma isenção ou benefício fiscal por apoiar/patrocinar 

o Instituto Neo Mama? 

22. As contribuições via patrocínio/apoio/parceria de sua organização para o 

Instituto Neo Mama aparecem em seu balanço social ou relatório de 

responsabilidade social? 

23. Na sua opinião, qual é a maior dificuldade do Instituto Neo Mama? 

24. Na sua opinião, qual seria o ponto forte do Instituto Neo Mama ? 

25. Qual a sua relação com a presidente do Instituto Neo Mama ? 

26. Como membro da diretoria, qual a participação do(a) senhor(a) dentro do 

Instituto Neo Mama? 

27. Como o(a) senhor(a) se tornou membro da diretoria do Instituto Neo Mama ? 

28. Como o(a) senhor(a)  avalia os projetos e ações oferecidas pelo Instituto Neo 

Mama? 

29. Você participa eleição do Instituto Neo Mama ? Se sim, qual forma? 

30. Você recebe algum balanço social do Instituto Neo Mama ? 

31. Você teria alguma sugestão de melhoria ou reclamação a fazer sobre a 

atuação do Instituto Neo Mama?  

32. O(A) senhor(a) tem recebido comentários ou feedbacks das beneficiárias do 

Instituto Neo Mama? São positivos ou negativos? 
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33. O(A) senhor(a) tem convicção que a parceria/patrocínio/apoio de sua 

organização junto ao Instituto Neo Mama tem contribuído para chamar 

atenção à causa do combate ao câncer de mama? 

Apêndice D - Imprensa 

1. Como é feita a relação imprensa x Instituto? 
2. O Instituto procura vocês ou vocês procuram o Instituto? 
3. O Instituto emite algum release? 
4. Durante o Outubro Rosa a participação da imprensa é maior do que 

nos outros meses? 
5. Qual a visão da imprensa sobre o Instituto? 
6. Qual a visão sobre a presidente? 
7. O Instituto realiza diversos eventos anualmente, vocês têm 

conhecimento sobre esses eventos realizados? 
8. A presidente pede para vocês enviarem o material de entrevista 

realizada? 
9. Teria alguma sugestão ou reclamação a fazer sobre o Instituto? 
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Anexo I- Carta para Autorização 
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Anexo II- Carta de Aceite 
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Anexo III- Estatuto 

 

 



181 
 

 

 

 

 



182 
 

 

 

 

 



183 
 

 

 

 

 



184 
 

 

 

 

 



185 
 

 

 

 

 



186 
 

 

 



187 
 

 

 

 

 



188 
 

 

 

 

 



189 
 

Anexo IV 
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Anexo V- Matérias Outubro Rosa 
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Anexo VI- Calendário Outubro Rosa 

 

CAMPANHA OUTUBRO ROSA 2016 

PROGRAMAÇÃO 
*Eventos gratuitos, exceto os que estão sinalizados com a necessidade de 

aquisição de convite ou abadá. Programação sujeita a alterações 
05/10  9 horas  Oficina de Origami  Instituto da Mulher e Gestante (Av. 
Conselheiro Nébias, 453) 
10 horas 
Lançamento da Campanha Outubro Rosa Salão Nobre (Prefeitura de Santos) 
13h30 
Ação de conscientização com pacientes  Policlínica da Alemoa (Praça 
Guilherme Délius, s/no) 
06/10  9 horas  Conversa com Diná Oliveira, responsável pela 
Coordenadoria de Políticas para a Mulher da Prefeitura de Santos  Instituto 
da Mulher e Gestante (Av. Conselheiro Nébias, 453) 
07/10  8h30  Dança Circular  Instituto da Mulher e Gestante (Av. Conselheiro 
Nébias, 453) 
9 horas 

Dia de Beleza para os funcionários da Policlínica do Castelo (Rua Francisco 
de Barros Melo, 184) 
08/10 
10 às 12h e das 14 às 16 horas  Inscrições para oficinas de artesanato que 
serão realizadas no dia 22/10 no Mercado Municipal Local: Loja Amor Santista 
– Box 10 – Mercado Municipal de Santos (Praça Iguatemi Martins, s/no) 
16 horas 

Jequiti Fashion Day – Arrecadação de lenços, realização de cortes de cabelo 
e maquiagem. Haverá desfile e sorteio de brindes. 
Complexo Jequitimar (Guarujá) – Rua Marjori da Silva Prado, 1100 
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09/10  10 horas  Masterclass Zumba  Associação Paulista de Medicina (Av. 
Ana Costa, 388)  Ingresso: R$ 15,00 em doação de maquiagem para o 
Instituto Neo Mama 
10/10  10 horas  Sessão de fotos  Instituto da Mulher e Gestante (Av. 
Conselheiro Nébias, 453)  Vagas limitadas. Necessidade de agendamento 
prévio (tel.3223-1133). 
10 horas 
Orientação e atendimento para moradores do prédio onde funcionava o 
Hospital Anchieta pela Policlínica da Vila Mathias 
14 horas 
Orientação e atendimento para moradoras da República de Idosos e Prédio 
na João Éboli pela Policlínica da Vila Mathias 
15 horas 
Dia do Glamour Rosa – Desfile com mulheres do Instituto Neo Mama Smart 
Center (Rua José Caballero, 15) 
11/10  9 horas  Dança circular  Instituto da Mulher e Gestante (Av. 
Conselheiro Nébias, 453) 
9 horas 
2a Caminhada do Outubro Rosa nas imediações da Policlínica do Castelo 
(Rua Francisco de Barros Melo, 184) 
12/10  13h30  Conscientização com as pacientes da Policlínica da Alemoa 
(Praça Guilherme Délius, s/no) 
14 horas 

Chá da tarde com Dra. Roberta Santoro sobre cuidados com a saúde da 
mulher Instituto da Mulher e Gestante (Av. Conselheiro Nébias, 453) 
15/10 
10 às 12h e das 14 às 16 horas 
Inscrições para oficinas de artesanato que serão realizadas no dia 22/10 no 
Mercado Municipal Local: Loja Amor Santista – Box 10 – Mercado Municipal 
de Santos (Praça Iguatemi Martins, s/no) 
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15 horas 

Tarde de Beleza  Memorial Necrópole Ecumênica (Av. Dr Nilo Peçanha, 50) 
Inscrição prévia com o Instituto Neo Mama (3223-5588). Gratuito. 
16/10  11 horas  7a Caminhada e 2a Remada Outubro Rosa com sorteio de 
brindes  Concentração a partir das 10h00 na Praça Vereador Luiz la Scala 
(Aquário Municipal)  9h30 - Início das vendas dos Kits Avon para a 7a 
Caminhada e 2a Remada do Outubro Rosa (R$ 3,00 cada kit, venda 
individual)  Gratuito 
16 horas 

Jogo pela Vida: Santos X Grêmio (Vila Belmiro)  Faixa do Instituto Neo Mama 
será aberta antes e no meio da partida  Doze mulheres entrarão em campo 
com jogadores do time antes do início do jogo Preço do Ingresso a cargo do 
Santos Futebol Clube. 
18 horas 
Aula de zumba 
Portuguesa Santista (Av. Pinheiro Machado, no240)  Venda dos abadás: 
informações junto ao Instituto Neo Mama ( tel.3223-5588) 
17/10  9 horas  Aula de Yoga  Instituto da Mulher e Gestante (Av. 
Conselheiro Nébias, 453) 
10 horas – Para servidores municipais 

Palestra “Prevenção ao Câncer de Mama” (40 vagas) Casa do Servidor – Rua 
Ceará, 11 
14 horas 
Orientação e atendimento para mulheres da Casa das Anas pela Policlínica 
da Vila Mathias 
 

 

 

14 horas 
Palestra de Nutrição  Instituto Neo Mama (Avenida Coronel Joaquim 
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Montenegro, 345)  

15 horas – Para servidores municipais  Palestra “Prevenção ao Câncer de 
Mama” (40 vagas)  Casa do Servidor – Rua Ceará, 11 
18/10  9 horas  Dança circular  Instituto da Mulher e Gestante (Av. 
Conselheiro Nébias, 453) 
19/10  9 horas – Para servidores municipais Dança Circular  Casa do 
Servidor – Rua Ceará, 11 
9 horas 

Intervenção e orientação na Policlínica do Castelo junto com o grupo 
Movimente-se com a Música e a Dança para o agendamento de 
mamografia  Soc Melhoramentos Costa e Silva 
13h30 às16h30 

Corte de cabelo: Doação de mechas em prol do Instituto Neo Mama e Serviço 
de manicure Salão da Autoestima (Rua General Câmara, 245) 
14 horas 
Palestra na Policlínica da Alemoa sobre câncer de mama (Praça Guilherme 
Délius, s/no) 
19 horas – Para servidores municipais 
Dança circular  Casa do Servidor – Rua Ceará, 11 
20/10  9 horas  Caminhada do Outubro Rosa no Jardim 
Botânico  Concentração: Policlínica do Bom Retiro (Rua João Fraccaroli, 
s/no) 
21/10  9 horas  Oficina de Mandala  Instituto da Mulher e Gestante (Av. 
Conselheiro Nébias, 453) 19 horas  Palestra com o médico canadense 
Donald Mackenzie  Sesc Santos (Rua Conseleheiro Ribas, 136). 
22/10  10 horas às 16 horas  Ação Social Mercado Rosa  Oficina de pintura 
de cachepôs cor de rosa, que serão oferecidos com mudas de plantas de 
presente às mulheres. Nos cachepôs será fixado o lembrete “Cuide dessa 
planata como se cuida da vida”.  Haverá ainda orientação sobre a saúde da 
mulher, esmaltação de unhas, escovação de cabelos e corte aos que 
desejarem doar mechas ao Instituro Neo Mama.  Mercado Municipal de 
Santos (Praça Iguatemi Martins, s/no) 
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23/10  13 horas  4a Churrascada do Outubro Rosa  Educandário 
Santista  Aquisição de ingressos com Instituto Neo Mama (tel. 3223-5588) 
16 horas 

Aula de Zumba  Clube de Regatas Vasco da Gama (Av. Saldanha da Gama, 
33)  Venda de abadás: sede do Clube e nas unidades da Escola de Idiomas 
CNA no Boqueirão (Av. Conselheiro Nébias,614) e na Ponta da Praia (Av. 
Dos Bancários, 104) 
24/10  9 horas  Artesanato com revista  Instituto da Mulher e Gestante (Av. 
Conselheiro Nébias, 453) Gratuito 
14 horas 
Orientação e atendimento para moradoras da Vila Santa Casa pela Policlínica 
da Vila Mathias 
14h30 
Palestra “Prevenção ao Câncer de Mama” Casa do Servidor (Rua Ceará, no 
11)  40 vagas. Gratuito. 

 

14h30 
Sorteio de 10 “Dia da Beleza” para pacientes da Policlínica do Castelo que 
solicitaram mamografia e outros brindes 
25/10  13h30  Dia da Beleza Mary Kay para as pacientes sorteadas no dia 
anterior Policlínica do Castelo (Rua Francisco de Barros Melo, 184) 
26/10  13 horas  Atendimento com o ginecologista Ricardo Aquilino Marques 
para as interessadas, após abordagem e orientação da Policlínica da Vila 
Mathias 
13h30 
Conscientização para as pacientes da Policlínica da Alemoa (Praça Guilherme 
Délius, s/no) 
29/10  9 horas  Pedalada Rosa e Azul (Outubro Rosa e Novembro 
Azul)  Concentração: Associação Paulista de Medicina (Av. Ana 
Costa,388)  Inscrições: R$ 10,00 + 1 lata de leite condensado ou 1 
maquiagem. Dá direito a camiseta.  Pontos de inscrição: Loja American Cicle 
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(Av. Saldanha da Gama, 198), Bike Shop Santos (Rua Goiás,121); Bike Door 
(Av. Dep. Ulisses Guimarães, 1661 – Área Continental SV); 282 Bike Center 
(Av. Quarentenário, 90 – Quarentenário SV) 
31/10  9 horas  Massoterapia  Instituto da Mulher e Gestante (Av. 
Conselheiro Nébias, 453)  Vagas limitadas. Necessidade de agendamento 
prévio (tel.3223-1133). Gratuito  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VII- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  
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